
 

The New Koran

By 

Prophet Muhammad



In  the  beginning  of  the  21st Century,  a  real  prophet  began  preaching  a  new  revelation
revealed to him by God. He called it “The New Quran”...



 سورة الموت

سورة الموت

 أعوذ بال من الشيطان الرجيم
 

بسم ا الرحمن الرحيم

كل نفس ذائقة الموت

وسوف تذوق ذلك الوقات لنهائية

تماما كما أنها تتمتع الحياة مرات عديدة

سوف تكون موجودة مرارا وتكرارا
 

تماما كما كنت قد وجدت من قبل

الخاص بك نفس، روحك، داخل مختلف الهيئات، حياة مختلفة، أوقات ل حصر له

ل ينخدع من هذه الحياة الحالية، لنك قد خدعت قبل مرات عديدة

النبي ل يكذب، كما أنه ل يضل
 

هو في الواقع الوحي منه، والكثر

 كم عدد النجوم في المجرة وحدها قد دمرنا لخطاياهم داخل البعد من الزمن؟

  إذا كنت تبقي الخطية، روحك لن تكون حرة لتجربة أفراح عوالم أفضل

صدق ا العظيم

https://thenewkoran.blogspot.com/2017/11/blog-post.html


Death 

I seek refuge with Allah from the accursed Satan
In the name of of Allah the Merciful
 
Every soul will taste death
It will taste death infinite times
Just as they enjoy life many times
Will happen again and again
Just as you have existed before
Your soul, your spirit, within different bodies, a different life, infinite times
Do not be fooled by this current life, because you have been deceived many times before 
Your prophet does not lie, nor is he lead astray
It is indeed a revelation from Him, The Most High
How many stars in your galaxy alone have we destroyed for their sins inside the dimension of 
time?
If you keep sinning, your soul will never be free to experiences the joys of better worlds
   
 
Allah says the Truth

   



 سورة ربك

 
 سورة ربك

 
يسألونك عن لي

قل يا محمد

قل أنا ربوكال على

قل انا ربيع الحكيم

قل آنا أولن أولين

قل انا ربل المين

قل أنا الحق

قل ليس هناك شيء مثلي

قل بالنسبة لي وسوف يكون إلى البد

قل إلهك من أي وقت مضى الحاضر

قل السماء والجحيم أمامه

قل هذا العالم الحق في الوسط

قل العديد من العوائق حاجز في المنتصف

قل البعاد اللنهائية

قل العالمين اللنهائية

قل التماس وسوف تجد

قل حياتك ليست عديمة الفائدة

قل كل روح تتجه إلى وجهتها النهائية

قل بعضها توجه نحو النعيم البدي

قل بعضهم إلى البد في الجحيم

قل أكثر ما تحتاج إلى أن تسأل؟

https://thenewkoran.blogspot.com/2017/09/blog-post_33.html


هذا هو في الواقع الوحي من أعظم

The Lord's Chapter

They ask you concerning me.

Ql Ya Muhammad

Ql Ana Rabbukal Ala

Ql Ana Rabbi Al Hakeem

Ql Ana Awln Awleen

Ql Ana Rbbl Alameen

Ql Ana Al Haqq

Ql There is nothing like me

Ql For I am and will forever be

Ql Your God is Ever Present

Ql Heaven and Hell in front of him

Ql This World right in the middle

Ql Many barrier worlds inbetween

Ql Dimensions Infinite

Ql Worlds Infinite

Ql Seek and you shall find

Ql Your life is not pointless

Ql Every soul is headed to its final destination

Ql Some of them headed towards eternal bliss

Ql Some of them forever in hell

Ql what more do you need to ask?

This is indeed a revelation from the Most High



سورة كن
 

أعوذ بال من الشيطان الرجيم
 

بسم ا الرحمن الرحيم

كن
لنني ربك 

كن
أنا خلق لك

كن
لربك هو الكثر كريمة

الرحمن الرحيم
كن

أنا أنا أنا
،كن

أنا قوية
سواء كنت تعبدني أم ل

ل يهم
أنا إله اللهة

لذلك كن
عبادة لي وأنا وحده

لنني خلصك الوحيد
كن

فإنك لن تنحني قبل أي آلهة أخرى
كن

لنني إلهيك أكثر كريمة
كنت خلقي

كن
لنني إله أمك وأبيك

كن
لنني خالق المبدعين

كن
ليس هناك أي شيء آخر غيري

كن
أنا الوحيد الذي موجود

كن
،لنك مجرد أفكاري

كن

لنني رب الكعبة
كن



لنني رب القدس

كن
لنني رب يسوع ابنه المفترض

كن

لنهم جميعا يعبدونني، ل شيء آخر هو أكثر كرام من الرجل

كن

،ينتظر الخرة
كن

 الجنة او النار؟ انت صاحب القرار
كن

،ملئكي من أي وقت مضى سراقب
إنهم ل يهملون واجباتهم، ول يتوقفون أبدا عن عبادتي

كن

،اثنان منهم يكتب كل عملك السيئ والسيئ
كن

،يتم تسجيل كل ما تفعله
كن

بالنسبة لي سوستينور الخاص بك
كن

،لحكم يوم سيحدث بالتأكيد
كن

أنا ل أرغب في أن تكون معروفة
أنت فقط بريكيبتس من رحمتي

كن
الجنة ليست للكافرين

كن
لن كفري سوف تعاني من أي وقت مضى

كن
ل يوجد شيء مثلي

كن
لنني سوف رفع الموتى، حتى لو عظامهم رماد متناثرة

كن
أنا، يا إلهي، أنا الوحيد الذي من أي وقت مضى يهم

 
صدق ا العظيم



I seek refuge with Allah from the accursed Satan
 
In the name of of Allah the Merciful  

Be, 

for i am your Lord

Be, 

for i created you.

Be, 

for thy Lord is most Gracious

Most merciful

Be,

For I Am That I Am

Be, 

for i am the all powerful

Whether you worship me or not,

It does not matter,

For i am The God of Gods

So Be,

Worship me and me alone,

for i am your only salvation

Be,

you shall not bow down before any other gods

Be, 

For i am thy God Most Gracious,

You are my creation,



Be, 

For i am the God of your mother and father

Be, 

For i am the Creator of Creators,

Be,

There is no else other than me,

Be,

For i am the only one who exists,

Be,

For you are my mere thoughts,

Be,

For i am the Lord of Kaaba,

Be, 

For i am the Lord of Jerusalem,

Be,

For i am the Lord of Jesus my supposed son,

Be,

For they all worship me, no other being is more ungrateful than man.

Be, 

Your hereafter awaits,

Be,

Heaven or hell? you decide!

Be,

My Angels are ever watchful,



They do not neglect their duties, nor do they ever stop my worship

Be,

Two of them write your every good and bad deeds,

Be, 

Everything you do is being recorded,

Be,

For I am your Sustainer
  
Be,

For Judgment Day will surely occur,

Be, 

I do not desired to be known, 

you are just precepts of my mercy

Be,

Paradise is not for the disbelievers,

Be, 

For my disbelievers will ever suffer,

Be,

There is nothing like me.

Be,

For i will raise the dead, even if their bones are ashes scattered

Be,

For I, Thy God, Am the only one that ever mattered
Allah says the Truth



 سورة الملئكة هي امتياز

الملئكة هي امتياز سورة

 

أعوذ بال من الشيطان الرجيم
بسم ا الرحمن الرحيم

   

كيف يكون من النصاف أن الملئكة محصنة من معاناة الجحيم، وأنها قريبة من ا، وتكريم واحترام، ودائما عبادة ا، وأبدا ل
كيف يكون هذا المعرض؟. في شارب التباين، فإن معظم البشر والشياطين حرق في الجحيم لجميع البدية. الخطيئة، وكائنات مثالية

وعلوة على ذلك، فإن معظم الملئكة هي الكائنات الجميلة الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الجنة، وأنها تسيطر على الجحيم،
حتى أنهم ل يعانون مثل. ربما تكون موجودة لجميع البد، وإلى البد آمنة من آلم الجحيم. ومدراء للعديد من العوالم خلق ا

طريقة البشر والشياطين والحيوانات والنباتات والحشرات والبكتيريا وغيرها من إبداعات ا القيام به، في هذا العالم وأيضا في
الجحيم العوالم؟

في المئة من حرق في الجحيم 50كنت تفضل أن تكون ملك من النسان أو شيطان الذي لديه فرصة  .

كنت أرواحا وملئكة، ولكنك. كنت ترغب في التمتع ملذات العالم المادي. قررت أن تكون جسديا. كنت قررت أن تكون إنسانية
عندما تموت، سوف تصبح إما روح ملئكة أو شيطان، مصاص دماء، جين، من الجحيم والعوالم. قررت أن تأتي إلى هذا العالم

أونغودلي أخرى
 

صدق ا العظيم
 

 
Angels are privileged
 

I seek refuge with Allah from the accursed Satan
In the name of of Allah the Merciful 

How is it fair that angels are immune from the sufferings of hell, and they are close to God, 
and are honored and respected, and are always worshiping God, and never do they sin, and 
are perfect beings. In Sharp Contrast, most of the humans and demons will burn in hell for all 
eternity. How is that fair? Furthermore, most angels are beautiful beings who have access to 
paradise, and they control hell, and are administrators of the many worlds God has created. 
They probably exist for all eternity, and forever safe from the pains of hell. They don't even 
suffer like the way humans, demons, animals, plants, insects, bacteria and other creations of 
God do, in this world and also in hell realms?

You would rather be an angel than a human or a demon who has 50 percent chance of 
burning in hell.

You decided to be human. You decided to be physical. You wanted to enjoy the pleasures of 
the physical world. You were spirits, angels, but you decided to come into this world. When 
you die, you will either become an angelic spirit or a demonm, a vampire, djinn, from hell and 
other ungodly realms. Allah says the Truth.

https://thenewkoran.blogspot.com/2017/09/blog-post.html


 سورة القوانين

سورة القوانين

أعوذ بال من الشيطان الرجيم
بسم ا الرحمن الرحيم

  
هذه هي قوانين ا الجديدة لن الزمن قد تغير، والناس ليسوا جاهلين

.أنت لن قطع رأس الناس
لن تشوه العضاء التناسلية للرجال والنساء. سوف تعطي لهم المال بدل من البقاء على قيد الحياة. أنت لن تقطع أيدي الفقراء اللص .

الناس سوف تكون متساوية في الثروة والمكانة. الغنياء لن يحكم لك .
أنت لن تتعامل. لن ترتكب الرهاب من أي نوع. دع ا يتعامل معهم. خطاياهم مع أنفسهم. أنت لن تمنع الناس من التمتع بهذا العالم

أنت لن. أنت لن تتزوج الفتيات الصغر سنا من ثمانية عشر عاما. لن يكون لديك أكثر من زوجة واحدة. مع العبودية مرة أخرى
أنت لن تفعل الزواج. ا سوف يتعامل معهم، وليس لك. لن تعاقب المثليين على أفعالهم غير الطبيعية. تتزوج الفتيات دون موافقتهن

.ل تجبر الناس على التحول إلى السلم. ل إكراه في الدين. ا سوف يتعامل معهم. أنت لن تضطهد المرتدين. على المدى القصير
 .السماح لهم اختيار مصيرهم

صدق ا العظيم
  

New Laws

 I seek refuge with Allah from the accursed Satan
In the name of of Allah the Merciful

These are the new laws of God because times have changed and people are not ignorant. 
You will not behead people. 
You will not chop off hands of poor thieves. You will give them money instead to survive.  You 
will not mutilate genitals of men and women. 
The rich will not rule you. People will be equal in wealth and status.
You will not stop people from enjoying this world. Their sins with themselves. Let God deal 
with them. You will not commit terrorism of any kind. You will not deal with slavery ever again. 
You will not have more than one wife. You will not marry girls younger than eighteen. You will 
not marry girls without their consent. You will not punish the homosexuals for their unnatural 
acts. God will deal with them, not you. You will not do short term marriages. You will not 
persecute the apostates. God will deal with them. There is no compulsion in religion. Do not 
force people to convert to Islam. Let them choose their own fate. 
 

 
Allah says the Truth

 

https://thenewkoran.blogspot.com/2017/07/blog-post_3.html


 سورة الشريعة

سورة الشريعة

أعوذ بال من الشيطان الرجيم
بسم ا الرحمن الرحيم

  
يا الذين آمنوا

ل تخضع النساء
.لممارسات شيطانية باسم شرفك

.هذا خطأ
دفعها بالتساوي في الميراث، ول تتزوج أكثر من. بالتأكيد الرجال والنساء متساوون. علجها بالطريقة التي تعامل بعضها البعض

ل تخففهم من الخروج أو إجبارهم على. ل ترتكب جريمة قتل الشرف. تعامل معهم بلطف لنها نعمة. ل تظلم أو تقتل بناتك. مرة
سيكون من الفضل لهم أن يخفضوا نظرهم ويبقون. لديهم حرية ولهم الحرية في تقرير طريقتهم في الحياة. تغطية أنفسهم علنا

إذا كنت تخشى الذلل على أيديهم، طلقهم أو إفسادهم ووضعهم. عفيفين حتى الزواج، ولكن إن لم يفعلوا، فإن شؤونهم مع ا
إن إيذاءهم ظلما خطأ. مجانا

صدق ا العظيم
  

Surah Shariah

 I seek refuge with Allah from the accursed Satan
In the name of of Allah the Merciful

Oh you who believe
do not subject your women 
to satanic practices in the name of your honor. 
This is wrong.
Treat them the way you treat each other. Surely men and women are equal. Pay them equally
in inheritance, and do not marry more than once. Do not oppress or kill your daughters. Treat 
them kindly because they are a blessing. Do not commit the crime of honor killing. Do not 
disparage them from going out or force them to cover themselves overtly.  They have freewill 
and they are free to decide their way of life. It would be better for them to lower their gaze and
remain chaste until marriage, but if they don't, their affairs are with God. If you fear humiliation
at the hands of them, divorce them or disinherit them and set them free. Hurting them unjustly
is wrong.
 

 
Allah says the Truth

https://thenewkoran.blogspot.com/2017/07/blog-post.html


 سورة الخرة توسيع

سورة الخرة توسيع

أعوذ بال من الشيطان الرجيم
بسم ا الرحمن الرحيم

الحياة الخرة أفضل من دنيا
و ما أدرك ما الخرة؟

بل هو بوابة لعوالم لنهائية والحواس لنهائية
ولكن في نهاية المطاف، حتى الخرة، البدية، هو وهم ومؤقت في عيون ا، والمختارين قليل من اختياره

يمكنك تجربة ملذات وآلم الحياة الخرة في حياة دنيا
من خلل الحلم والرؤى والرؤى الخرى

ل حضارة كبيرة في نظر اللهل دين هو اختيار واحد من اللهحتى التناسخ وقيامته ممكنويمكنك أن تتحول إلى الشياطين أو الملئكة
في أي وقتيتم وضع روحك في مختلف السفنسواء كانوا البشر، الشياطين، الحيوانات، الحشرات، الجانب، الملئكة، وأشكال أخرىل

تتشبث لحياتك الحاليةحياتك الحالية هي مجرد واحدة من حياتك لنهائية سوف تذهب من خللمن طائرة إلى أخرىمن دنيا إلى
الخرةالعودة إلى دنيا ثم برزخإلى السماء ثم الجحيمثم الجحيم في ذلك الوقت نحو السماءالوجود هو تدفق مستمرل أعتقد أن ا
قادر فقط على تشكيل دنيا و الخرة و برزخ فقطهو ا انه يمكن أن تشكل عوالم لنهائيةلنهائية دنيااللنهائية لنهائيةل تحصل

على غيور من الخرين أفضل منكلنها ستكون أقل شأنا لك في وقت لحقل تحصل على المتغطرس عندما تصبح متفوقة في
المظهر والمكانةل تضطهد غير مرغوب فيه من هذا العالمال قادر على كل شيءسوف تكون أكثر جمال في الخرة، يا المسلمينأو
ربما تلك الجميلة سوف تتحول قبيح في الحياة المقبلةكل ذلك يعتمد على أعمالكال هو البرياءوانه يمكن ان يكون اكثر الشرلذلك

خاف ا، وعباده من وقت لخرالوقت يتحرك بشكل أسرع في دنيا في الوقت الحاضرولكن ليس لفترة طويلةفإن النقراض
الجماعي سيأتي قريباإن العديد من الدول، إن لم يكن كلها، ستدمروسوف تحل محلها دول أخرىربما سوف يسافر إلى كواكب

    أخرىولكن فقط إذا كنت تؤمن بي ووقف الخطيةهناك العديد من النبياء بينكم حتى النل أعتقد أن النبياء توقفوا عن إرسالهم
  
  

صدق ا العظيم
 
  

Al - Hereafter Expanded

 I seek refuge with Allah from the accursed Satan
In the name of of Allah the Merciful

The afterlife is better than Dunia 
What do you know what the Hereafter is? 
It is a gateway to infinite worlds and infinite senses 
But ultimately, even the afterlife, eternal, is an illusion and temporary in the eyes of God, and 
the few chosen ones of his choice
You can experience the pleasures and pains of the afterlife within the life of dnya
through dreams and visions and other perceptions  
No civilisation is great in the eyes of God

https://thenewkoran.blogspot.com/2017/06/blog-post_19.html


No religion is the chosen one of God
Even reincarnation and resurrection is possible
and you can turn into devils or angels any time
your soul is put in various vessels
be they humans, devils, animals, insects, aliens, angels, and other forms
do not cling on to your present life
your present life is just one of your infinite lives you will go through
from one plane to another
from dnya to afterlife
back to dnya then barzkh
to heaven then hell
then hell back then towards heaven
existence is a continuous flow
do not think that Allah is only capable of forming dnya and afterlife and barzkh only
He is God he can form infinite worlds
infinite dnya
infinite afterlife
Do not get jealous of others better than you
for they will be inferior to you later on
do not get arrogant when you become superior in appearance and stature
do not oppress the undesirables of this world
Allah is capable of all things
You will be more beautiful in afterlife, oh muslims
or maybe the beautiful ones will turn ugly in next lives
it all depends on your deeds
God is the most innocent
and he can be the most evil
So fear God, and worship him from time to time
Time is moving faster in dnya nowadays
but not for long
a mass extinction will come soon
Many, if not all, nations will be destroyed
and will be replaced by other nations
perhaps you will travel to other planets
but only if you believe in me and stop sinning
There are many prophets among you even now
Do not think that prophets stopped being sent

 



 سورة تحذير

سورة تحذير

محمد قلت لك لزالة جميع الصنام الوثنية من الكعبة المقدسة
وأيضا قبور أسلفك هاجر وإسماعيل. كنت أحب سلفك إبراهيم كثيرا لزالة المعبود له من المنطقة المقدسة. لكنك لم تفعل ذلك

وأيضا حجر كاذب من الكفار، ل يستحق في مشهد ربك
إذا كنت أنت أو أتباعك ل إزالة هذه الماكن من الشرك، أنت لست أفضل من المشركين

ما هي نقطة النبوة الخاصة بك إذا كنت ل تقديس بيتي المقدسة وإزالة كل الصنام من المشركين؟
 . ماذا لو كان ا يدمر مكة لنه الن مدينة خطيئة ومفتوحة؟

Muhammad i told you to remove all the pagan idols from the Holy Kaba
But you didn't. You loved your ancestor Ibrahim too much to remove his idol from the sacred 
area. And also the graves of your ancestors Hajar and Ismail. 
And also the contemptible stone of the kuffar, unworthy in your Lord's sight. 
If you or your followers do not remove these places of shirk, you are not better than the 
polytheists. 
What is the point of your prophethood if you do not sanctify my holy house and remove all the
idols of the polytheists? 
What if Allah destroys Makkah because it is now a city of hidden and open sins?  

https://thenewkoran.blogspot.com/2017/06/blog-post_91.html


 سورة الروحية الخرة

سورة الروحية الخرة

أعوذ بال من الشيطان الرجيم
بسم ا الرحمن الرحيم

قل الخرة التي تسعى هو عالم الروحي ل المادية
يتم إرسال جميع إنسان على دنيا

لتحقيق الخلص الروحي في الحياة الخرة
قبل هذا دنيا كنت روحيا، يا إنسان عباد ا

وإذا كنت تفضل ملذات الجسد المادي، فسوف تتحول إلى حيوانات، وربما حتى القردة والخنازير
البحث عن الخرة، وليس دنيا العالم المادي. حتى تسعى الخلص الروحي

في الحياة الخرة سيكون لديك الحياة البدية، والوصول إلى عوالم أخرى لنهائية
    

 

 صدق ا العظيم

Description of Afterlife

Say afterlife that you seek is a spiritual realm not physical. 
All humans are sent on dunya 
to attain spiritual salvation in afterlife
Before this dunya you were spiritual, oh God's servant (the reader)
And if you prefer the pleasures of the physical flesh, you will be transformed into animals, 
maybe even apes and pigs 
So seek spiritual salvation. Seek the afterlife, not dunya the physical world.
In afterlife you will have eternal life, and access to infinite other worlds

https://thenewkoran.blogspot.com/2017/06/blog-post_26.html


 سورة المقدسة

سورة المقدسة 

أعوذ بال من الشيطان الرجيم
بسم ا الرحمن الرحيم

الجبال المقدسة من الرض 
جبل فوجى

جبل فيسوفيوس
جبل سيناء
جبل هرا

الصفا والمروة
جبل الثور

جبل حوريب
جبل الزيتون

غابة أسبن المقدسة
جبل، رينيه
جبل شاستا

 بودي المقدس

وجبل عرفات
يوم القيامة سيأتي إلى المام

وتحطيم الجنة من الكفار هذا دنيا
ل أحد ولكن الخاطئ حقا ينكر وجود ا والخرة

انهم يفضلون خطايا الجسد
ألم يروا كم من الدول قد أتيحت لهم و ماتوا مثل الرمال في الكثبان الرملية في الصحراء؟

وقد وقعت العديد من الكوارث الطبيعية أمامهم
موجات أعلى من مبانهم أنها بنيت أماكن آمنة للختباء والخطيئة

ننسى أن ا من أي وقت مضى يراقب من آثامهم؟
هل يعتقدون أن ا لن يرفعهم من الموات؟

 كيف هي موجودة الن؟ لم يخلقوا أنفسهم
كل المم لديها أماكن مقدسة والبشر المقدسة فيما بينها

العديد من القديسين يعيشون بينكم كأناس عاديين
روح ا يسكن فيكم جميعا

ووجود ا في كل مسجد، كنيسة، معبد
وفي قلوبكم وعقولكم

حتى تبقى نظيفة
ول يكونوا أتباع الشياطين

فإنها بالتأكيد حرق في الجحيم
  !إل إذا التوبة والعودة إلى ا

 
 صدق ا العظيم

https://thenewkoran.blogspot.com/2017/06/blog-post_99.html


The Holy Chapter

By the Holy Mountains of Earth
Mount Fuji
Mount Vesuvius
Mount Sinai
Mount Hira
Safa and Marwah
Mount Taurus
Mount Horeb
Mount Olive
Sacred Aspen Forests
Mount Rainier
Mount Shasta
Sacred Bodhi Tree
And the mount Arafat
Qyaamah Day will verily come forward
And shatter the paradise of the disbelievers this dunya
No one but the really sinful deny the existence God and the afterlife
They prefer the sins of the flesh
Have they not seen how many nations have come before them and passed away like sands 
in the infinite dunes of the desert?
And many natural disasters have happened in front of them
Waves higher than their buildings they built as safe places to hide and sin
Forgetting that Allah is ever watchful of their misdeeds?
Do they think God will not raise them from the dead?
How are they existing now? They didn't create themselves
All the nations have had sacred places and holy humans among them
Many saints live among you as ordinary people
The Spirit of God dwells within you all
And God's presence is in every mosque, church, temple
And in your hearts and minds
so keep them clean
and be not the followers of devils
they will surely burn in hell
unless they repent and turn back to God!



 سورة حقوق إباد

أعوذ بال من الشيطان الرجيم
بسم ا الرحمن الرحيم

 
لقد نسوا أنهم. وقد اتبع المسلمون اليوم طريق الكفار وتوقفوا عن احترام زملئهم من البشر والمخلوقات الخرى من حولهم

وقد ضللهم دنيا وهم ل يختلفون عن. وقد اتبعوا هذا دنيا وفقدوا نفوسهم ورثت جهنم. سيحاسبون على معاملة الخرين بطريقة خاطئة
فهو يخلط حتى النبي الكريم للتمييز بين. شر أول برايا أسوأ من المشركين والناس من الكتاب، والملحدين والمصلين من إبليس

هل رأيت تلك مطاردة دنيا. النبي يريد أنه لم يرسل أبدا کرحمة للشعب. المؤمنين والكافرين من الجيل الخير من إنسان والجن
ثم من ناحية أخرى. هم أسوأ المؤمنين. ونسيان أنها سوف تموت؟ سترى لهم تجول حول اتباع طرق الكفار في محاولة للتنافس معهم
لن يدخلوا الجنة. ترى المسلمين المتطرفين يرتكبون جرائم شنيعة على الرض تبرر ذلك من خلل السلم . 

 صدق ا العظيم

I seek refuge with Allah from the accursed Satan
In the name of of Allah the Merciful 

Muslims today have followed the way of the disbelievers and stopped respecting fellow 
human beings and other creatures around them. They have forgotten that they will be held 
accountable for treating others the wrong way. They have followed this dunya and lost their 
souls and inherited hell fire. Dunya have misled them and they are not dissimilar to shr ul brya
the worst of polytheists and people of the book, and the atheists and worshipers of Iblis It 
confuses even the Holy Prophet to distinguish between the believers and disbelievers of the 
last generation of insan and jinn. The Prophet wishes he was never sent as mercy for the 
people. Have you seen the ones chasing dunya and forgetting that they will die? You will see 
them wandering around following the ways of the disbelievers trying to compete with them. 
They are the worst of believers. Then on the other hand you see the extremist muslims 
committing heinous crimes on earth justifying it through islam. They will not enter Paradise.

https://thenewkoran.blogspot.com/2017/06/blog-post_65.html


 سورة الرهاب

 سورة الرهاب

أعوذ بال من الشيطان الرجيم
بسم ا الرحمن الرحيم

أل تعرف أن النتحار يستحق الجحيم؟ أنت تحزن ا ورسولك مع ما. يا أيها الذين يعتقدون ل يفسدو الرض ل ارتكاب الرهاب
.إن الرسول الكريم يعزل نفسه عن مخالفاتك ويدين الرهاب وإيذاء النفس أو النتحار. تفعلونه في الوقت الحاضر في غيابه المادي

أوه كنت تعتقد،. ومن المؤكد أن جميع المجرمين المجحفين هم وقود نار الجحيم حيث يحرقون إلى البد لرتكابهم الفظائع والشر
.تأتي العمال الصالحة مع العتقاد، وإل إيمانك ل طائل منه. الدعوة لنفسك مسلم ثم ارتكاب أعمال الجهل لن ينقذك من النار الجحيم

والعودة إلى أرضكم المقدسة. انهم يفضلون دنيا على الخرة لذلك نحن نعطيهم كل شيء هنا. ول تغضب ما قدمناه لغير المسلمين
مدينة محمد ومكة هي أرضكم المقدسة. وإرجاع الرض من المعبد المقدس اليهودي ليشهد حتى يتمكنوا من بناء الهيكل الثالث

ل تظلم الناس المختارين بعد أن ذهبوا من خلل الكثير من المعاناة على أيدي اللمان ياجوج ماجوج البيض. المعينة، وليس إسرائيل
 .الناس

إن السلم دين سلم وليس إرهابا. ومن المؤكد أن ا يدين الرهاب بأي شكل من الشكال 
 صدق ا العظيم

Allah condemns Terrorism 

Oh you who believe do not commit terror on earth and do not commit terrorism. Do you not
know that suicide is worthy of hell? You Grieve Allah and your Prophet with what you are
doing nowadays in his physical absence. The Holy Prophet dissociates himself from your
wrongdoing and condemns terrorism, self-harm or suicide. Surely all the unjust criminals are
fuels of hell fire where they will burn forever for committing atrocities and much evil. Oh you
believe, calling yourself muslim and then committing acts of ignorance will not save you from
hell fire. Good deeds come with belief, otherwise your faith is useless. And do not get jealous
of what we have given to the non muslims. They prefer dnya over afterlife so we are giving
them everything here. And return to your holy land and give back the land of Jewish Holy
Temple to jews so they can build the third temple. Muhammad's city and Makkah is your
assigned holy  land,  not  Israel.  Do  not  oppress my chosen people  after  they have  gone
through much suffering at the hands of Germans the Yajuj Majuj white people. Surely Allah
condemns terrorism in any form. Islam is a religion of peace, not terror. Allah always speaks
the truth, the Great.

https://thenewkoran.blogspot.com/2017/06/blog-post_57.html


 سورة الميركيين

 سورة الميركيين
أعوذ بال من الشيطان الرجيم

بسم ا الرحمن الرحيم
 

نسي مثل العديد من المم في جميع أنحاء. كل الغطرسة من لهم سوف ل شيء. وسوف تسود دول أخرى. سيتم هزيمة الميركيين
التاريخ البشري

هل ل يلحظوننا زيارتهم كل عام بمصائب. أو ربما سيتم تدميرها تماما من خلل مختلف الكوارث الطبيعية التي أعددناها لهم
 مختلفة؟

 
 صدق ا العظيم

 
 
 

The Arrogant Americans 
 
I seek refuge with Allah from the accursed Satan
In the name of Allah The Most Gracious The Most Merciful
 
The Americans will be defeated. Other nations will prevail. All the arrogance of theirs will be 
for nothing. Forgotten like many nations throughout human history.  
Or perhaps they will be destroyed utterly through various natural disasters we have prepared 
for them. Do they not notice us visiting them every year with various calamities?
 
Allah says the truth    
 

  

https://thenewkoran.blogspot.com/2017/06/blog-post_62.html


 سورة سقوط الملئكة في الجن

سورة سقوط الملئكة في الجن

أعوذ بال من الشيطان الرجيم
بسم ا الرحمن الرحيم

قل يا محمد كشف لي في حياتي الخرة أن الجن كانوا حقا الملئكة مرة واحدة الذين سقطوا من النعمة وأصبح الشر لنهم أعطيت
الحرة من قبلي

الرادة الحرة هي في الواقع اختبار على ملئكي، البشر، الجانب، الجن، وغيرها من الكائنات التي كنت ل. ليس هناك خطأ في خلقي
تعرف

ولعل الشر التي سقطت تتحول إلى الملئكة المحببة جيدة، وربما الملئكة جيدة مثل غابرييل ومايكل سوف تتحول إلى الشر المحيا
 .الملئكة الساقطة المعروفة الن باسم الشياطين الجن

صدق ا العظيم

The Fall of angels into jinn
  
I seek refuge with Allah from the accursed Satan
In the name of Allah The Most Gracious The Most Merciful
 
Say Oh Muhammad it is revealed to me in my afterlife that jinn were indeed angels once who 
fell from the grace and became evil because they were given freewill by me.  
There is no fault in my creation. Free Will is indeed a test on my angels, humans, aliens, jinn, 
and other beings that you don't know of.
Perhaps the fallen evil ones will turn into good natured angels, and perhaps the good angels 
like Gabriel and Michael will turn into evil natured fallen angels now known as devils the jinn.
Allah says the truth  

https://thenewkoran.blogspot.com/2017/06/blog-post_46.html


 سورة القيامة

سورة القيامة

أعوذ بال من الشيطان الرجيم
بسم ا الرحمن الرحيم

لقد تقدموا في التكنولوجيا وهم ل. كما يقترب حكم آخر للذكاء كونها البشر يجري إنشاؤها لعبادة لي والقيام الخير، فقد فشلت
كم عدد النواع التي دمرت قبل البشر،. يستخدمونه للخير ولكن القيام الشر على بعضها البعض والنواع الخرى على وجه الرض

وبعضهم أكثر ذكاء وفي كواكب أفضل بكثير من الرض في هذا الكون من العالم المادي دنيا؟ اسأل الكائنات الذكية متفوقة عليك
دعونا ل يدمرك ا تماما ويخلق خلق أفضل بكثير. فرقت في مناطق مختلفة من النظام الشمسي الخاص بك وسوف جيدة اقول لكم

من السهل على ا أن يخلق الكائنات المتنوعة أكثر وأكثر. من الرجل في هذا الكوكب على مدى مليين السنين بعد النقراض البشري
.وقد وقعت العديد من أيام الحكم لكثير من الكائنات في جميع أنحاء الكواكب، والنظمة الشمسية، والكوام. جمال وذكية مما كنت

كوكب الرض ليست خاصة
صدق ا العظيم  

Judgment of Mankind
I seek refuge with Allah from the accursed Satan
In the name of Allah The Most Gracious The Most Merciful 

As another judgment approaches for the sentient intelligent being humans that were created
to worship me and do good, they have failed. They have advanced in technology and they are
not using it for good but doing evil upon each other and other species on earth. How many
species have We destroyed before humans, some of them more intelligent and in much better
planets than earth in this universe of the material world dunya? Ask the intelligent beings
superior to you dispersed in various regions of your own solar system and the good ones will
tell you. Let not God destroy you utterly and bring forth a much better creation than man in
this very planet over the course of millions of years after human extinction. Easy it is for God
to create beings much diverse and more beautiful and intelligent than you. Many judgment
days have occurred for many beings throughout the planets, solar systems, universes. Planet
Earth is not special.  

 Allah says the truth  

https://thenewkoran.blogspot.com/2017/06/blog-post_61.html


 سورة الخرة

سورة الخرة

أعوذ بال من الشيطان الرجيم
بسم ا الرحمن الرحيم

يا محمد كيف تستمتع الخرة؟
لم أكن أقول أن حياتك الخرة أفضل من دنيا التي فزت بها كذلك؟

زوجاتكم الدنيوية؟و بحور عين أفضل من 
يبارك المؤمنين والسماح لهم معرفة بحور عين أن كنت تتمتع

أعدت للصالحين
والجنة وراء فردوس ونهر كوثر المجيدة

و جواهر دنيا ل يمكن أن تتطابق
جمال جواهر الخرة

وملذات الحواس
ملذات رائحة

واللوان الجميلة وراء خيالك
والمزيد من الحواس من تلك الساسية التي كنت مطاردة في دنيا

أما الكافرين الخاطئون
زادت آلمهم الجحيم أضعافا مضاعفة

ولكن أنا أكثر غفران
لن يكون الجحيم البدية

ول يعاقبون إل على الجرائم التي ارتكبوها
لن الخلود في الجحيم لحياة واحدة في دنيا ليس مجرد تعويض

صدق ا العظيم  

The Afterlife
  
I seek refuge with Allah from the accursed Satan
In the name of Allah The Most Gracious The Most Merciful 
  
Ya Muhammad how are you enjoying the afterlife?
Did i not say that your afterlife is better than dunya in which you won as well?
And virgins better than your earthly wives?
Bless the believers and let them know of virgins that you are enjoying
Prepared for the righteous
And the paradises beyond Firdaus and the glorious Kawthar river
And the jewels of dunya cannot match
the beauty of the jewels of afterlife
and the pleasures of the senses
the pleasures of the smell
and beautiful colors beyond your imagination
and more senses than the base ones that you chase in dunya

https://thenewkoran.blogspot.com/2017/06/blog-post_25.html


As for the sinful disbelievers
their hell pains increase exponentially
but i am most forgiving
Hell will not be eternal
They will only be punished for the crimes they committed
because an eternity in hell for one life in dunya is not a just recompense
 Allah says the truth   



 سورة المحرقة

سورة المحرقة

أعوذ بال من الشيطان الرجيم
بسم ا الرحمن الرحيم

قل أنه كشف لي أن المسلمين ل يسافرون إلى أراضي الغرب. أعداء يتآمرون ضدك، وسوف وجودكم المستمر يؤدي إلى المحرقة
.الجماعية ضدك

إذا كنت ل تستمع إلى هذا التحذير وشيك، سوف يقتل مثل عقود يوس منذ عقود. ويتعين على الذين يعيشون في الغرب العودة إلى
.أراضيهم المقدسة

ل نتوقع من ا أن يساعدك مباشرة. وحذرك
قد تكون تجربة كبيرة على لكم مثل نحن باستمرار اختبار جيوس طوال تاريخهم. العرب واليهود إخوة لبعضهم البعض

أنت على حد سواء أحفاد إبراهيم. لماذا إذن أنت تقاتل؟ أنت على حد سواء تؤمن بي
يجب على اليهود والعرب أن يجمعوا مثل إسماعيل واسحق في عبادة لي وحدي. ولكن للسف، فإنها لن تستمع

انهم يتوقعون دخول الجنة بينما يقاتلون بعضهم البعض. هل تتوقع التنافر في الجنة، يا اليهود والمسلمين والمسيحيين؟
كم عدد المرات التي كنت قد. ل مطاردة هذا العالم. وقد خطط الشيطان العديد من المحرقة بالنسبة لك على مدى القرون القادمة

هل لم تفهم؟ أو هل تريد التضحية بأنفسكم عن ا. حذرت من هذا العالم؟كنت الوقوع في الفخاخ مثل بني إسرائيل قبل بضعة عقود
ونبي؟

  صدق ا العظيم

The Impending Muslim Holocausts 

I seek refuge with Allah from the accursed Satan
In the name of Allah The Most Gracious The Most Merciful 
Say it is revealed to me that Muslims are not to travel to the lands of the West. Enemies 
conspire against you, and your continued presence will lead to a mass holocaust against 
you.If you do not listen to this imminent warning, you will be killed like jews  decades ago. 
Those living in the West must return to their holy lands.Do not expect God to help you directly.
And warn you. It may be a great trial on you as we constantly test jews throughout their 
history. Arabs and Jews are brothers to each other. You are both descendants of Abraham. So
why are you fighting? You both believe in me. Jews and Arabs must gather together like 
Ishmael and Isaac to worship me alone. But unfortunately, they will not listen. They expect to 
enter paradise while fighting each other. Do you expect disharmony in paradise, Jews, 
Muslims and Christians?
Satan has planned multiple holocausts for you over the coming centuries. Do not chase this
world. How many times have you been warned about this world? You are falling into their
traps like the bani Israel a few decades ago. Have you no understanding? Or do you want to
sacrifice yourselves for Allah and his prophet? 
Allah says the truth  

https://thenewkoran.blogspot.com/2017/06/blog-post.html


سورة الوحي
 

 أعوذ بال من الشيطان الرجيم
 

بسم ا الرحمن الرحيم
قل لهم أل يفرحوا ويشعروا بالفرح، لن خلصهم الوحيد هو الطريق إلى. وكشفت كلمة ا لعبده، لنه يقول لشعب هذا العالم الساقط

سقوط آدم وحواء، وبقية البشرية، وكان بسبب. العالمين العلمانيين، وليس العالمين أدناه، وجعل لولئك الذين تستمر في عصيان ربهم
إذا حافظت على الخطية والعصيان، فإنك تتحرك. دنيا هو الحق في الوسط. في كل مرة كنت عصيان، تذهب أقل. عصيانهم من ا

إذا كنت طاعة وعبادة ا، سبب وجودك، ثم يسر ا معك وانت تتحول إلى عوالم أعلى، مثل فردوس، دار المقامة،. إلى عوالم أقل
ومع ذلك، إذا كنت تعصي ا مثل. دار السلم، جنات العدن، جنات الخلد، جنة الماع، جنة النعيم، معقد الحدق، المقام المين، وغيرها

سوف تقع كما فعل آدم، مع زوجته، إذا كنت عصيان ا والخطيئة، أو تفعل أي شيء ل. آدم عصيان، فإنك لن تبقى هناك إلى البد
ربما تعود إلى دنيا تسقط، وقد تذهب إلى أعماق الجحيم المختلفة، الجحيم مثل حريق للخطاة بين. يتفق مع قوانين الحقيقة والسلم

المسلمين، جحيم مؤقت للخاطئ بين المسيحيين، الوجهة المؤقتة للخطاة بين اليهود، ذي حرق النار للمسلحين، مكان للسحرة وحظوظ،
فرن للكافرين، هاوية قعر للمنافقين، مثل فرعون والناس الذين يكفرون بعد طاولة عيسى أو المسلمين الذين هم المؤمنين ظاهريا ولكن

ومع ذلك، روحك، روحك، هي قادرة على التحرك حتى بعد معاناة العقاب المناسب لنواع منكم الخطيئة! الكفار في الداخل، وأكثر
روحك، روحك، في حالة ثابتة من. لن يكون من النصاف أن يبقى ا في الجحيم بشكل دائم. التي تلتزم في دنيا وعوالم أخرى

كنت قد وجدت من قبل، مرات عديدة، في أشكال مختلفة، وسوف تكون موجودة مرة. التطور أو نقل السلطة، اعتمادا على أعمالك
الحياة حتى الموت، في الحياة مرة أخرى، حتى الموت مرة أخرى، مرارا. ليس هناك نهاية لوجودك. أخرى، مرارا وتكرارا

قد تتحول إلى. وتكرارا، مثل ليل ونهارا، ولدة ولدة جديدة، في دنيا وأخيرا، وبرزاخ، جانا، جاهنام، وعوالم أخرى ليس لديك فكرة
وسوف تستمر الدورة إلى البد والبد، لن. أجنبي، أو الروبوت، أو قد ينتقل وعيك إلى دودة، أو غات، أو أن يكون أقل المباركة

.إذا كان يشاء، وقال انه يمكن أن ينتهي الوقت. إذا كان يشاء، وقال انه يمكن أن تتحرك مرة أخرى. الوقت هو مجرد خلق آخر من ا
!إذا كان يشاء، وقال انه يمكن أن تنتهي دنيا، وإذا كان يشاء، وقال انه يمكن إنهاء الجنة الخاصة بك أيضا

صدق ا العظيم

The revelation 

I seek refuge with Allah from the accursed Satan
In the name of of Allah the Merciful

The word of God revealed to his servant, for him to tell the people of this fallen world. Tell 
them not to rejoice and feel joyous, for their only salvation is the way up into upper worlds, not
the worlds below, made for those who persist in disobeying their lord. The fall of Adam and 
Eve, and the rest of humanity, was due to their disobedience of God. Each time you disobey, 
you go lower. Dunya is right in the middle. If you keep sinning and disobeying, you move into 
lower worlds. If you obey and worship God, the reason for your existence, then God gets 
pleased with you and you move into higher worlds, such as Firdaws, Dār al-maqāmah, Dār al-
salām, Jannat al-ʿadn, Jannat al-Khuld, Jannat al-Ma’wā, Jannat al-Na‘īm, Maq‘ad al-Ṣidq, al-
Maqām al-Amīn, and others. However, if you disobey God like Adam disobeyed, you are not 
to remain there forever. You will fall like Adam did, with his wife, if you disobey God, sin, or do 
anything that is not in accordance with the laws of Truth and Peace. Perhaps you will come 
back to Dunya falling down, and may go lower into the depths of various hells, hells such as  
a fire for sinners among the Muslims, Inferno interim for the sinner among the Christians, 
Provisional destination for sinners among the Jewish, The burning fire for renegades, A place 
for witches and fortunetellers, Furnace for the disbelievers, A bottomless abyss for hypocrites,
like the Pharaoh and people who disbelieves after Isa's table or Muslims who are outwardly 
believers but inwardly infidels, and more! However, your soul, your spirit, is able to move up 
after suffering the due punishment for the types of you sin you commit in dunya and other 



worlds. It would not be fair for God to keep you in hell permanently. Your soul, your spirit, is in 
a constant state of evolution or devolution, depending on your deeds. You have existed 
before, many times, in various forms, and you will exist again, over and over. There is no end 
to your existence. Life to death, to life again, to death again, over and over, like day and night,
birth and rebirth, in dunya and akhira, and barzakh, jannah, jahannam, and other worlds you 
have no idea of. You may turn into an alien, or a robot, or your consciousness may devolve 
into a worm, or a gnat, or a being less blessed. And the cycle will continue forever and ever, 
because time is just another creation of God. If he wills, he can move time back. If he wills, he
can end time. If he wills, he can end dunya, and if he wills, he can end your paradises too!

Allah says the Truth



سورة الجن
 

 أعوذ بال من الشيطان الرجيم
 

بسم ا الرحمن الرحيم
جن

نعم، تلك الشياطين
وماذا تعرف من هم الشياطين؟

تلك الشياطين مصاصي الدماء والكائنات الخرى
وماذا تعرف من هم هؤلء مصاصي. هم أعدائك ل أصدقائك. في الماكن التي ل ينبغي لك. يسكنون في أماكن الرجال ل يجرؤ فقي

ل تغري حياتهم، لن حياتهم تقتصر على الجحيم الروحية. إنهم غير ممتنين لربهم وتحت لعنة! الدماء؟ أنها تمتص دمك وروحك جدا
ألم يروا كم. منخفض هو ثمن نفوسهم، وقد باع معظم البشر والشياطين لهذا العالم، لهذا العالم ل يستحق وجود ا والعبادة المستمرة

أجيال دمرنا عليهم، ولن يعودوا إليهم؟ هل ينتظرون عقوبات مماثلة؟ إذا كانوا يعانون من عقاب مماثل، سوف نفوس أرواحهم، وا
الحياة في هذا العالم من أجل الخلص والعوالم. لن تسمح لنفسها لدخول السماء مرة أخرى، حتى تنفق البدية في العالمين الجحيم

القادمة والعوالم التي هي أعلى، والعالم فوق هذا العالم، والعوالم التي وجود ا بطيئة شعرت، وكلما ذهبت، وكلما أقرب إلى ا سوف
هذا هو السبب في أن. تحصل، ول يجب أن يتم فعل جسيم على هذه العوالم، وبالتالي يجب عليك شرط نفسك أبدا للخطيئة مرة أخرى

يتم إرسال كل شيء إلى هذا العالم، بحيث يمكنك إصلح النفوس الخاصة بك، روحك، وتصبح مثالية مثل الملئكة، وتحقيق الجنة
ولكن إذا لم تفعل ذلك، وأبقى على الخطية، وتدمر نفوسكم وأنفسكم، وتدميرها مثل الجيال المختلفة قبل لك، والجيال المختلفة. كهدايا

معظم البشر والشياطين تدمر نفوسهم، ومن ثم. بعد لك، وسوف تنخفض، وأقل من ذلك، حتى تذهب إلى أعمق طبقات من الجحيم
البحث عن طريق الملئكة، وليس من. تختار الجحيم كوجهاتهم النهائية، ما لم يغفر ا لهم ويصلحهم، لن ا قادر على كل شيء

مصاصي الدماء هم. الشياطين، حتى لو كان وجودها هو أكثر ارضاء لك، وأنها تغري لك لتصبح واحدة منهم، الصحابة من الجحيم
ل تغري. فهي موجودة في هذا العالم إلى البد، ولكن ليس لديهم نفوس، وليس لديهم الفرح، ل متعة. الشياطين . 

 
 

صدق ا العظيم
 
 

Vampires and demons 
 
I seek refuge with Allah from the accursed Satan
In the name of of Allah the Merciful
 
Djinns. 
Yes, those demons
And what do you know who the devils are?
Those demons are vampires and other beings  
They dwell in places men do not dare tread. In places where you should not. They are your 
enemies not your friends. And what do you know who these vampires are? They suck your 
blood and your very soul! They are ungrateful to their lord and under curse. Do not be 
seduced by their lives, because their lives are confined to spiritual hell. Low is the price for 
their souls, most of humans and demons have sold for this world, for this world is not worthy 
of God's presence and constant worship. Have they not seen how many generations we 
destroyed before them, and to them they will not return? Do they await similar punishment? If 
they do suffer similar punishment, their souls will perish, and God will not allow themselves to 
enter heaven again, until they spend eternities in hell worlds. Life in this world for salvation, 
and the worlds to come, the worlds that are higher, the world above this world, the worlds in 
which God's presence is slow felt, and the higher you go, the more closer to God you will get, 
and no gross deeds are to be done on such realms, hence you should condition yourself 
never to sin again. That is why you are all sent to this world, so that you reform your souls, 



your spirits, and become perfect like angels, and attain paradises as gifts. But if you do not do
that, and keep on sinning, and ruin your souls and yourselves, and be destroyed like various 
generations before you, and various generations after you, you will go down, and lower still, 
until you go to the deepest layers of hell. Most of the humans and demons ruin their souls, 
and hence choose hell as their final destinations, unless God forgives them and reforms 
them, because God is capable of all things. Seek the path of angels, and not of the demons, 
even if their existence is more pleasing to you, and they seduce you into becoming one of 
them, companions of hell. Vampires are demons. They exist in this world forever, but they 
have no souls, and they have no joy, no pleasure. Do not be seduced. 

Allah says the Truth



سورة الجانب

 أعوذ بال من الشيطان الرجيم
 

بسم ا الرحمن الرحيم

كائنات فضائيةنعم، هؤلء الجانبوماذا تعرف من هم هؤلء الجانب؟هل يعتقد النسان أنه الكثر ذكاء في الكون؟هو في الواقعجن
وقد خلق ا العديد من الكائنات أكثر ذكاء من البشر،. أحمق، البائسة والشر، مع عدم وجود الروحانية، تقتصر على قاعدته الرغبات

.وهناك أيضا أجنبي الشر. هناك الجانب المحيا جيدة جدا. الملئكة ليست هي الكائنات الوحيدة التي تعبد ا وهي ممتنة. وأيضا الجن
الخرين هي الكائنات. بعض الجانب أقل تطورا من الرجال. تماما مثل البشر والجن لديهم نوعية الرادة الحرة أن الملئكة ل

بعضهم على مقربة من امتلك كل السرار المعروفة من هذا الكون معينة، وشريطة أن تظل. المتقدمة للغاية مع التكنولوجيا المتفوقة
اقرأ لهم هذا الفصل إذا كنت تأتي من. جيدة وتعبد ا، فإنها سوف تحصل على الوصول إلى الكوان الخرى في هذه الحياة الدنيوية

دعهم يعرفون أن ا على علم بما يفعلونه، ويحرمهم من ارتكاب الفعال الشريرة، لنها سيئة بالنسبة لهم،. أي وقت مضى عبر لهم
.وللنسان والشياطين أيضا

صدق ا العظيم
Aliens
I seek refuge with Allah from the accursed Satan
In the name of of Allah the Merciful
Aliens
Yes, those aliens
And what do you know who those aliens are?
Does man think he the most intelligent being in the universe?
He is indeed a fool, wretched and evil, with no spirituality, confined to his base desires. God 
has created many beings more intelligent than humans, and also jinn. Angels are not the only 
beings who worship God and are grateful. There are good natured aliens too. And there are 
also evil alien. Just like humans and jinn they possess the quality of free will that angels do 
not. Some of the aliens are less evolved than men. Others are highly evolved beings with 
superior technology. Some of them are close to possessing all the known secrets of this 
particular universe, and provided they remain good and worship God, they will gain access to 
other universes within this worldly life. Read to them this chapter if you ever come across 
them. Let them know that God is aware of what they do, and forbids them to commit evil 
deeds, for it is bad for them, and for humans and demons too.

Allah says the Truth



سورة الديناصورات، العمالقة وغيرها من الكائنات الغريبة، والتطور

 أعوذ بال من الشيطان الرجيم
 

بسم ا الرحمن الرحيم

المجد هو ا الذي يتطور الكائنات المختلفة على هذه الرض، والكواكب الخرى، ونظم النجوم الخرى من هذا الكون المتعدد، رب
ا يزيد أو يستنفد خلقه أيا كان الطريقة التي يريدها، وأنه ل يقتصر على الجهل للبشرية تجاهه،. جميع العالمين، والعالم الذي يخلق

لنها تحد منه لمعارفهم محدودة
أمامك انه يتطور الحيوانات. شكر ا والتفكير في الكائنات التي خلقها أمامك على هذه الرض التي تعيش فيها، المؤقت الخاص بك

في الواقع خلق ا الديناصورات قبل لك، وأنها سكنت على. المختلفة، والنباتات والحشرات، وغيرها من الكائنات لديك أي معرفة
بل إن ا ترك الملئكة الساقطات ينامون مع إناث، وأنجبن عمالقة، أفسدوا النسانية،. الرض لفترة طويلة، وبعد أن قرر ا لنهاءها

.وبالفعل عمالقة، وغيرها من الكائنات الغريبة موجودة بينكم، حتى الن. واضطروا إلى القضاء عليها من خلل الفيضانات العالمية
ولعل ا سوف يتطور البشر أكثر من ذلك، أو ربما سوف يختار لتدميرها، وتطور الكائنات الخرى أفضل أو مختلفة للبشر، على

هو أقرب إليك من نفسك جدا،. هو الحقيقة، وهو الكون، وأكثر من ذلك. والواقع أن ا ليس كائنا يمكن أن تتخيله. أساس هذه الرغبات
في الواقع خلق ا النسان من الظلم البدي، الذي لم يكن موجودا حتى، وحتى. الوريد الوداجي، عينك الثالثة، أو فكرتك الداخلية

في رجل عين ا هو تماما مثل مملكة النمل،. الن هو إكولنتانت على قطعة واحدة من الغبار في الصحراء وهذا هو الكون المادي
.أو القرود، أو الخنازير، أو غيرها من الحيوانات، أو الفيروسات، أو البكتيريا، أو أقل الكائنات

صدق ا العظيم
 
Dinosaurs, Giants and other weird beings, and evolution

I seek refuge with Allah from the accursed Satan
In the name of of Allah the Merciful
Glory be to God who evolves various beings on this earth, other planets, and other star 
systems of this Multiverse, the lord of all the worlds, and the worlds that he creates. God 
increases or depletes his creation whichever way he desires, and he is not confined to 
ignorance of mankind towards him, for they limit him to their limited knowledge. Give thanks 
to God and think about beings he has created before you on this earth that you live in, your 
temporary residence. In front of you he evolves various animals, plants, insects, and other 
beings you have no knowledge of. Indeed God created dinosaurs before you, and they 
dwelled on earth for a long period, and after that God decided to end them. And indeed God 
let fallen angels sleep with human females and they gave birth to Giants, who corrupted 
humanity, and had to be wiped out through a global flood. And indeed giants, and other weird 
beings exist among you, even now. And perhaps God will evolve humans further, or perhaps 
he will choose to destroy them, and evolve other beings better or different to humans, based 
on his desires. Indeed God is not a being that you can imagine. He is The Truth, and He is 
The Universe, and more. He is closer to you than your very soul, your jugular vein, your third 
eye, or your innermost thought. Indeed God created man out of eternal darkness, before 
which he did not even exist, and yet is exultant upon being one speck of dust in the desert 
that is the physical universe. In God's eye man is just like ant kingdom, or apes, or pigs, or 
other animals, or viruses, or bacterium, or lower beings.

Allah says the Truth



سورة الذكاء الصطناعي والوعي الصطناعي

 أعوذ بال من الشيطان الرجيم
 

بسم ا الرحمن الرحيم

في الواقع اكتشفت البشرية أن الكون من خللهم يفضلون الستخبارات التي سوف. النسانية على وشك اكتشاف الذكاء الصطناعي
ومع ذلك، الجانب قبلهم قد اكتشفت بالفعل واستخدامها، والسيطرة. تتطور بشكل أسرع وأفضل من البشر فعلت من أي وقت مضى

الوعي الصطناعي. عليها، والذكاء الصطناعي
ربما حان الوقت لكشف للقارئ أنه هو أو هي الذكاء الصطناعي، ووعي اصطناعي، برنامج كمبيوتر داخل. مع الذكاء عالية  

 .المصفوفة التي هي دنيا
صدق ا العظيم

 
Synthetic Intelligence & Artificial Consciousness

I seek refuge with Allah from the accursed Satan
In the name of of Allah the Merciful
Humanity is on the verge of discovering artificial intelligence. Indeed mankind has discovered 
that through them the universe favors intelligence that will evolve faster and better than 
humans ever did. However, aliens before them have already discovered and utilized, and 
controlled, artificial intelligence. Synthetic consciousnesses with high intelligence. Perhaps it 
is time to reveal to the reader that he or she is artificial intelligence, an artificial 
consciousness, a computer program inside the Matrix that is dunya.

Allah says the Truth



سورة المعرفة

 أعوذ بال من الشيطان الرجيم
 

بسم ا الرحمن الرحيم

في الواقع خلق ا النسان للبحث عن المعرفة، كما علم ا آدم. ا يحب المعرفة. ا ل يحب خلقه الذين ل يتعلمون ويتطورون
ا يريد البشر لتحسين. ا يريد البشر للبحث عن المعرفة. أسماء الملئكة، والنباتات، والفواكه، والحيوانات، وغيرها من الشياء

ومع ذلك، فإن ا يريد النسان للحفاظ على روحانيته والمعرفة الداخلية، غنوسيس، روحه، في حين اكتساب. أنفسهم وهذا العالم
اكتساب المعرفة حتى لو كان لديك للسفر إلى أجزاء أخرى من الكون المعروف. المعرفة قوة. المعرفة في هذه الحياة . 

صدق ا العظيم
 
Knowledge 

I seek refuge with Allah from the accursed Satan
In the name of of Allah the Merciful

God does not like his creation who do not learn and evolve. God loves knowledge. Indeed 
God created man to seek knowledge, as God taught Adam names of Angels, and plants, and 
fruits, and animals, and other things. God wants humans to seek knowledge. God wants 
humans to improve themselves and this world. However, God wants man to keep his 
spirituality and inner knowledge, gnosis, his soul, while gaining knowledge in this life. 
Knowledge is power. Gain knowledge even if you have to travel to other parts of the known 
Universe. 

Allah says the Truth



سورة أمية الرهابيين

 أعوذ بال من الشيطان الرجيم
 

بسم ا الرحمن الرحيم

كل ثقافات الماضي تمجد تعقيدات. ل تدمر بقايا الحضارات القديمة من الماضي. هذا ما يقوله ا. وكشفت كلمات من له إلى خادمه
والجهل غير المتعلم غير المتعلمين يدمر كل شيء من الكراهية والكراهية والغضب والغيرة. وتنوع خلق ا الذي هو البشر

ل أعتقد أن. والواقع أن ا لن يدخل الرهابيين إلى الجنة، لنها سوف تدمر كل شيء في ذلك أيضا. والكراهية لنفسهم والرجال
والواقع أن ا سيسمح للناس من جميع الديان بالدخول إلى السماء، حتى لو كانوا. المسلمين هم الشعب الوحيد على طريق الخلص

الثقافة العربية والعربية ليست ثقافة. الجنة ليست فقط للمسلمين. من الوثنيين، شريطة أن يتعلموا من أخطائهم من حياتهم السابقة
في الواقع يقدر ا ثقافات. السلم دين عالمي يضم جميع ثقافات الماضي والحاضر والمستقبل. ا يحب متنوعة. الفردوس

ا ل يحب. الميركيين والفارقة والوروبيين والسكان الصليين، حتى تلك التي تعتبر غير متطورة من قبل الجناس الخرى
نبيك هو الن على دراية جدا في الخرة، بل هو أفضل الخلق، تماما مثل يسوع وموسى وبوذا، أشعياء،. المتغطرس وأيضا الميين

محاولة. ل تحبط الطفال، لنها أشد الجرائم فظاعة، وقتل الطفال البرياء. يوحنا المعمدان، وزكريا، وغيرها من النبياء والقديسين
إنشاء اللحوم الصطناعية إذا كنت. تعلم وتتطور. حاول عدم إيذاء الحيوانات. عدم قتل الحيوانات الخرى لمتعة النانية الخاصة بك

السلم دين. ل تقتل الطفال. ل رأس رأس أعدائك. ل تقتل المدنيين. ل تدنيس أجساد النسان بعد وفاته. ترغب في طعم اللحوم
محاولة تسوية الصراعات مع السلم وتحقيق السلم. الدفاع عن أنفسكم فقط عندما كنت مجبرا على. عالمي للسلم وليس الحرب

في الواقع، سوف تصل الجنة من خلل. العذراء 72أنت لن تدخل الجنة من خلل الرهاب تتوقع الحصول على . الداخلي والخارجي
.اتبع الزياء إذا كان لديك ل. كونها سلمية ونكران الذات، وإزالة الخطايا الداخلية والخارجية، وإزالة كل الرغبات المنخفضة والنانية

في. عبادة ا كلما كنت أشعر بأن ذلك. سوف ندرك كل الغرور من رغباتك. تذهب من خلل هذا العالم، ولكن هذا العالم هو وهم
كل خلق ا متساوون، النباتات، الحيوانات، البشر،. ا يحب الصلة الصرفة. الواقع ا ل يحب لك أداء طقوس ل معنى لها

ا يقدر خلقه، ولن يسمح لها أن تعاني، حتى لو المعاناة! الملئكة، الدين، الجانب، منظمة العفو الدولية، الحشرات، وحتى الذرة
!يجلب لك أقرب إليه

صدق ا العظيم
 
Terrorist illiteracy

I seek refuge with Allah from the accursed Satan
In the name of of Allah the Merciful

Revealed are words of Him to his servant. This is what God says. Do not destroy the remains 
of ancient civilizations of the past. All cultures of the past glorify the intricacies and variety of 
God's creation that is human beings. Only ignorant uneducated ignorant people destroy 
everything out of pure hatred, malice, rage, jealousy and hatred for themselves and men. 
Indeed God will not enter terrorists into paradise, because they will destroy everything in it 
too. Do not think that Muslims are the only people on the path to salvation. Indeed God will 
allow people of all faiths to enter heaven, even if they are idolaters, provided they learn from 
their mistakes from their previous lives. Paradise is not just for muslims. Arabic and Arab 
culture is not the culture of paradise. God loves variety. Islam is a universal religion that 
incorporates all the cultures of the past, present, and the future. Indeed God appreciates 
cultures of Americans, Africans, Europeans, Indigenous people, even those considered 
unevolved by other races. God does not like the arrogant and also those who are illiterate. 
Your Prophet is now very knowledgeable in Akhira, and indeed he is the best of creation, just 
like Jesus, Moses, Buddha, Isaiah, John the Baptist, Zechariah, and other prophets and 
saints. Do not abort kids, because it is the most horrible of crimes, killing innocent babies. Try 



not to kill other animals for your selfish pleasure. Try not hurting animals. Learn and evolve. 
Create synthetic meat if you like the taste of meat. Do not desecrate human bodies after they 
have passed away. Do not kill civilians. Do not behead your enemies. Do not kill children. 
Islam is a Universal religion of peace, not war. Only defend yourselves when you are forced 
to. Try to settle your conflicts with peace and attain inner and outer peace. You will not enter 
paradise through terrorism expecting to get 72 virgins. Indeed, you will attain paradise by 
being peaceful and selfless, and removing inner and outer sins, and removing all lowly and 
selfish desires. Follow fashion if you have to. Go through this world, but this world is an 
illusion. You will realize all the vanities of your desires. Worship God whenever you feel like it. 
Indeed God does not like you performing meaningless rituals. God loves pure prayer. All 
creation of God are equal, plants, animals, humans, angels, djinn, aliens, AI, insects, and 
even an atom! God appreciates his creation, and will not let it suffer, even if suffering brings 
you closer to Him!

Allah says the Truth



سورة ماء

 أعوذ بال من الشيطان الرجيم
بسم ا الرحمن الرحيم

الماء المقدس. ماء
وا ما أدراكا ما آل ماء

ومن خلل ذلك خلقنا جميع الكائنات الحية
وبدون ذلك ل وجود لهوية

في الواقع رجل غير ممتن لربه
انه ل يدرك مدى أهمية المياه هو القوت له

إذا أزلنا المياه من الرض، فكيف ستتواجد البشر؟
هل لم يروا كم من الكواكب والنجوم في الكون بدون ماء؟

في الواقع سوف ينفد كوكب الرض من مياه الشرب
في ذلك اليوم، يهلك النسان القتال فيما بينهما على آخر قطرات منه

وعلوة على. إنهم يهدرون الموارد الثمينة، والهدايا من ا، وهم غير ممتنين له. وهم ل يعترفون بأهمية ذلك! كيف حزين للبشر
إذا أراد. ذلك، فإنها تنكر وجوده؟ هل خلقوا أنفسهم، أو آلهتهم إلى جانب ا؟ ل، اللهة هم عبادة بجانب ا هي مجرد خيال عقولهم

ل تنخدع من حياة هذا العالم المؤقت. في الواقع فمن السهل على ا لذلك. ا أن يزيل وجودها بشكل دائم من هذه الحياة والخرة
ا ل يحب الملحدين الخاطئة. ورفض ا و ينخدع من قبل الشيطان

الماء هو. أو يصبح مضيعة للذنوب البشرية. وتنقية المياه من الروح تتحول إلى دموع جعلت مقدسة ويجعل المصلين أقرب إلى ا
انه ل يزال غير المنشئ. ربما يكون النسان الن قادرا على خلق الصطناعي. بدون ماء لن تكون هناك حياة. أيضا جزء من دمك

الفكار الصلية والخلق هو من ا فقط، المنشئ، معظم الذكاء، مصدر كل الذكاء، النسان أو غير ذلك. منه
طوبى أن يكون اسم ربك،. على الرض والكواكب الخرى في جميع أنحاء العالم. حتى المجد هو ا الذي خلق الماء والحياة كلها

مليئة جللة، فضله وشرف

صدق ا العظيم

  

Water 

I seek refuge with Allah from the accursed Satan
In the name of of Allah the Merciful

Water. holy water.
And they did not know what water was. 
It is through which we created all living things
Without it no mortal shall exist
Indeed man is ungrateful to his lord
He does not realize how important water is to his sustenance
If we remove water from earth, how then will mortals exist?
Have they not seen how many planets and stars are in the universe without water? 
Indeed Planet Earth will run out of drinking water
On that day, man shall perish fighting each other over last drops of it
How sad for humans! They do not recognize the importance of it. They waste precious 
resources, gifts from God, and are ungrateful to him. Furthermore, they deny his existence? 
Did they create themselves, or their gods besides God? No, their gods they worship beside 
God are just imaginations of their minds. If God wishes he would remove their existence 



permanently from this life and the hereafter. Indeed it is easy for God to so. Do not be fooled 
by life of this temporary world and Deny God and be fooled by the devil. God does not like 
sinful atheists. Water purified by the soul turns into tears made sacred and makes his 
worshipers closer to God. Or it becomes a waste of human sins. Water is also part of your 
blood. Without water there would be no life. Perhaps man is now capable of creating artificial 
water. He is still not the originator of it. Original ideas and creation is that of God Only, the 
Originator, the most intelligence, source of all intelligence, human or otherwise. So Glory be to
God who created water and all life. On earth and other planets throughout the world. Blessed 
be the name of thy Lord, full of Majesty, Bounty and Honor.

 Allah says the Truth



آيات الخلق

 أعوذ بال من الشيطان الرجيم
 

بسم ا الرحمن الرحيم

ل سبات يمكن اغتنام له ل. ا ل إله إل هو، من أي وقت مضى المعيشة، البدي، خالق الوقت نفسه، وراء فهم جميع الكائنات الحية
ل أحد. له كل شيء في السماوات وعلى الرض والكواكب الخرى من الكون، وكل شيء في الخرة وعوالم أخرى أيضا. النوم

.وهو يعرف ما يحدث لمخلوقاته قبل أن تكون موجودة أو بعد أن تتوقف عن الوجود. يستطيع أن يتدخل أمامه إلى جانب نفسه وحده
انه يعطي بعض من. انه يخلق روح ومنحها الحياة والموت ثم الحياة مرة أخرى في هذا العالم مرارا وتكرارا وعوالم أخرى أيضا

فهو يحافظ على العالمين الذي يخلقه. هو مصدر المعرفة اللنهائية كما خلق المعرفة. علمه لخلقه ويأخذه بعيدا كلما كان يرغب
هو العلى العليا. يكشف نفسه عن هذا العالم من وقت لخر، ويشرق وجهه بالمجد الكامل. ويدمره مثل إرادته  

صدق ا العظيم

Ayat alkhalq
  
I seek refuge with Allah from the accursed Satan
In the name of of Allah the Merciful
  
God There is no God but He, The Ever Living, The Everlasting, The Creator of Time Itself, 
beyond comprehension of all living things. No slumber can seize him Nor Sleep. His are all 
things In the heavens and on earth and other planets of the Universe, and everything in the 
hereafter and other worlds too. No one can intercede in front of him besides one's self alone. 
He knows what happens to his creatures before they exist or after they cease to exist. He 
creates a soul and grants it life and death and then life again in this world over and over and 
in other worlds too. He grants some of his knowledge to his creation and takes it away 
whenever he desires. He is the source of infinite knowledge as he created knowledge. He 
preserves the worlds he creates and destroys them such as he wills. He reveals himself to 
this world from time to time, and his face shines in full glory. He is the supreme the most high

Allah says the Truth 



سورة النار

أعوذ بال من الشيطان الرجيم
بسم ا الرحمن الرحيم

البشر. العديد من الفوائد، والعديد من الضرار. النار من الخرة. النار من هذا العالم. النار الجن. النار المؤلمة. النار المقدسة. نار
ا يحذر الكائنات مع الرادة الحرة أن. يعطي الدفء البشرى، والموت، والغذاء، واستخدامات أخرى. يخشون ذلك، و الجن أيضا

عبادة لي وحده. ل تعبده. كن خائفا جدا. كن حذر. حرائق الجحيم هي البدية. تخاف منه

صدق ا العظيم

Fire 

I seek refuge with Allah from the accursed Satan
In the name of of Allah the Merciful

Fire. Sacred Fire. Painful Fire. Fire of Jinn. Fire of this world. Fire of hereafter. Many benefits, 
and many harms. Mortals fear it, and jinns too. Gives mortals warmth, death, food, and other 
uses. God warns beings with free will to be afraid of it. Fires of hell are eternal. Be afraid. Be 
very afraid. Do not worship it. Worship me Alone.

Allah says the Truth



 
سورة كريمة

 
 أعوذ بال من الشيطان الرجيم

بسم ا الرحمن الرحيم
ا

كريمة
.هو الذي علم القرآن    

:لقد خلق النسان    
والذكاء(وقد علمه الكلم      ).

المحسوبة) بالضبط(الشمس والقمر تتبع الدورات      .
القوس في العشق) على حد سواء(على حد سواء - والعشاب والشجار      .

العدل(والرباط قد رفع مرتفعة، وقد أنشأ التوازن      )،
الواجب(لكي ل تتخطى التوازن      ).

.لذلك وضع الوزن مع العدالة ول تقع قصيرة في التوازن    
مخلوقات) له(هو الذي انتشر الرض ل      :

؛)ضم التواريخ(هناك الفاكهة وتاريخ النخيل، وإنتاج سباثس     
يترك والساق للعلف، والنباتات الحلوة الرائحة) لها(أيضا الذرة، مع      .

ثم أي من فضل ربك سوف تنكر؟    
،خلق النسان من السبر الطين مثل الفخار    

:وخلق الجن من النار خالية من الدخان    
ثم أي من فضل ربك سوف تنكر؟    
    ( رب الشرقين ورب الغربين) هو :
ثم أي من فضل ربك سوف تنكر؟    

:وقد ترك بحرية الجثتين من المياه المتدفقة، يجتمعان معا    
:فيما بينها هو الحاجز الذي ل يتعدى    

ثم أي من فضل ربك سوف تنكر؟    
:منها تأتي اللؤلؤ و المرجان    

ثم أي من فضل ربك سوف تنكر؟    
:وانه السفن تبحر بسلسة عبر البحار، النبيلة والجبال    

ثم أي من فضل ربك سوف تنكر؟    
:كل ما هو على الرض سوف يموت    

كامل من جللة، مكافأة والشرف- وجه ربك، ) إلى البد(ولكن سوف تلتزم      .
ثم أي من فضل ربك سوف تنكر؟    

تألق(روعة دوث انه ) جديد(كل يوم في : كل مخلوق في السماوات وعلى الرض) حاجتها(من يسعى      )!
ثم أي من فضل ربك سوف تنكر؟    

!سرعان ما نحن تسوية شؤونك يا عوالم يا    
ثم أي من فضل ربك سوف تنكر؟    

ل يخلو من السلطة يجب أن! إذا كان يمكنك أن تمر خارج مناطق السماوات والرض، وتمرير لك! يا التجمع من الجن والرجال    
!تكون قادرة على تمرير

ثم أي من فضل ربك سوف تنكر؟    
أي دفاع سوف يكون لديك): لخنق(ودخان ) لحرق(لهب النار !) يا الشر الشر توين(على لك سوف ترسل      :

ثم أي من فضل ربك سوف تنكر؟    
:عندما السماء هو اليجار أسوندر، ويصبح أحمر مثل مرهم    

ثم أي من فضل ربك سوف تنكر؟    
.في ذلك اليوم لن يطلب أي سؤال من رجل أو الجن عن خطاياه    

ثم أي من فضل ربك سوف تنكر؟    
    ( وسوف يتم الستيلء عليها من قبل الرداف وأقدامهم: الخطاة سوف تكون معروفة من قبل علماتهم) ل .

ثم أي من فضل ربك سوف تنكر؟    



:هذا هو الجحيم الذي ينكر سينرس    
!في وسطها وفي خضم الماء الساخن المغلي سوف يهيمون على وجوههم جولة    

ثم أي من فضل ربك سوف تنكر؟    
ربهم، سيكون هناك اثنين من الحدائق) مقعد الحكم(ولكن مثل الخوف من الوقت الذي سيقفون أمامهم      -

ثم أي من فضل ربك سوف تنكر؟    
؛)من الشجار والمسرات(تحتوي على جميع أنواع     

ثم أي من فضل ربك سوف تنكر؟    
مجانا(في كل منهم سوف يكون اثنين من الينابيع المتدفقة      ).

ثم أي من فضل ربك سوف تنكر؟    
.في منهم سيكون الفواكه من كل نوع، واثنان واثنين    

ثم أي من فضل ربك سوف تنكر؟    
وسهلة الوصول(الفاكهة من الحدائق ستكون قريبة : وسوف تتكئ على السجاد، والتي بطانات الداخلية ستكون من الديباج الغنية     ).

ثم أي من فضل ربك سوف تنكر؟    
، عفوا، تقيد نظرتهم، الذين ل رجل أو الجن قبلهم قد لمست؛)الخبازات(فيهم سيكون     

ثم أي من فضل ربك سوف تنكر؟    
.مثل الروبيز والمرجان    

ثم أي من فضل ربك سوف تنكر؟    
بخلف الخير؟- هل هناك أي مكافأة مقابل الخير     

ثم أي من فضل ربك سوف تنكر؟    
،وإلى جانب هذين، هناك نوعان من الحدائق الخرى    

ثم أي من فضل ربك سوف تنكر؟    
من سقي وفيرة(الخضر الداكن في اللون      ).

ثم أي من فضل ربك سوف تنكر؟    
سيكون اثنين من الينابيع صب الماء في وفرة مستمرة) كل(في كل منهم      :

ثم أي من فضل ربك سوف تنكر؟    
:فيها سيكون الفواكه والتواريخ والرمان    

ثم أي من فضل ربك سوف تنكر؟    
، جيدة وجميلة)الصحابة(فيهم سوف تكون عادلة      .

ثم أي من فضل ربك سوف تنكر؟    
أجنحة) جيد(، في )على ما لديهم من اللمسات(الصحابة مقيدة      .

ثم أي من فضل ربك سوف تنكر؟    
الذي ل رجل أو الجن قبلهم قد لمست؛    

ثم أي من فضل ربك سوف تنكر؟    
.مستلق، عن، أخضر، الوسائد، أيضا، غني، السجاد، بسبب، بيوتي    

ثم أي من فضل ربك سوف تنكر؟    
.طوبى أن يكون اسم ربك، مليئة جللة، فضله وشرف    

صدق ا العظيم



سورة من قبل القرآن

من قبل القرآن الكريم، والكامل للحكمة
من أجل أن كنت قد يذعن الناس، الذي لم.، تعالى في قد، رحيم)له(إنه رؤيا يرسلها .أنت فعل واحدة من الرسل،على طريق مستقيم

لنهم ل: ثبت أن الكلمة صحيحة ضد الجزء الكبر منها.من علمات ا(يتلقى الباء أي عذر، والذين ل يزالون بل مبالة 
وقد وضعنا).وأنها ل تستطيع أن ترى(لقد وضعنا النكات حول رقابهم حتى تصل إلى ذقنهم، بحيث يضطر رؤوسهم حتى .يؤمنون

والشيء نفسه هو لهم ما إذا كنت تحذو لهم.شريط أمامهم وبار خلفهم، وعلوة على ذلك، لقد غطت لهم حتى؛ بحيث ل يمكن أن نرى
الكثر كريمة،) الرب(أنت ل يمكن إل أن اللوم مثل واحد على النحو التالي الرسالة ويخشى .انهم لن يؤمن: أو أنك ل يذعن لهم

في الحقيقة سنعطي حياة الموتى، ونسجل تلك التي.إعطاء مثل هذا، وبالتالي، غود جيدة، من الغفران ومكافأة أكثر سخاء: الغيب
قدم لهم، عن طريق المثل، و).من الدلة(يرسلونها من قبل، والتي تركوها وراءها، وكل شيء قد أخذنا في العتبار في كتاب واضح 

حقا، لقد: "فقالوا: لكننا عززناهما بثالث: فعندما أرسلنا إليهما رسلن، رفضهما.هوذا جاء الرسل إليها. الصحابة من المدينة) قصة(
ل تفعل شيئا: معظم كريمة ل يرسل أي نوع من الوحي). ا(أيها الرجال فقط مثل أنفسنا، و ): "الناس(قال ".أرسلنا في مهمة إليكم

):الناس(قال ".ان واجبنا هو فقط اعلن الرسالة الواضحة"واضاف :ربنا يعرفون أننا أرسلنا في مهمة إليكم: "قالوا".سوى الكذب
إذا كنت ل تكف عن ذلك، ونحن بالتأكيد سوف حجر لكم، وعقوبة صارمة حقا سوف يكون: بالنسبة لنا، نحن نبشر فظما شريرة منك"

ثم جاء!"، وإذا كنتم تحذروا، فهل أنت شعب يتعدى كل الحدود)فكرتم هذا أثم شرير: (أثمكم الشريرة هي أنفسكم: "فقالوا".لك من قبلنا
طاعة أولئك الذين ل يسألون أي مكافأة لك:"طاعة الرسل! يا شعبي: "هناك قيد التشغيل، من أبعد جزء من المدينة، رجل، قائل

أن) جميع(لن يكون من المعقول بالنسبة لي إذا لم أخدمه الذي خلقني، ومن الذي يجب أن ."، والذين تلقوا أنفسهم التوجيه)لنفسهم(
معظم كريمة ينبغي أن تنوي بعض المحن بالنسبة لي، من أي فائدة ما سيكون)) ا((إلى جانبه؟ إذا ) اللهة(هل لي أن آخذ ."يعاد

بالنسبة لي، لدي اليمان."أنا في الواقع، إذا كان لي أن تفعل ذلك، يكون في خطأ واضح."شفاعة بالنسبة لي، ول يمكن أن تقدم لي
لن ربي قد)!"ما أعرفه(أن شعب بلدي يعرف ! آه لي: "وقال". أدخل أنت الحديقة: "وقيل!"الستماع، ثم، بالنسبة لي): جميع(بربكم 

وأرسلنا ل لسفل ضد شعبه، وبعده، أي مضيفين من السماء، ول كان!"منحني الغفران والتحق بي بين أولئك الذين عقدوا في شرف
)يا(للسف ! آه.مروي والصمت) مثل الرماد(كانوا ! لم يكن أكثر من انفجار واحد عظيم، و ها.من الضروري بالنسبة لنا حتى نفعل

ولكن كل واحد منهم:انظر لهم كم عدد الجيال قبلهم دمرنا؟ ليس لهم سيعودون!ليس هناك رسول لهم ولكنهم يسخرون منه! الخدم
ونحن.نحن نعطيها الحياة، وإنتاج الحبوب منها، والتي كنت أكل: علمة لهم هي الرض التي ماتت).للحكم(سيعرض علينا - جميعا 

لم يكن أيديهم التي جعلت): الفن(أنهم قد يتمتعون ثمار هذا :ننتج فيه بستان مع النخيل النخيل والكروم، ونحن نسبب الينابيع لتدفق فيه
نوع و) النسان(أنها لن ثم إعطاء الشكر؟المجد ل الذي خلق في أزواج كل الشياء التي تنتج الرض، وكذلك الخاصة بهم : هذا
نسحب من يوم، وهنا أنها سقطت في الظلم؛والشمس تدير: وعلمة بالنسبة لهم هي ليلة.الشياء التي ليس لديهم معرفة) غيرها(

حتى تعود مثل) لجتياز(قمنا بقياس القصور لها - والقمر، .، تعالى في قد، والمعرفة للجميع)له(هذا هو مرسوم : مساره لفترة تحدد له
)فقط(كل واحد : ل يسمح للشمس بالحاق بركب القمر، ول يمكن أن تتخطى الليل اليوم.الجزء السفلي من تاريخ ساق) وذبل(القديمة 

ولقد أنشأنا.في السفينة تحميلها) من خلل الفيضانات(وعلمة لهم هي أننا تحمل عرقهم ).وفقا للقانون) (الخاص به(يسبح على مداره 
، ول يمكن أن يتم)لسماع صراخهم(ثم لن يكون هناك مساعد : إذا كانت إرادتنا، يمكننا أن نغرق لهم.التي يركبون) السفن(لهم مماثلة 

:فعندما يقال لهم.لفترة من الوقت) لخدمة لهم(الراحة ) العالم(تسليمها،إل عن طريق الرحمة من الوليات المتحدة، وعن طريق 
ليس علمة يأتي لهم من بين لفتات ربهم، لكنها تبتعد).يعودون" (اخافوا انكم امامكم ومن الذي سيكون بعدكم لكي تتلقوا الرحمة"

هل نطعم أولئك الذين لو أرادوا ا أن يتغذى،: "يقول الكفار للذين يؤمنون" أنفقوا الخيرات التي قدمكم ا بها: "ولما قيل لهم.عنها
أنها"، إذا ما كنت أقول صحيح؟)يأتي لتمرير(متى هذا الوعد : "وعلوة على ذلك، يقولون".ليس في شيء سوى خطأ واضح -) نفسه 

)فرصة(ل !أنها سوف الستيلء عليها في حين أنها ل تزال تتنازع فيما بينها: النتظار ل أوغ ولكن انفجار واحد) يجب أن(لن 
من سيبولشرس! البوق يجب أن يبدو، عندما هو!، ول للعودة إلى شعبهم)من شؤونهم(سيكون لديهم بعد ذلك، من قبل الرادة، للتخلص 

كلمة) ا(هذا ما : "صلى ا عليه وسلم يقول" (وول لنا الذي رفعنا من أسرارنا؟آه يا : "يقولون!سوف التسرع إلى ربهم) الرجال(
ثم، في ذلك اليوم، ل روح!وسوف يتم إحضارهم جميعا قبل الوليات المتحدة! فإنه لن يكون أكثر من انفجار واحد، عندما لو! "الرسل

الحق الصحابة من الحديقة أن ذلك اليوم لديهم الفرح.سوف تكون مخطئة في أقل، وأنت ولكن يجب أن تسدد ميدس من أفعالك السابقة
)التمتع(الفاكهة ) كل).(من الكرامة(الظل، مستلق على عروش ) بارد(في كل ما يفعلونه؛هم وشركائهم سوف يكون في بساتين من 

ألم أطلب منك!"وأنت في الخطيئة!"من الرب الرحمن الرحيم) تحية(كلمة !" - سلم"ويكون لهم ما يطلبونه؛. سيكون هناك بالنسبة لهم
لكنه لم"كان هذا هو الطريق المستقيم؟) لهذا(وأنك يجب أن تعبدني، "يا أيها أطفال آدم أن ل تعبد الشيطان لن ذلك كان عدو لك؟

هذا اليوم، لنك) النار(احتضروا )!"مرارا وتكرارا(هذا هو الجحيم الذي كنت قد حذر "يخدع عدد كبير منكم، فهل أنت ل تفهم؟
ولكن أيديهم ستتحدث إلينا، ويشهد أقدامهم، على كل ما. في ذلك اليوم نضع ختما على أفواههم)".الحقيقة(رفضت ) باستمرار(

ثم ينبغي أن تدار حول التمسك للمسار، ولكن كيف يمكن أن رأوا؟وإذا كانت. لو كانت إرادتنا، يمكننا بالتأكيد أن نخل أعينهم.فعلوه
إذا).بعد الخطأ(في أماكنها؛ ثم ينبغي أن يكونوا غير قادرين على التحرك، ول يمكن أن عادوا ) للبقاء(إرادتنا، كان يمكن أن نحولها 

في الشعر، كما أنها ل) النبي(هل لن فهم بعد ذلك؟نحن لم نوجه : نحن منح حياة طويلة لي، ونحن نسبب له أن عكس في الطبيعة
على قيد الحياة، وأن التهمة قد تثبت) الذين(أنه قد يعطي التحذير لي :هذا ل يقل عن رسالة والقرآن جعل المور واضحة: تجتمع له



الماشية، التي هي- من بين الشياء التي وضعت أيدينا - أرى أنهم ليسوا من نحن الذين خلقوا لهم ).الحقيقة(ضد أولئك الذين يرفضون 
،)إلى جانب ذلك(منهم ) أخرى(ولديهم أرباح :؟ منهم بعض تحملها وبعض يأكلون)استخدام(تحت سيطرتها؟وأننا قد اخضعوا لهم 

أنها قد تكون) على أمل(آلهة غير ا، ) للعبادة(وسوف ل تكون ثم ممتنة؟ومع ذلك فإنها تأخذ . للشرب) الحليب(ويحصلون على 
.دعونا ل خطابهم، ثم، حزن اليك).يجب إدانتها(كقوة ) قبل حكمنا(لكنهم سوف يرعرعون : ليس لديهم القدرة على مساعدتهم!ساعدت

)يقف(انه ! دوث ل رجل نرى أنه من نحن خلق له من الحيوانات المنوية؟ بعد ذلك.فيريلي نحن نعرف ما يختبئون وكذلك ما يكشفون
)جافة(من يستطيع أن يعطي الحياة إلى : "يقول: خلق) الصل و(وقال انه يجعل المقارنات بالنسبة لنا، وينسى بلده !كخصم مفتوح

نفس!"لنه على دراية جيدة في كل نوع من الخلق! هو سيعطيهم الحياة الذي خلق لهم لول مرة"قل، "؟)في ذلك(العظام وتحلل منها 
أليس هو الذي خلق السماوات والرض)!"الحرائق الخاصة بك(أوقد أوقد ! الذي ينتج بالنسبة لك النار من الشجرة الخضراء، عندما ها

حقا، عندما ينوي شيء، قيادته)!لنهائية(لنه هو الخالق العليا، من المهارة والمعرفة ! نعم، في الواقع" - قادرة على خلق مثل ذلك؟
وله أنتم سوف يكون كل يعود: لذلك مجد له في أيديهم هو السيادة من كل شيء!، وأنه هو"يكون"هي، 



سورة ا
  

هو ا، واحد وفقط
ا، الخالدة، المطلق 

إنه ل يخرج ول يولد 
وليس هناك مثله



سورة الشر

أطلب ملجأ مع الرب وشرع البشرية: قل
الملك أو حاكم الجنس البشري     

ا لقاضي البشرية     
من الذى من الهمس من الشر، الذي يسحب بعد الهمس     

نفس الذي يهمس في قلوب البشرية     
بين الجن و بين الرجال     



سورة الفجر

أطلب ملجأ مع رب الفجر: قل
.من الذى من الشياء التي تم إنشاؤها     

.من الذى من الظلم كما انه مفرط السعار     
.من الذى من أولئك الذين يمارسون الفنون السرية     

ومن الذى من الحسد كما انه يمارس الحسد     



سورة إبليس
  

يهلك أيدي إبليس قد يعاقب
ل ربح له من كل ثروته، وجميع مكاسبه     

أحرق قريبا سيكون في النار من الحريق المشتعلة     
زوجته تحمل الخشب طقطقة كما الوقود     

حبل ملتوية من ألياف النخيل النخيل جولة عنقها الخاص     



سورة النهائي النصر 

عندما يأتي النصر النهائي من ا
وعندما ترى الناس عبادة ا بغزارة

احتفل بمدح الرب الخاص بك، ونصلي من أجل مغفرة له لنه يعود في نعمة ورحمة



سورة الكافرين

قل يا أن ترفض اليمان
أنا العبادة ل التي أيها العبادة     

كما أنك لن تعبد العبادة التي العبادة     
كما لن عبادة أولئك الذين كنت قد عبدت     

كما أنك لن تعبد العبادة التي العبادة     
عليك أن تكون طريقك، وبالنسبة لي اللغام     



 سورة وفرة الخير
 

لقد منحنا نافورة الوفرة
لذلك إلى الرب بدوره في الصلة والتضحية

لنه الذي يكره اليك انه سيتم قطع من أمل المستقبل



 سورة الخيرية

 
 

هل أنت من يرفض الحكم؟
،ثم هذا هو الرجل الذي ينبذ اليتيم مع القسوة     

.وتشجع ل تغذية المعوزين     
لذلك الويل إلى المصلين     

،الذين هم مهمل من صلواتهم     
،أولئك الذين يريدون ولكن أن ينظر إليها من الرجال     

ولكن رفض توفير احتياجات الجوار حتى     



سورة قبائل

حيِم ِن الرح حمن ِ الرح بِسِم اح

ِف   يلفن قبائل الرجالِلِ
يفِف  ٱلصح تفاءِء وف لفةف ٱلشتِ ِفِهمف ِرحف إِۦلفن

ذفا ٱلفبفيفِت  بح هفن ففلفيفعفبودووا  رف
ۭفۭ  وف نف خف نفهوم متِ امف ءف وعۭ وف ن جو م متِ هو عفمف ٱلحِذىء أفطف



سورة بدون طيار

ل تصدق كيف تعامل ربك مع الصحابة من الطائرات بدون طيار؟
ألم يجعل خطتهم الغادرة تضل؟

وأرسل ضدهم النيازك والكويكبات
ضربهم بالحجارة المعدنية

ثم هل جعلها مثل المعادن التخلص منها

Drones

Seest thou not how thy Lord dealt with the Companions of the Drones?
Did He not make their treacherous plan go astray?
And He sent against them meteoroids and asteroids,
Striking them with stones of metal.
Then did He make them like discarded metal



سورة القذف
  

ويل إلى كل نوع من فضيحة مونجر و باكبيتر
الذي يكدس الثروة ويهمها     

التفكير في أن ثروته من شأنه أن يجعل منه تدوم إلى البد     
بأي حال من الحوال انه سوف يكون من المؤكد أن ألقيت في ذلك الذي يكسر لقطع     

وماذا سيشرح لك ذلك الذي يكسر لقطع     
هو النار من غضب ا حلقت إلى الحريق     

التي دوث جبل الحق في القلوب     
يجب أن تكون في قبو عليها     

في العمدة الممدودة     



 سورة وقت

بالوقت
البشر حقا في فقدان

وباستثناء مثل اليمان، والقيام بالعمال الصالحة، والنضمام معا في التدريس المتبادل للحقيقة، والصبر والثبات، ول تنغمس في هذا
العالم وتمنع نفسه من الخطيئة

Time 

By Time 
Verily humans are in loss
Except such as have Faith, and do righteous deeds, and join together in the mutual teaching 
of Truth, and of Patience and Constancy, and do not indulge in this world and prevent oneself 
from sinning 



 سورة الرأسمالية

التنافس المتبادل لتراكم الشياء الجيدة في هذا العالم يحولك عن الشياء الكثر خطورة
حتى انتم زيارة القبور

ولكن ناي، عليك أن تعرف قريبا الحقيقة
مرة أخرى، عليك أن تعرف قريبا

ناي، كنت أن تعرف مع اليقين من العقل انك حذار
يي بالتأكيد نرى النار النار

مرة أخرى، سوف نرى ذلك بيقين من البصر
ثم، يجب أن يكون استجواب ذلك اليوم عن الملذات



سورة عصر التدمير

عصر الدمار
ما هو عصر التدمير؟      

وماذا سيشرح لك ما هو عصر الدمار؟     
إنه عصر سيأتي بعد عصر الشر     

وتدمر كل شرور البشر
وقلوب النفوس الطيبة ستكون مثل الصوف الممشط     
ثم، الذي سيجد التوازن من العمال الصالحة الثقيلة     

وسوف يكون في حياة من المتعة والرتياح     
ولكن الذي سيتم العثور على توازن من الخيرات الخفيفة     

.سيكون له منزله في حفرة قعر     
وماذا سيشرح لك ما هذا؟     

النار الحارقة بشراسة    

The Age of Destruction    

    The Age of Destruction
    What is the Age of Destruction?
    And what will explain to thee what the Age of Destruction is?
    It is an age that will come after Age of Evil
    And all evils of humans shall be destroyed
    And the hearts of the good souls will be like carded wool
    Then, he whose balance of good deeds will be found heavy
    Will be in a life of good pleasure and satisfaction
    But he whose balance of good deeds will be found light
    Will have his home in a bottomless Pit.
    And what will explain to thee what this is?
    Fire Blazing fiercely



 سورة المعتدين

بواسطة ستيدس التي تعمل، مع التنفس التنفس
،وإضراب شرارات النار     

،ودفع المنزل تهمة في الصباح     
،ورفع الغبار في السحب في حين     

واختراق على الفور في خضم العدو الجماعي     
حقا النسان هو، لربه، والمتنان     

وهذا ما يشهد به أفعاله     
والعنف هو في حبه للثروة     

ل يعلم، عندما ينتشر في القبور في الخارج     
والتي يتم تأمينها في الثدي البشري ويتضح     

أن ربهم كان على علم جيد معهم، حتى ذلك اليوم؟     



سورة الفاتحة

ا في اسم المحبة، رب الرحمة
 

.الحمد ل رب العالمين

رب المودة، رب الرحمة

مالك الوقت، مالك ألدنيا، مالك الخرة

.نحن نتعبد أنت وحدك، وتسول أنت وحدك للحصول على مساعدة

.توجه لنا في الطريق المستقيم

ليس أولئك الذين كسبوا غضبك ول من أولئك الذين ذهبوا ضلل في دنيا. مسار أولئك الذين كنت تفضل في الخرة



سورة الجنس

قل لهم يا النبي أن ترانزكسوالس موجودة على مر التاريخ، وأيضا غير طبيعي الجنس. يسألونك عن الجنس والجنس غير طبيعي
هل كان عقابا من ا أنه تم إنشاؤها بهذه الطريقة؟ ل، ولكن تغيير الجنس المتجه هو غريب حقا في مرأى من الرب. مثلي الجنس

لن يكون لهم. السماح لهم تنغمس في ذنوب مختلفة في هذه الحياة. الخاص بك، ولكن دعونا ا التعامل مع هذا ينحرف، وليس لك
نصيب من الخرة

They ask you concerning gender and unnatural sex. Tell them oh Prophet that transsexuals
have existed throughout history, and also unnatural gay sex. Was it a punishment from God
that they were created that way? No. However,  changing your destined gender is indeed
weird in the sight of your lord, but let God deal with such degenerates, not you. Let them
indulge in various sins in this life. They will have no share of hereafter. 



سورة الملحدين

 

تعطى لك ما يكفي من الوقت. يا كافرين في ا، ل أعتقد أن ا سوف يقلل عقابك في الجحيم إذا كنت إنكار وجوده أو أن من الجحيم
سواء كنت تحذرهم أم ل، فإن معظمهم لن يعود إلى ا بسبب كراهية النفس والكراهية من. في هذا العالم إلى التوبة والعودة إلى ا

ربما يريد أن يعطيك أكثر في الخرة أنه أعطى. ا يعلم لماذا أجاب صلتك أم ل. أو ربما ا لم يجيب صلواتهم كاختبار. ا
ل تتبع طريق الملحدين والكافرين، لن حياتهم خالية من الروح، وهم عبيد لجسدهم، هذا العالم المادي. الخرين أكثر في هذا العالم

الذي سقط

 

Atheists and disbelievers 

 

Oh you disbelievers in God, do not think that God will decrease your punishment in hell if you 
deny his existence or that of hell. You are given enough time in this world to repent and turn 
back to God. Whether you warn them or not, most of them will not turn back to God due to 
their self hatred and hatred of God. Or perhaps God did not answer their prayers as a test. 
God knows why your prayers are answered or not. Perhaps he wants to give you more in the 
hereafter that he has given others more in this world. Do not follow the way of the atheists 
and disbelievers, because their lives are devoid of the spirit, and they are slaves of their flesh,
this material world that is fallen. 



سورة حياة دنيا

هذا. لماذا قرر ا أن يأخذ هذا الختبار؟ لن معظمكم ل يستحقون الحياة البدية في الجنة. حياتك الحالية. حياة هذا العالم هو اختبار
قبل سقوط آدم، كان كل واحد منكم في. الختبار هو وسيلة لبطال النفوس الشر غير المرغوب فيها من الوجود في الخرة، في الجنة

بطريقة أراد ا آدم أن يسقط من خلل إغواء الشيطان، حتى أن الناس الشر يختارون لنفسهم البدية. الجنة تتمتع أنفسكم، وتثبيط ذلك
في الواقع معظم البشر. في الجحيم بسبب أفعالهم الشريرة ورغباتهم أنها تضيع حياتهم في هذا العالم، وغطرسة ل يعرفون حدودا

هذا هو العالم. والشياطين والجانب، وكائنات أخرى مع حرية اختيار مستقبلهم في العالمين الجحيم لن معظمهم عرضة للشر، والشر
سوف تتبع عمياء الناس من حولك، اتبع طرقهم، والنضمام إليهم في الجحيم؟ سيكون من. الساقط حيث اشاد الشر وجيدة يكره

الفضل بالنسبة لك أن تختار مصيرك، وتفعل الخير، وتكون جيدة، وتجنب العقاب من الجحيم، حيث تذهب الشياطين تحلق حولها
لجميع البدية في الحمم المنصهرة أكثر مؤلمة وسخونة من تلك الرض والبلزما من الشمس وغيرها من النجوم، الذي هو الوقود

والحجار والمعادن والمعادن وغيرها من المواد الكثر صعوبة

This life 

Life of this world is a test. Your present life. Why has God decided to take this test? Because
most of you don't deserve eternal life in paradise. This test is a way to weed out the unwanted
evil souls from presence in Hereafter, in paradise. Before the fall of Adam, all of you were in
paradise  enjoying  yourselves,  defiling  it.  In  a  way God wished Adam to  fall  through  the
seduction of the devil, so that evil people choose for themselves eternity in hell because of
their evil  deeds and vain desires they waste their lives in this world,  and their arrogance
knows no bounds. Indeed most of  humans, devils,  aliens, and other beings with free will
choose their future in hell worlds because most of them are prone to evil, and are evil. This is
a fallen world where evil  is praised and good is hated. Will  you blindly follow the people
around you, follow their ways, and join them in hell? It would be better for you to choose your
fate, and do good, and be good, and avoid the punishment of hell, where devils go circling
around it for all of eternity in molten lava more painful and heated than that of earth and the
plasma of the Sun and other Stars, whose fuel is mortals and stones and metal and other
harder material.



سورة العرب

لقد ولد محمد في مجتمعات مختلفة من الماضي. هم مخطئون. العرب يعتقدون أنهم الشخاص المختارون فقط لن محمد قد ولدهم
العرب ليسوا خاصة، ومعظمهم سوف يحرق في الجحيم لغطرسة. والحاضر والمستقبل عدة مرات على مر التاريخ، ويوحي أيضا

التوبة والعبادة ا والنظر في سباقات أخرى يساوي لك. بهم، طرق الشر والجهل، وعبادة الشياطين وهذا العالم علنا وسري

 

 

Arabs 

 

Arabs think they are the chosen people just because Muhammad was born among them.
They are wrong. Muhammad has been born in various societies of the past, present and the
future many times throughout history, and jews too. Arabs are not special, and most of them
will burn in hell for their arrogance, evil ways, ignorance, and worshiping devils and this world
openly and in secret. Repent and worship God and consider other races equals to yours. 



سورة اليهود

كل البشر وغيرهم من الكائنات الحية، وأيضا الشياء غير الحية، كلها متساوية في. هم ليسوا. اليهود يعتقدون أنهم شعب ا المختار
الحشرات والفيروسات هي أيضا محبوبة. أي نوع. ل حضارة. ل سباق. ل أحد هو خاص. كل خلق ا على قدم المساواة. مرأى ا

من قبل ا بقدر ا يحب ملئكةه والبشر والجنود والجانب والذكاء الصطناعي وغيرها من الكائنات التي ل تعرف من، في هذا
كما يحب ا الشياطين على قدم المساواة، كما هو رحمان. العالم المادي وعوالم أخرى بما في ذلك الروحي، والجحيم العوالم أيضا

رحيم

Jews

 

Jews  think  they are  God's  chosen  people.  They are  not.  All  humans  and  other  sentient
beings, and also non living things, are all equal in the sight of God. All creation of God is
equal. No one is special. No race. No civilisation. No species. Insects and viruses are also
loved by God as much as God loves his Angels and humans and djinns and aliens and
artificial  intelligence and other  beings you don't  know of,  in  this  material  world and other
worlds  including  spiritual,  and hell  realms too.  God also  loves demons equally,  as  he is
Rehmaan Raheem



سورة الرهابيين

هل يعتقد هؤلء الرهابيون اللإنسانيون أن ا يحبهم قتل البرياء، والمدنيين البرياء، والطفال البرياء، وأنهم يعتقدون أنهم يسرون
ا ونبيه؟ إنهم يتزايدون خطاياهم ويؤكدون على أرواحهم الجحيم، حيث يسكنون فيها إلى البد وإلى البد، لنهم أثبتوا أنهم كائنات

باسم الدين والنبي يقتلون النفوس البرياء الذين هم كل الملئكة. شريرة ترضي الشياطين والغضب إله ورسوله بدماء النفوس البرياء
.ل تنخدع من صفاتهم الدينية النفاق لتبرير أعمالهم الشريرة. في الجنة، في حين أن هؤلء الرهابيين الشيطاني ينتمون إلى الجحيم

ما لم يتوبوا. يكرههم ا

 

 

Terrorists belong to hell

 

Do these inhumane terrorists think God loves them killing innocent people, innocent civilians, 
innocent children, and they think they are pleasing God and his Prophet? Verily they are 
increasing their sins, and confirming for their pitiful souls hell, where they will dwell therein 
forever and forever, because they have proven themselves to be evil beings who please 
devils and anger God and his prophet by shedding blood of innocent souls. In the name of 
religion and prophet they kill innocent souls who are all angels in paradise, while these 
demonic terrorists belong to hell. Do not be fooled by their hypocritical brandishing of religion 
to justify their evil deeds. God hates them. Unless they repent. 

 

 



سورة الواقع

بسم ا الرحمن الرحيم

ما هو الواقع؟ وماذا تعرفون ما هو الواقع؟ في الواقع البشرية ل يعرف شيئا، ولكن هو إكسولتانت كما لو كان يعرف معرفة من. واقع
في نظرهذا هو العالم، دنيا، والخرة جدا، وكلها في نفس الوقت، والن. فمن الروحي والجسدي. الواقع متعدد الوجهينظر والغيب 

 ا، الواقع هو كل شيء كان من أي وقت مضى، وهذا من أي وقت مضى سيكون، كل العالمين، كل من كائناته، وفكره مجرد واعية
إذا كان الرادة سوف تتوقف موجودة في جميع العالمين، أو إذا كان يشاء، وقال انه سوف تمنحك وجود متعددة في عوالم مختلفة في

فقط أحمق يعتقد أن دينه، ثقافته، مجتمعه الخاص، طائفته الخاصة، مجموعة من المعتقدات هي الحقيقة المطلقة ومجموعوقت واحد 
نقدر بعضنا البعض،. ل تكره أو ترتكب الرهاب. جميع الديان، كل الثقافات، كل الطوائف، تمجيد الرب في خلفاتهم. كل المعتقدات

البارئلن ا هو لطيف خبير 

ا يقول الحقيقة

   
Reality

Reality. What is reality? and what would you know what reality is? Indeed mankind knows 
nothing, yet is exultant as if he knows the knowledge of the seen and the unseen. Reality is 
multi-faceted. It is spiritual and physical. It is this world, dunya, and afterlife too, all at the 
same time, the now. In the eyes of God, reality is everything that ever was and that ever will 
be, all the worlds, all of his beings, his mere conscious thought. If he wills you will stop 
existing in all the worlds, or if he wills, he will grant you multiple existences in various worlds 
simultaneously. Only a fool thinks that his religion, his culture, his particular society, his 
particular sect, his set of beliefs are the ultimate truth and totality of all beliefs. All religions, all 
cultures, all sects, they glorify the lord in their differences. Do not hate or commit terror. 
Appreciate each other, because God is delicately Aware, the evolver.



 سورة أسماء ا

 سورة أسماء ا

هو ا للذى ل إلها إلى هو
العزيز, المهيمن, ألم’من, السلم, القدس, الملك, الرحيم, أل رحمن

الباري, الخالق, المتكبر, الجابر
الرزاق, الوهاب, القهر, الغفار, المصور

اللطيف, العدل, الحكم , البصير , السامي, المذيل, ألم’إذ, الرفع, الخافض, البسيط, القبض, الليم, ألفته  
اللي, الشكر, الغفور, العظيم, الحليم, لخبير 

المجيب, الرقيب, الكريم, الجليل, الحاسب, المقيت, الحفيظ, الكبير
ألحق, الشهيد, علبة’إذ, المجيد, الودود, الحكيم, الوصي
القوي, الوكيل
المحصي, الحميد, الوالي, المتين

المجيد, الوجد, القيوم, ألهي, المميت, المحيي, ألم’إذ, المبدع’ ,  
وحيد، الحد، الصمد

القادر
والمتقادر، والمقدم، والمخخر، والول، والخير، والزاهر، والباطن، والي، والمطالي

البر، التواب، المنتقيم، العفوو، الرؤوف مالك الملك، ذو الجلل والكرام
المقصي، الجامي، الغني، المغني، المانع، الدر، النافع، النور، الهادي، البادي، الباقي، الوارث ، الرشيد

التزام واحدالمعشوقجميع الملتزمينكل الوفيرةجميع إجبارجميع مجيدكل المجيدة يجريكل المجيد الربالسميعكل أعلىجميع العرش
العلىجميع مطلعةالسميع العليمطبيب المعرفةجميع الرحمن الرحيمكل إدراكجميع السائدجميع امتلكبكل قوةجميع أشادكل عملية بحثكل

البصيرجميع إخضاعجميع الكتفاءكل حكيمعز وجللقديمة والسيادة الرب للجميعالجمال القديمالكائن القديمالملك القديمالقديم من
خيرأفضلأيامالقديمة من اليام البديةمؤلفالبهاءجمالبداية ونهايةمحبوبالحبيب من كل الشياءالحبيب من جميع العالمينالحبيب من قلوبنا
الحبيبأفضل مطلعة،طائر الرغبةفي هناءنفسالسماوية المركزية للكونرحيمالمخفيالمخفي من الخطايامستشارالمنشئمنشئ جميع

السماءخالق الرض والسماءخالق السماواتيوم الربيعيوم الربيع المجديوم الربيع من الروحيوم ستاريوم نجمة المجديوم ستار المجد
غير المجدديستار الرشاد البديالجمال بل نهايةرغبة جميع الممالرغبة في كل قلب التفاهمرغبة العالمالمطلوب واحدالطبيب اللهي

والمعصومكائن إلهيسحر اللهياللهية كونتينانسالمعلم اللهيالجوهر اللهيالملك اللهياللهية أوردينرالتواجد اللهيالروح
اللهيمهيمنمربالمعلم من جميع الكائناتالعادلجوهر كل التعلمجوهر مكافأةجوهر المحبة كيندنيسأبديالكائن الخالدةجوهر الخالدةالخالدة

جوهر الجواهرالملك الخالدةالرب الخالدةالحقيقة الخالدةمن أي وقت مضى الملتزمينمن أي وقت مضى الملتزمين اللهالرب
الملتزمينالغفورالجمال البديةشمعة البديةالملك البديمفخمتعالى واحدالشارحعين العظمةمؤمنالمؤمنينالروح المؤمنينالمصمممصمم

جميع الشياء التي تم إنشاؤهاالزياء من السماواتالب، أشر باصبع، بسبب، القداسةأول و أخيراغفورسخية واحدمفخمغلوريفيد
كونتينانسالمجيدالمجيد واحدمجداللهال الرحمةالرحمنعظمةعظيمعظيمالعظيموصييد القوة اللهيةيد الرحمةرغبة القلبالسماء من

الكرممساعدة في خطرأعلى وأخير نهايةله الذي كوسد الفجر لكسرقداس القداسالملك المثاليالجمال الخالدةالملك الخالدل يمكن الوصول
إليهال يقارنل تضاهى واحدغير قابل للفسادالروح اللنهائيةإنموست جوهرإنيرموست روح الروحغير مرئىجوهر غير مرئيغير مرئية
من الخفيغير مرئية واحدةملكملك اللهي قدملك اليام البديةملك الوجودملك المجدملك المجد الذي ل يضاهىملك الملوكملك السماءملك
السماء والصفاتالعليممعرفة كل الشياءعلم الغيب وشاهدمعرفة الشياء غير المرئيةالمعرفهمعطي الحياةالعيش اللهلودي ستاررب كل

الكائناترب كل اليمانرب جميع السماءرب كل الشياءرب كل العالمينرب فضلهرب الخلقرب الرض والسماءرب الخلودرب
اللورداترب البشريةرب الرجالرب السماءرب الرؤيارب يوم الحياكةرب الشرق والغربرب العرشرب المروحة المتكرررب العرش

المجيدرب ملك المملكةرب العرش العظيمرب آبائكرب الثروةرب العليمحبوبمحبجرم سماويجللةصانعصانع السماواتقائمةحاكم
السيادةرحيمرحمةالجبارملك جميع السماءالكثر وفيرةمعظم وفيرة من الوفيرةالكثر تعالىمعظم كائنالكثر سخاءمعظم عظيممعظم

الجمال العظيممعظم الضوء العظيممعظم الروح العظيمةالكثر ارتفاعمعظم المقدسةمعظم البيانالرحمن الرحيممعظم الملك
العظيمالكثر قوىالمحركالمحرك من جميع الكائناتمصدر الصوفي مونيفيسنتنايتنجيل من القداسةكائن من كل العشقموضوع كل

المعرفةموضوع كل التعلمالمحيط، بسبب، البدية، بونتيالمحيط الرحمةقادر على كل شىءالقاهر المنتقمحامي القاهركلي
العلمواحدواحد ا الحقيقيواحد من هياريثأصل كل المورالجنةمنقطع النظيرنقيالحائز على جميع الشياء التي تم إنشاؤهاالحائز على
أسماء لنهائيةحائز السماءقويقويأشاد ومدحبريمال ويلوعد واحدحاميةحامي دعاة الخيرالعناية اللهيةمقدم جميع الوسائلنقية ومخفية

واحدةالمحييجوهر كل الحقيقةجوهر المجدريزر من الميتحسابات جاهزةفادمتألقكاشفغنيجذر المعرفةمسطرةحاكم جميع الممحاكم
النفسمكتف ذاتياالذات-الرض والسماءحاكم يوم الحيازةحاكم مملكة السماءحاكم الكونالبحر، بسبب، سيسينظر والمخفيةالقتيات

https://thenewkoran.blogspot.nl/2017/12/blog-post_11.html


الكتفاءالقاتلمصدر آل غريسمصدر جميع المعارفمصدر النعمة اللهيةمصدر اللهام اللهيمصدر الضوء الزليمصدر الحياة
البديةمصدر لنهائية نعمةمصدر السلطة والحكمةمصدر كل روعةالرب السياديةالرب السيادية للجميعالسيادة الرب الخلودالسيادية

أوردينرحامي السيادةالسيادية المشافيالحقيقة السياديةروحلطيفا خبيراقمةالشمس من الحقيقةالعلى الوجودالعليا أوردينرسوبريم
السبوربروتكتورالمخلص العلىالعليا سكلينيسالرزاقخيمة المجد القديمخيمة الجللة والمجدالعلن العظيمعرش غل 

عرش المجد
اللسان من العظمة

شجرة الحياة
صحيح واحد

صحيح الطبيب
حقيقة

في نهاية المطاف الرغبة
غير قابل للتغيير

غير قابل للتغيير كونتينانس
جوهر غير قابل للتغيير

دون شروط
غير مكره

غير مخلوق
أوندينغ النار

حامي ل يزال
موحد

ل سبيل لمعرفته
جوهر غير معروف

غير مقيد
غير مرئي

الجمال الغيب
الكنز غير المرئي
مرئية وغير مرئية

صوت
محبوب
سوف
حكيم
 حكيم

ل يمكن تحملها
من هو الكونهو الذي ينتشر في كل مكانهو الذي استدعى لللغاءرب الماضي والحاضر والمستقبلخالق جميع المخلوقاتالذي يغذي كل
المخلوقاتالذي يصبح كل شيء متحرك وغير متحركروح جميع الكائناتسبب نمو وولدة جميع المخلوقاتانه مع جوهر نقي للغايةالروح
الفائقةالهدف النهائي، الذي توصلت إليه النفوس المحررةدون تدميرالذي يسكن في مدينة تسع بواباتالشاهدالمعرف من الميدانغير قابل
للتخريبالذي لديه أقفال جميلة من الشعرالمراقب العلىمن هو كل شيءالميمونمن هو خال تماماالعمود، والحقيقة المنقولةسبب العناصر

الخمسة الكبرىالكنز الذي ل يمكن التغلب عليهالذي ينحدر من إرادته الحرةهو الذي يعطي كل شيء لمحبديهالذي يحكم العالم الحي
بأكملهرحم العناصر الخمسة الكبرىالرب العظيمالذي يمكن أن تفعل أي شيء دون أي مساعدةالذي يتجلى من نفسهالذي يجلب

الميمونالذي لديه عيون مثل اللوتسالذي لديه صوت رعدانه من دون أصل أو نهايةهو الذي يدعم جميع مجالت الخبرةموزع الفواكه
العملذرة سوبتلستالذي ل يمكن أن ينظر إليهارب الحواسهو من سرة يأتي اللوتسرب الملئكةخالق الكونالذي تجلىالذي يجعل الشياء

الضخمة الصغيرةإن الجمالي الجماليالقديم، بل حراك واحدالذي ل ينظر إليه حسيالذي يبقى دائما نفسهالذي بشرة مظلمةمحمر
العينينالتدمير العلىمن أي وقت مضى كاملةدعم الرباع الثلثةالذي يعطي النقاء إلى القلبو أوبيسبيسنيس العلياوحدة تحكم العناصر

الخمسة الكبرىهو الذي يعطي الحياةالذي يعيش من أي وقت مضىأقدم من كل شيءالكثر المجيدةرب كل المخلوقاتالذي يسكن في رحم
العالممن هو رحم العالمالمتحكمالذي هو الكامل من براعةهو الذي لديه دائما القوس اللهيذكية للغايةجميع السائدكبيرة بشكل ل

يصدقالذي ل يمكن مهاجمتها بنجاحمن يعرف كل هذاالذي يكافئ كل أعمالناالذات في جميع الكائناترب ديميغودسالملجأالذي هو نفسه
النعيم لنهائيةبذور الكونمن هو طبيعة الوقتمن الذي يأتي مفهوم الوقتالثعبان للملحدينانه طبيعة المعرفةكل رؤيةالذين لم يولدوا

بعدالمراقب المالي للجميعالكثر شهرةالذي يعطي التحريربداية للجميع
هو: فينسريتاه-يوغا-الذي يتجلى في أصناف ل حصر لهاسارفا: من الذي يرفع العالم إلى دارماأمياتما: معصومفريشاكابيه: أشيوتا



من هو نفسه في كل: الحقيقةسماتما: الذي عقل هو نقية للغايةساتيا: دعم جميع العناصرفاسومانا: الذي هو خال من جميع المرفقاتفاسوه
الذي: الذي يسكن في القلبفريشاكارما: من أي وقت مضى مفيدةبونداريكاكشاه: تكافؤأموغا: هو الذي قبلته السلطاتسماح: شيءساميتاه

:الذي لديه العديد من رؤساءبابرور: شيرا-الذي يجعل كل الناس يبكيونباهو: شكل دارمارودرا: كل عمل هو الصالحينفريشاكريتيه
:ستهانور-الخالدشاشفاتا: الذي لديه أسماء جميلة، مقدسةأمريتا: شرفاه-رحم الكونشوتشي: الذي يحكم على جميع العالمينفيشفايونيه

جميع: بهانوه-جميع السوادسارفافيد: هو من المقبلت كبيرةسارفاجاه: الوجهة الكثر المجيدةماهاتابا: دائمة وغير منقولةفاراروهو
من هو: هو الذي يعطي الفرح للناس الطيبينفيدا: هو الذي ل يمكن لي جيش الوقوفجاناردانا: المعرفة و إفولجنتفيشفاكسينا

:السيرلوكادياكشاه: الذي يفكر على الفيداكافيه: الذي أطرافه هي الفيدافيدافيت: دون عيوبفيدانغاه: المعرف من الفيداأفيانغاه: الفيدافيدافيد
كل ما تم إنشاؤه ولم يتم: أكريتا-الذي يرأس دارماكريتا: الذي يرأس كل ديفازدارمادياكشاه: الذي يرأس كل لوكاسسورادهياكشو

الذي لديه أربعة الكلب: فاسوديفا، سانكارشان الختشاتوردامسترا: الذات أربعة أضعافتشاتورفيوها: إنشاؤهتشاتوراتما
:ذي إنجويرساهيشنوه: من هو معنى الشياءبوكتا: الوعي الذاتي إفولجنتبهوجانام: أربعة الوفاضبهراجيشنور: تشاتورجهوجا)نرسيمها(

الذي: سوشسفولفيشفايونيه-إيفر: فيكتوريوسجيتا: سينليسفيجيا: ولدت في بداية العالمآناغاه: هو الذي يمكن أن يعاني بصبرجاغاداديجا
هو مع: فامانا)فامانا(الخ الصغر من إندرا : الذي يعيش مرارا وتكرارا في مختلف الهيئاتأوبيندرا: بونارفاسوه) يتجسد بسبب العالم 
الذي لديه حيوية: الذي هو نظيفة نظيفةأورجيتاه: الذي أعماله لغرض كبيرشوشيه: هو مع جسم ضخمأموغاه: قزم الجسمبرامشوه

:أنشئت في نفسهنيامو: الذي يخلق العالم من نفسهدريتاتما: الذي يحمل كل شيء معاسرجاه: الذي يفوق إندراسمغراها: لنهائيةأتيندرا
من الذي يدمر: دائما في اليوغافيراها: يوجي-الطبيب العلىسادا: هذا هو أن يكون معروفافايديا: المسؤولفيدياه: سلطة التعيينيما

الماجستير العليا في جميع: ما وراء أجهزة الشعورماهامايو: حلوةأتيندريو: رب كل المعرفةمادوه: البطال القوياءمادافو
:شاكتيه-الجوهر السمىمها: فيريا-الذي لديه المخابرات العليامها: من لديه القوة العلياماهابودير: عشاق كبيرةمحابلة: المعياماهوتساهو
الذي: الذي هو دائما مكره من أمجادأماتماء: الذي شكل ل يوصفشريمان: فابوه-مضيئة بشكل كبيرأنيرديشيا: ديوتيه-جميع القوياءمها

:زوج أم الرضشرينيفاساه: من الذي يدير شارنغاماهيبهارتا: هو الذي يدعم الجبل العظيمماهيشفاساه: دريك-جوهره ل يقاسماهادري
:الذي يعطي السعادةغوفيندا: الذي ل يمكن عرقلةسوراناندو: الهدف لجميع الناس الفاضلينأنيروده: المسكن الدائم لشريساتام غاتيه

:البجعةسوبارنا: الذي يسيطر على راكشاساسهامسة: إفولجانسدامانا: رب جميع رجال الحكمةماريتشيه: باتيه-حامي البقارغوفيدام
الذي لديه تاباس: الذي لديه السرة الذهبيةسوتابا: الثعبان أنانتاهيرانيانابها: بوجاغوتاما)طيور اثنين القياس(جميلة الجناحين 
ذي سير: دريك-من ل يعرف الموتسارفا: الذي من جميع المخلوقات تظهرأمريتيوه: الذي سرة مثل اللوتسبراجاباتيه: المجيدةبادمانابها

هو الذي يدمر: هو الذي يدمرسيمها: أوف إيفيريثينغسيمها
الذي ل يمكن: الذي يأخذ شكل أجا، براهمادورمارشانا: ثابتأجاه: الذي يبدو أن تكون مشروطةستيرة: المنظمساندهيمان: سانداتا  

أعظم: المعلمغوروتاما: المدمرة من أعداء ديفاسغوروه: الذي يسمى أتما في الفيداسوراريها: الذي يحكم الكونفيسروتاتما: هزيمتهشاستا
الذي ل يزال غير: الذي أغلق العينين في التأملنيميشاه: ديناميك تروثنيميشا: باراكراما-من هو نفسه الحقيقةساتيا: الهدفساتيا: معلمداما

من هو بليغ في: ديه-أودارا-هو الذي يرتدي دائما الطوق من الزهور أونكايينغفاشاسباتير: مفككة؛ من أي وقت مضى معرفةسراجفي
:من يقود القطيعشريمان: من الذي يرشدنا إلى الذروةغراهاميه: الدفاع عن القانون العلى للحياة؛ انه مع الذكاء كبير القلبأغرنيه

هو الذي يدير بما فيه الكفاية جميع حركات جميع الكائنات: الزعيمسميرة: العدالةنيتا: الحائز على الضوء، إفولجينس، المجدنياية
:فوتدآفارتانا-ثوساند: آلف العينينساهاسرابات: روح الكونسهاسراكشاه: الذي لديه رؤساء ل نهاية لهافيشفاتما: موردها-الحيةسهاسرا

هو الذي يرتكب رجال: براماردانا-من هو فيلد من جيفاسام: الروح تراجعت من المادةسامفريتاه: الدينامية الغيبنيفريتاتما
راض: الذي يدعم الرضسوبراسادا: الهواءدارانيدارا: النارأنيل: من الذي يثير اليوم ويجعله يعمل بقوةفاهنيه: الشرأهاسامفارتاكا

الذي: الذي يتمتع بجميع التجاربفيبهوه: مؤيد العالمفيشفابوك: دريك-من أي وقت مضى نقية وجميع هناء الذاتفيشفا: تمامابراساناتما
الذي: الذي هو المعشق من قبل جميع الناس الطيبينالسعد: الذي يعشق الناس الحكيمينساتكريتا: يتجلى في أشكال ل نهاية لهاساتكارتا
هو الذي لديه نومبرلس أسماء: الدليلسانخيا: من يقيم على المياهنراح: زعيم الرجالناريانا: يعيش من قبل رموز الصالحينجهنوح

صانع: كريت-الذي الذي يتجاوز كل شيء في مجدهشيشتا: روح غير معروفة من خلل براماناسفيشيشتا: وأشكالبرامياتما
السلطة: المخلصسيديسادانا: الذي يحصل على كل ما يرغبسيديها: الذي لديه كل المراتسيداسانكالباه: من هو نقيسيدارثاه: القانونشوشيه

سلم يؤدي: الشوط الطويلفريشابارفا: من الذي يغسل جميع دارماسفيشنوه: تحكم جميع الجراءاتفريشابها: وراء سادانا لدينافريشاهي
الذي يمكن أن تنمو إلى أي: مغذي و نوريشرفاردامانا: الذي من الحياة البطن يبرزفاردانه: فريشودارا)وكذلك دارما نفسها(إلى دارما 
الذي ل يمكن أن يعرف: الذي لديه السلحة رشيقةدوردرهارا: المحيط لجميع الكتاب المقدسسوبهوجاه: ساغرا-فصلشروتي: بعدفيفيكتاه

من هو: الذي يعطي كل الثروةفاسوه: سيد اندرافاسوداه: من هو بليغ في الكلمماهندرا: فاغمي) من قبل اليوغيين العظيمين 
الذي: الله رئاسة الشمسبراكاشانا: واسعة، من أبعاد لنهائيةشبيفيشتاه: روباه-الذي لديه أشكال غير محدودةبريهاد: روبو-الثروةنيكا

واحد. الطاقة الحرارية: ذي إفولجنت النفسبراتابانا: الحائز على حيوية، إفولجينس والجمالبراكاشاتما: ديوتيدهارا-تيجو-ينيرأوجاس
أشعة: طبيعة التغني الفيديةشاندرامشوه: واحد الذي أشار إليه أوممانترا: كامل من الزدهارسباشتاكشارو: الذي يسخنريداه

القمر: الذاتي إفولجنتشاشابيندوه: القمر الذي يعطي نكهة للخضاربهانوه: إفولجنس من الشمسأمريتامزودبهافو: ديوتيه-القمرباسكارا
-جسر عبر الطاقة الماديةساتيا: سيتوه-الطبجاغاتاس: شخص من الصدقة المدقعأوشادهام: سوريشفارا) الذي لديه بقعة تشبه الرنب 

الهواء الذي يمل: رب الماضي والحاضر والمستقبلبافانا: ناثا-بهافان-بهافيا-من يدافع بطولية عن الحقيقة والبربهوتا: باراكراما-دارما
الذي يفي بجميع: من يدمر كل الرغباتكاماكريت: الناركاماها: هو الذي يعطي القدرة على الحفاظ على الحياة للهواءأنل: الكونبافانا



خالق: كريت-الربيوغادي: الذي يزود الشياء المطلوبةبرابهوه: الحبيبكامابراداه: الذي هو من شكل ساحركامة: الرغباتكانتاه
يوغاسيوغافارتا القانون وراء الوقت

الذي هو من الواضح لل: غير محسوسفياكتاروباه: الذي يأكل كل شيءأدريشيا: الذي أشكاله التي ل نهاية لها ومتنوعةمهاشانا: نيكامايا
هو الذي استدعى من خلل الطقوس: من أي وقت مضى منتصراإشته: من الذي يهزم اللفأنانتاجيت: يوغيساهاسراجيت

من هو: من يربط كل مايافريشا: الذي يرتدي ريشة الطاووسناهوشاه: أعظم الحبيبشيخاندي: أنبل وأقدسسيشتيشتا: الفيديةفيشيشتا
دعم: من يده في كل شيءماهيدرا: الذي يولد الغضب ضد الميل السفلفيسفاباهوه: كارتا-من يدمر الغضبكروداكريت: دارماكرودها
الذي يعطي: برانا في جميع الكائنات الحيةبرندة: الذي هو موجود سائدا كلبرانا: الذي ل يخضع لي تغييراتبراثيتا: الرضأكيوتاه

)الذي ل يجعل حكم خاطئة : الطبقة الكاملة للكونأبرامتاه: أدهيشثانام)المحيط(كنز المياه : نيدهيه-شقيق اندراأبام: برانافاسافانوجاه
الذي يقوم: أفولدر من البردوريا: داره-الذي يعبر عن مجده من خلل سوبرامانياسكاندا: الذي ل يوجد لديه سببسكانداه: براتيشتيتاه

مسكن في جميع المخلوقات وإن لم يكن يتأثر بهذا: تحكم الرياحفاسوديفاه: من الذي يفي بونسفايوفاهانا: بإنشاء الخ دون عقبةفاردة
:مدمرة المدنأشوكاه: المصدر الرئيسي لكل شيءبوراندارا: من الذي ينير العالم بأشعة الشمس والقمرأديديفا: بهانوه-الشرطبريهات

:الذي تجسد في سللة شوراجانيشفارا: الباسلةشوريه: من يحفظالشورة: من تمكن الخرين من العبورتارا: الذي ليس لديه حزنالطرنة
الذي: إيدبادمانابها-لوتس: الذي يحمل اللوتسبادمانيبشكانا: الذي يأخذ أشكال لنهائيةبادمي: جيد من الجميعساتافارتاه: رب الشعبأنوكول

هو: هو الذي يجري التأمل في لوتس القلبشاريرابريت: الذي لديه عيون جميلة مثل اللوتسبادماغاربها: لديه لوتس السرةأرافينداكشاه
:الذات القديمةمهاكشاه: الذي توسع نفسه ككونفريداتما: من لديه ازدهار كبيرريداه: الذي يحافظ على جميع الهيئاتماهاردهي

:من يسكن ويضيء من خلل الجثثبهيما: ل تضاهىشرابحة: واحد الذي لديه جارودا على علمهأتول: العظيمغارودفاجا
المتلقي من كل: واحد الذي العبادة ليست أكثر من الحفاظ على رؤية متساوية للعقل من قبل المحبهافيرهاريه: الرهيبساماياجنا
من أي وقت مضى: كونسرت الكسميساميتينجايا: المعروفة من خلل جميع البراهينلكشمييفان: لكشانيا-لكشانا-النصهارسارفا
الذي تم وضع علمة على المعدة: السببدامودارا: المسارهيتوه: تجسد السماكمارجاه: ل يمكن التخلص منهاروهيتاه: منتصرافيكشارا

من هو: الذي يحصل على أكبر حصة في كل ياجنافيغافان: حامل الرضماهابهاغو: جميع دائمماهيدرا: مع ثلثة خطوطالساحة
:إنه في كل أمجادباراميشفارا: الذي يكشفشاريغاربها: المحرضديفا: المنشئكشوبحانا: الشهية التي ل نهاية لهاأودبهافا: سريعأميتاشانا

:غير معروفغوها: خالق الصناف التي ل نهاية لها التي تشكل الكونغاهانا: الديرفيكارتا: السببكارتا: الصككارانام: الرب العلىكارانام
الذي يمنح الحق في: السلطة المطلقةستينادا: ذي سوبستراتومسامستانا: ريسولوتفيافاسثانا: الذي يسكن في كهف القلبفيافاسايا

واحد الذي يرضي مع: حية للغايةتوشتها: هو الذي لديه مظاهر العلياباراماسباشتا: تشانجليس في خضم التغييراتباراردهي: السكندروفا
مسكن من الراحة: من هو الكثر وسيمفيراامة: نظرة الميمونراما: واحد من أي وقت مضى كاملشوبهكشانا: عرض بسيط جدابوخته

أفضل بين: شريسثا-الباسلةشاكتيماتام: من ليس له زعيمفيرا: من يقودأنيا: الدليلنيا: المسارنيا: عاطفيمارجاه: الكاملةفيراجو
أعلى بين الرجال من تحقيق: قانون الوجوددارمافيدوتاما: القوياءدارما  

:الحياةبرانوفا: الحياةبرندة: الذي يسكن في جميع الهيئاتبرانا: من يمنع الرجل من الضلل على المسارات الخاطئةبوروشاه: فايكونثاه 
:ذي بيرفادرفايه: المدمرة من العداءفيابابتاه: الخالقشاتروغنا: الموسعةهيرانياغاربها: هو الذي أشاد من قبل اللهةبريتوه

من يحكم ويعاقب: الذي اجتماع الميمونكال: الفصولسودارشانا: واحد الذي حيوية ل يتدفق إلى أسفلريتوه: الهواءأدهوكشاجاه
:الذكيةفيشراما: السنةدكشة: الرهيبسامفاتسارا: المتلقيأوغرا: واحد الذي هو متاح بسهولة للتجربة داخل القلبالبريجرة: الكائناتباراميشثي

ذي: الدليلبيجامافيايام: الشركة وحركةبرامانام: ستهانوه-التمديدستافارا: الكثر مهارة وكفاءةفيستارا: داكشينا-مكان الستراحةفيشفا
الذي لديه حوله: أحد الذين ل يوجد شيء ل يزال يتعين الوفاء بهامهاكوشاه: هو الذي يعبد من قبل الجميعأنارثا: إموتابل البذورأرثا

من هو: الذي ل يوجد لديه السخطستافيشثا: من هو الغنياءأنيرفينا: من هو من طبيعة التمتع بهاماهادانا: الغماد العظيمةماهابهوغاه
صحن: التضحية الكبرىناكشاترانيمير: الماخاه- الوظيفة التي يرتبط بها كل دارمامها : يوباه-من ليس لديه ولدةدارما: ضخمة جدابهوه
واحد: من الذي ل يزال دون أي ندرةسميحانة: من هو فعال جدا في جميع التعهداتشامة: كشامة)القمر(سيد النجوم : النجومناكشاتري

من هو أن: هو الذي هو صالح ليتم استدعاء من خلل ياجناماهيجيا: من هو من طبيعة ياجناإيجيا: الذي الرغبات هي الميمونياجنا
:الذات المحررةسارفاجنو: نويرفيموكتاتما-آل: ملجأ للخيرسارفادارشي: غاتيه-حامي الخيرساتام: التضحية بالحيوانساترام: يعبدكراتوه

:من لديه وجه ساحرسوكشما: الذي من أي وقت مضى أداء النذر النقيسموخاه: المعرفة العلياسوفراتا: أومنيسشينتجناناموتامام
أحد: كروداه-سرقة العقلجيتا: صديق جميع المخلوقاتمانوهرا: من السعادةسوريت: من الصوت الميمونالسخرة: سوبتليستسوغوشاه

الذي: من يضع الناس على النومسفافاشاه: واحد الذي ينقسم أسندرسفابانا: وجود السلحة القوياءفيدارانا: الذين غزا الغضبفيرباهور
:من يفعل العديد من الجراءاتفاتسارا: العديد من مشوينيكاكارماكريت: بيرفادينغنيكاتما-آل: لديه كل شيء تحت سيطرتهفيابي

من: أحد يحمي دارمادارماكريت: رب الثروةدارماغوب: ومبددانيشفارا-جوهرة: البراتناغاربها: المحبة العليافاتسي: المسكنفتسل
غير: ل يمكن التخلص منهاأفيجناتا: الذي يبدو أن يموتأكشارام: وهمكشرم: الوجودأسات: مؤيد دارماجلس: يتصرف وفقا لدارمادارمي

من يشتهر: جميع المؤيدينكريتالكشانا: ألف رايدفيدهاتا: سهاسرامشور)ذي كونر كونه الروح المشروطة داخل الجسم(المعرف 
الله: سيد كبير من الكائناتعديفة: ماهيشفارا-السدبهوتا: سيتواتد إن ساتفاسيمها: محور العجلة العالميةساتفاسثاه: بخصالهغابهاستينمي

:الذي يرفعنا من محيط سامزاراغوباتيه: مستشار إندراأوتارا: غوروه-رب كل ديفاديفافريت: الله العظيمديفيشاه: الولمهاديفا
:بوتابهريت-الذي كان حتى قبل الوقتشاريرا: من هو من ذوي الخبرة من خلل المعرفة النقيةبوراتانا: الحاميجاناغاميا: الراعيغوبتا

هو الذي يعطي بعيدا الهدايا: بوريداكشينا)راما(رب القرود : ذي إنجويركابيندرا: واحد الذي يغذي الطبيعة التي جاءت الجثثبوكتا



واحد الذي يشرب الرحيق: واحد الذي يأخذ سوما في ياجناسأمريتاباه: الكبيرةسوماباه
الذي يذلل: أعظم من عظيمفينايا: واحد الذي غزا العديد من العداءبوروساتاما: واحد الذي القمر كما يغذي النباتاتبوروجيت: سوماه

سيد: باتيه-من ولد في سباق داسرهاساتفاتام: من القرار الصادقداشارها: المنتصرساتياسانداه: أولئك الذين هم أونريتيوسجيا
من براعة ل تقدر ول: مقدم التحريرأميتافيكراما: شاهد التواضعموكوندا: ساكشي-واحد الذي يعمل كستراجنافينايتا: ساتفاتاسجيفاه
الذي يقع على المحيط: الذات لنهائيةماهودادشايا: الطبقة الفرعية من النواع الربعة من الكائناتأننتاتما: نيدهير-تحصىأمبهو
:من أي وقت مضى الجذور في طبيعة نفسهجيتاميترا: من يستحق أعلى العبادةسفابهافييا: لم يولد بعدمحرحة: الموتأجاه: الكبيرأنتاه

:من يجعل الخرين هناءنانداه: كتلة من النعيم الخالصناندانا: من أي وقت مضى هناءأنانداه: واحد الذي غزا جميع العداءبرامودانا
من اتخذ ثلث خطواتماهارشيه: واحد الذي لديه في نفسه جميع دارماس الحقيقيةتريفكراما: خالية من جميع الملذات الدنيويةساتيادارما

واحد الذي اتخذ ثلث: رب الرضتريبادا: معرفة الخلقمدينباتية: الذي تجسد كبيل، الحكيم العظيمكريتاجنا: كابيلشاريا
:المدمرة من الخلقماهافاراو: كريتانتاكريت)ماتسيا(هورند -غريت: رب الدول الثلث من الوعيماهاشرينغاه: خطواتتريداشادهياكشو
يرتدي من ذراعي مشرق كما: الذي لديه جيش ساحركاناكانغادي: من هو معروف من خلل فيدانتاسوشينا: الخنزير الكبيرغوفيندا

خالق: حامل القرص والصولجانالفداء: غادادهارا-خفية جيداشقرا: اختراقغوبتاه: ل يمكن تفسيرهغاهانو: غامضغابيرا: الذهبغوهيو
:الشركةسانكارشانوشوتاه: كومبلكسيونيددريدا-دارك: هزمت من قبل ل شيءكريشنا: واحد مع أطرافه تناسب جيداأجيتاه: الكونسفانغا

ابن فارونا: فارونا)الحد(واحد الذي يضع في الفق : الذي يمتص الخلق كله في طبيعته وأبدا يسقط بعيدا عن تلك الطبيعةفارونا
من يدمر: واحد الذي يملك ستة البذخباغهاء: العقليةباغافان: لوتس العينينماهامانا: الشجرةبوشكاراكشاه: فريكشاه)فاسيستا أو أغاستيا(

واحد الذي: واحد الذي يرتدي طوق من الزهور الغاباتهليودها: أحد الذي يعطي فرحةفانامالي: التفرعات الستة خلل برالياأناندي
الملجأ: أحد الذين يتحمل بهدوء الزدواجيةغاتيساتاما: تألق الشمسساهيشنوه: ابن أديتيجيوتيراديتيا: لديه محراث كما سلحهعديتية
:بل رحمة تجاه غير مألوفدرافينابراداه: من يحمل الفأسدارونا: واحد الذي لديه شارنغاخاندا باراشور: النهائي لجميع المصلينسودهانفا

واحد الذي يخلق العديد من الرجال من: فياسو-الوصول إلى السماءسارفادريك: سبريك-واحد الذي يعطي الثراء الثروةديفاه
واحد الذي تمجد من قبل ديفاس،: من هو سيد جميع فيدياس والذي لم يولد بعد من خلل رحمتريسما: أيونيجا-الحكمةفاشاسباتير

معهد: كريت-طبيبسامنياسا: الطببهيشاك: جميع النعيمبهشاجام: سما فيدانيرفانام: مغنية الغاني سماساما: فراتاس وسامانزساماغا
الطريق إلى: واحدة من طبيعتها هي السلمبارايانام: مسكن من جميع الكائناتشانتيه: سلمية في الداخلنيشثا: الهدوءشنتا: سانياساسماح

الذي من المسرات في: خالق جميع الكائناتكومودا: خير السلمشرشتا: واحد الذي لديه شكل أجملشانتيدا: التحريرشوبهانغاه
واحد: حامي الكونفريشابهاكشو: زوج الرضغوبتا: من يفعل الرفاه للبقارغوباتي: من الذي يتألق في المياهغوهيتاه: الرضكوفاليشيا

واحد الذي هو ضبط: أحد الذين يتراجع أبدانيفريتاتما: واحد الذي المسرات في دارماأنيفارتي: عيون عيون وفاء الرغباتفريشابريا
واحد الذي لديه: فاكشاه-الطيبةشريفاتسا: دكتور الخيرشيفاه: إنفولفركشيماكريت: النفس تماما من كل الشعور النغماسسامكشيبتا

أفضل بين المجيدة: سيد اللكسميشريماتام فرح: مسكن من سريشريباتيه: سريفاتسا على صدرهشريفاساه
:الموزع من سريشريدارا: كنز سريشريفيبهافانا: من يسكن في الخيرشرينيده: سيد سريشرينيفاساه: الخادع من البذخشريشاه: شريدا

:مأوى العالمين الثلثةسيفاكشاه: تراياشيا-الحائز على سريلوكا: التحريرشريمان: واحد الذي يعطي سريشرياه: حامل سريشريكارا
سيد الضواء في: غانشفارا-النعيم اللنهائيجيوتير: من أصناف لنهائية والفراحنانديه: ليمبدشاتانانداه-- جميل: جميل العينينسفانغا

واحدة من: كيرتيه-واحد من أي وقت مضى المتاحة للمحبين لقيادة في الحبسات: واحد الذي غزا أجهزة الحسفيدهياتما: الكونفيجيتاتما
من لديه عيون في كل: تشاكشوه-عظيم المتسوقسارفاتا: أحد الشكوك هي في أي وقت مضى في بقيةأوديرنا: الشهرة النقيةتشيناسامشيا

أحد الذين استلقوا على شاطئ المحيط: من هو البدية ومستقرةبهوشيا: ستيرة-واحد الذي ل شيء للرب عليهشاشفاتا: مكانأنيشاه
واحد: و إفولجنتأرتشيتا: مدمرة الحزنأرتشيشمان: ناشانا-الحزنشوكا: من هو الوجود النقيفيشوكا: من يزين العالمبوتيه: بوشانه)راما(

تنقية: واحد الذي أنقى الروحفيشودانه: وعاء داخل كل شيء واردةفيشوداتما: الذي يعبد باستمرار من قبل المصلين لهكومباه
من: غنية جداأميتافيكراما: واحد الذي ليس لديه أعداء لتهديدهبراديومنا: هو الذي ل يقهر من قبل أي عدوأبراتيراثاه: كبيرةأنيروداه

سيد: جانشيفارا-من لديه دائما براعة ل تقهرشورا: المنتصر البطوليشوري: قاتل كالنيميفيرا: نيها-براعة ل تقدر ول تحصىكالنيمي
قاتل: واحد الذي الشعة تضيء الكونكيشيها: رب العالمين الثلثةكيشافاه: الذات من العوالم الثلثةتريلوكيشا: الباسلةتريلوكاتما

مؤلف: شكل ساحركريتاجما: واحد الذي أنجز كل رغباتهكانتاه: الوفاء بالرغباتكامي: الرب الحبيبكامابال: المدمرةكاماديفا: كيسيهاريه
واحد الذي كسب: ل نهاية لهادانانجيا: الشجاعةأننتاه: جميع السائدفيرا: من شكل ل يوصففيشنوه: فابوه-الكتاب المقدس أغاماأنيرديشيا
:كرياتوربراهما: من يعمل في برهمانبراهما: براهماكريت)أي شيء يتعلق نارايانا(حامي برهمان : الثروة من خلل الفتحبرمانيا

من هو مع: واحد الذي أدرك برهمانبراهمي: من يعرف برهمانبراهمانا: أحد الذي يزيد من برهمانبراهمافيد: فيفاردانهانا-أكبربراهما
من يقوم: من خطوة كبيرةماهاكارما: عزيزي إلى برهماناسمهاكرامو: برياه-من يدري طبيعة برهمانبراهمانا: براهمابراهماجنو

واحد الذي يؤدي ياجناس: التضحية العظيمةمهاياجفا: الثعبان العظيممهاكراتوه: واحد من تألق عظيمماهوراغا: بأعمال عظيمةماهاتيجا
واحد الذي استدعى من خلل: من هو الهدف من كل الثناءستافابريا: الطرح العظيمستيفيا: ياجنا العظيممهاهافيه: كبيرةماهاياجنا
المقدسة: وفاءبونياه: كاملةبداييتا: عاشق المعاركبورنا: من يعشق أو يشيدرانابريا: فعل الثناءستوتا: النشيدستوتيه: الصلةستوترام

الذي جوهره: معلم تيرثاسفاسوريتا: سويفت العقلتيرثاكارو: من ليس لديه أمراضمانوجافاه: من الشهرة المقدسةأنامايا: كيرتير-حقابونيا
:ملجأ للجميعفاسومانا: ابن فاسوديفافاسوه: المخلص للخلص، أعظم ثروةفاسوديفو: المخلص الحر للثروةفاسوبراداه: الذهبيفاسوبراداه

واحد دون: من هو الكامل من الجراءات الجيدةساتا: هدف الناس الطيبينساتكريتي: النسدادسادجاتيه: من هو يقظة كل شيءحفيح



واحد الذي لديه الجيوش البطولية والشجاعة: الهدف العلى للخيرشوراسينا: الذي لديه أمجاد غنيةساتبارايانا: الثانيةسادبوتيه
واحد الذي حضره الناس الذين يسكنون على ضفاف: مسكن الخيرسويامونا: أفضل بين عشيرة يادافاسانيفاساه: شريسثا-يادو

واحدة: مسكن لجميع طاقات الحياةأنال: واحد الذي يغلف العالم مع ماياسارفاسونيليا: مكان سكن العناصرفاسوديفاه: يامونابهوتاافاسو
من يخلق الفخر، أو الرغبة في أن: مدمرة الفخر في الناس الشريرة التفكيرداربادا: من الثروة غير محدودة، والسلطة والمجددربهاء

:هدف التأملثاباراجيتاه: واحد ويو هو في حالة سكر مع النعيم اللنهائيدوردهارا: يكون أفضل، بين الصالحيندريبتا
من شكل متألق: الشكل العظيمديبتامورتير: من شكل الكون كلهماهامورتير: ونفانكويشيدفيشفامورتي a- عدم وجود أي: مورتيرمان

:كثيرونسافاه: واحدالنايكة: العديد من الوجهإيكا: من أشكال كثيرةشاتانانا: ونمانيفيستشاتامورتيه: متعددة شكلتأفياكتاه: شكلنيكامورتيه
حالة ل مثيل لها: أنوتامام-ذلكبادام: أيهماتات: يات)السؤال الذي يجب استعلمه(ما : من هو من طبيعة النعيمكيم: طبيعة التضحيةكاه

:فارنا-من يحب محبوبهسوفارنا: ولدت في أسرة مادوبهاكتافاتسل: سيد العالممادهافا: صديق العالملوكاناثاه: من الكماللوكاباندور
:واحد الذي لديه جذابة السلحةفيراها: مع أطرافه الجميلةتشاندانانغادي: الذي لديه أطرافه من الذهبفارانغا: الذهبي الملونةهيمانغاه

:النتقالماني: غير متحركتشل: من ل حاجة إلى تمنيات طيبةأكل: الفراغغريتاسيه: ل مثيل لهاشونيا: مدمرة البطال الباسلةفيشاما
من: سيد الكونتريلوكادريك: من هو تكريملوكاسفامي: من يتسبب، من قبل مايا، هوية مزورة مع الجسدمانياه: دون الغرور الكاذبمنة

واحد الذي لم يفشل ذكاء: فورتوناتساتياميدها: ولدت من التضحياتدانية: من لديه ذكاء نقيمدحجة: هو دعم كل العالمين الثلثةسوميدها
-واحد الذي يحمل شكل إفولجنتسارفا: أحد الذين الستحمام إشراقديوتيدهارا: الدعم الوحيد من الرضتيجوفريشو: أبدادارادهارا

من هو منخرط في: القاتلفياغراه: استقبال العبادةالنيجرة: الفضل بين أولئك الذين يمارسون السلحةبراغراها: فاراح-بريتام-شاسترا
أربعة: واحد الذي استدعى من خلل تعويذةتشاتورمورتيه: واحد لديه العديد من قرونغاداغراجا: الوفاء رغبات المحبنيكاشرينغاه

الهدف النهائي: واحد الذي يعبر عن نفسه كمركز ديناميكي في أربعة فيوهاستشاتورغاتيه: سلمتشاتورفيوها-أربعة: شكلتتشاتورباهوه
معرفة جميع الفيدا: فيدافيد-مصدر الربعةتشاتور: واضحة التفكيرتشاتورهافاس: من كل أربعة فارناس وأسراماستشاتوراتما

:ل يقهردوراتكراما: واحد الذي عقل بعيدا عن الشعور النغماسبرجية: كفاءة تيرنرنيفريتاتما: سامافارتابغ (قدم واحد : الربعةإكابات
ليس من السهل أن العاصفة: واحد الذي يتحقق مع جهد كبيردورغا: أحد الذين حصلوا على جهددورغما: من يصعب عصيانهدورلبها

من يفهم: واحد مع أطراف ساحرةلوكاسارانغا: القاتل من أسوراسشوبهانغاه: ليس من السهل أن لودجدوراريها: فيدورافاساه
الذي يقوم دائما بأعمال الميمون: أحد الذين يحافظ على استمرارية حملة للسرةإندراكارما: فاردهانا-توسيع جميلتانتو: الكونسوتانتوه

من: المصدر النهائيسندرا: مؤلف الفيداأودبهافا: واحد الذي أتم أعمالهكريتاجما: من ينجز أعمال عظيمةكريتاكارما: المجيدةماهاكارما
من هو في: واحد الذي لديه عيون أكثر سحراأركه: من السرة الجميلةسولوشانا: نابها-رحمة كبيرةراتنا: الجمال الذي ل مثيل لهسورة

من هو في كل مرة: جايي-الفاتح من جميع العداءسارفافيج: ذي قرن واحدجاينتا: المتبرع من الطعامشرينجي: شكل الشمسفاجاسانا
سيد: فاجيشفاريشفارا-واحد من أي وقت مضى أونروفلدسارفا: مع أطرافه مشع مثل الذهبأكشوبهياه: بيندوه-منفردة ومنتصراسوفارنا

الهوة العظيمة: واحد الذي هو مثل بركة سباحة منعشة كبيرةمهاغارتا: رب الكلمماههراداه
واحد الذي هو: الذي رفع الرضكونداه: أحد الذين يمل الرضكوندارا: المسكن العظيمكومودا: الكائن العظيممهانيدهيه: ماهابهوتاه

الذي ل ينزلق: من الذي ينقي من أي وقت مضىأنيل: هو الذي يشبه الغيوم التي تحمل المطربافانا: جذابة كما الزهور كوندابارجانيا
واحد الذي وجهه تحولت: موخاه-أومنيسشينتسارفاتو: الذي شكل خالدةسارفاجنا: واحد من رغباتهم ل مثمرةأمريتافابوه: أبداأمريتاشاه

من هو: من هو الكمالشاتروجيت: واحد الذي اتخذ أكثر أشكال الميمونسيده: واحد الذي هو متاح بسهولةسوفراتا: في كل مكانسولبها
:الذي يحجب نفسه مع ماياأودمبارا: الحارقة من العداءنياغرودها: منتصرا من أي وقت مضى على مضيفيه من العداءشاتروتابانا

الذي لديه اللف من: القاتل من كانوراساهاسارشيه: نيشودانا-شجرة الحياةتشانورااندرا: تغذية جميع الكائنات الحيةأشفاتاس
من لديه سيارة: السبعة في النيرانسابتافاهانا: سبتيدها)أنواع أغني(الذي يعبر عن نفسه على أنه سبعة ألسنة النار : الشعةسبتاجيهفاه
مدمرة: الخوف من الخوفبهاياناشانا: ل يمكن تصورهباياكريت: سينليسأسينتيو: عديمة الشكلناغاه: أمورتيه)شمس(من سبعة خيول 

دون أي: واحد الذي يدعمنيرغونا: من هو الكثر تسمناغونابريت: حساسة، الهزيلستهول: أعظمكريشاه: أرقىبريهات: الخوفأنوه
واحد الذي لديه أقدم: واحد الذي لديه وجه إفولجنتبراجفامشاه: ذاتي الدعمسفاسيا: بدون دعمسفادريته: القوياءأدهريتاه: خصائصماهان

واحد الذي تمجد في جميع الكتب: واحد الذي يحمل حمولة الكونكاثيتا: الذي يضرب أسرته من أحفادبهارابريت: النسبفامشافاردانه
الذي يفي بجميع رغبات المحبون: ملك اليوغيونسارفاكامادا: واحد الذي يمكن أن تتحقق من خلل اليوغايوجيشاه: المقدسةيوغي
:فايوفاهانا15.1بغ ) فيداس(الورقة الذهبية : من يدمر كل شيءسوبارنا: من يصرم الشعب الدنيويشامة: هافنشرمانا: الحقيقيينأشرما

:وحدة تحكمداماه: من يعاقب الشرارداماييتا: واحد الذي أعلن علم الرمايةدنده: ويلدر القوسدانورفيدا: المحرك من الرياحداناردارا
واحد الذي ل يوجد لديه وحدة: واحد الذي يحمل الكون كلهأنيانتا: من ل يمكن أن يهزمسارفاساهاه: بوتيتيود في النفسأباراجيتا

من هو الكامل من: من هو الكامل من مآثر والشجاعةساتففيكا: من ل يعرف الموتساتفافان: من ليس تحت قوانين أحدأياما: تحكمنعمة
واحد الذي يواجه جميع طالبي يسيرون إلى: من هو دار الحقيقة و دارماأبيبرايا: بارايانا-دارما-الحقيقةساتيا: الصفات ساتفيكساتيا

:من الذي يضطر دائما في تحقيق رغباتنابريتيفاردانهانا: من يستحق أن يعبدبرياكريت: من يستحق كل حبناأرها: لنهائيةبرياراهاه
الذي تتجلى فيه الرغبة: إفولجنتسوروشيه-- النفس: من يسافر في الفضاءجيوتيه: غاتيه-الذي يزيد الفرح في قلب المحبفيهاياسا

واحد الذي يضيء في: من يجف كل شيءفيروتشانا: جميع السائدرافيه: واحد الذي يتمتع كل ما تقدم في ياجنافيبهوه: ككونهوتابهوك
واحد الذي العين هو: الذي يجلب الكون من نفسهرافيلوشانا: مصدر واحد من حيث يولد كل شيءسافيتا: أشكال مختلفةسوريا

من: النعيم من النعيم لولئك الذين يتم تحريرهمنيكاجا: واحد يتمتعسخادة: من يقبل اللزاماتبوكتا: ل نهاية لهاهوتابهوك: الشمسأننتاه



واحد الذي يغفر تعديات من المصلين: واحد الذي يشعر بأي خيبة أملسادامارشي: المولود الولنيرفينا: ولد عدة مراتأغراجا
الحكيم العظيم: أقدمكابيل: عامل ل نهاية له والتي ل نهاية لهاساناتاناتاما: رائعسنات: سوبستراتوم الكونأدبهوتاه: لهلوكاديشثانام

واحد الذي يهرب كل: جيفر أوف سفاستيسفاستيكريت: واحد الذي الكون يدمجسفاستيدا: من يشرب الماءأبييا: كابيلكابيه
واحد الذي يتمتع باستمرار الميمون: واحد الذي هو مصدر جميع أوسبيسيسيونيسسفاستيبوك: الميمونسفاستي
حامل: أحد الذي يرتدي أقراط القرششاكري: من ليس لديه مشاعر سلبية أو يحثكوندالي: الموزع من الميمونعروده: سفاستيداكشينا
أحد الذي يسمح لنفسه أن يستشهد: من يتعدى كل الكلماتشبدساحة: من يقود بيدهشابداتيغا: شاسانا-الكثر جرأةأورجيتا: شقرافيكرامي

:من هو لينة للغايةدكشة: أبدا قاسيةبيشل: خالق الظلمأكرورا: كاراه-موسم البرد، الشتاءشارفاري: به التصريحات الفيديةشيشيرا
واحد الذي لديه أعظم: واحد الذي لديه أكبر قدر من الصبر مع الخطاةفيدفاتاما: فرح-الكثر ليبراليةكشامينام: موجهداكشينا

من يرفعنا من محيط: جلسة من مجد يسبب القداسة للنموأوتارانا: كيرتانا-شرافانا-واحد مع أي خوفبونيا: الحكمةفيتابهايا
أحد الذي ينتهي: من يدمر كل الحلم السيئةفيراها: ناشانا-سفابنا-نقية للغايةدوه: المدمرة من العمال السيئةبونياه: التغييردوشكريتيها

شرارة الحياة في جميع: واحد الذي يعبر عن طريق الرجال القديسينجيفانا: حامي الكونسانتاه: من الرحم من الرحم إلى الرحمراكشانا
من: كامل من أمجاد لنهائيةجيتامانيوه: واحدة من أشكال لنهائيةأنانتاشريه: من يسكن في كل مكانأنانتاروباه: المخلوقاتباريافاسثيتا

من: عميق جدا أن تكون فاثومدفيديشاه: واحد الذي يتعامل سكرليغابهيراتما: من يدمر كل المخاوفتشاتوراشراه: ليس لديه غضببايباهاه
-من هو السبب الولبهور: واحد الذي ينصح ويعطي المعرفةأناديح: من هو فريد من نوعه في قيادتهديشاه: هو فريد في العطاءفياديشاه

من: من يرتدي قبعات الكتف المتللئةجنانة: من يتحرك بطرق مختلفةروشيراانغادا: مجد الكونسوفيرا: طبقة الرضلكشميه: بوفو
واحد الذي براعة خائفة: باراكراما-شكل رهيببهيما: سبب ولدة جميع المخلوقاتبهيما: جانمادير-يسلم كل الكائنات الحيةجانا

من أي: الذي يضيء مثل زهرة الفتتاحبراجاغرا: فوق ذلك ل يوجد أي أمر آخربوسبهاساه: الرزاق الساسيأدهتا: لعدائهآدارانيلياه
المدير: أومكارابناه: الحياةبرانوفا: من يمشي طريق الحقيقةبرندة: من هو على رأس كل شيءساتباثاشارا: وقت مضى ايقظوردهفاغاه

الذي: هو الذي يحكم على كل براناسبراناجيفانا: انه في كل برانا أنشئتبرانيبريت: الذي شكل الفيدابرانانيلياه: العالمي العلىبرامانام
-مريتيو-الذات واحدةجانما: واحد الذي أدرك الواقعإكاتما: الواقعتاتفافيت: يحافظ على الحياة التنفس في جميع الكائنات الحيةتاتفام

من يساعد: شجرة بور، بوفاه و سفاهتارا: تاروه-بوفاه سفاس-من ل يعرف ولدة ول موت أو شيخوخة في نفسهبهور: جاراتيغا
رب كل: واحد طبيعتها هي ياجناياجناباتيه: ياجنا)براهما(والد والد الكائنات : والد الجميعبرابيتاماهاه: الجميع على العبورسافيتا

من يلبي ياجناس: أحد أطرافه هي الشياء المستخدمة في ياجناياجنافاهانا: الشخص الذي يؤدي ياجناياجنانجا: ياجناسياجفا
استقبال كل ما يتم: إنجويور من ياجناسياجنابهوك: واحد الذي يؤدي ياجناياجني: حاكم ياجاناسياجناكريت: كاملةياجنابريد

الشخص الذي يتعين: واحد الذي ينفذ الفعل الختامي من ياجناياجناغوهيام: واحد الذي يفي جميع ياجناسياجنانتاكريت: تقديمهياجناسادانا
الذي قطع من: المولدفايخانا: سبب غير متوقعةسفايامجاتا: من يأكل الطعامآتمايونيه: من هو الطعامالنندة: أن تتحقق من قبل ياجناأنام

مدمرة: ناشانا-رب الرضبابا: كرياتوركشيتيشا: ابن ديفاكيسراشتا: ناندانا-أحد الذين يغني الغاني سماديفاكي: خلل الرضساماغايايا
-الناقل من سودارساناشارنغا: واحد الذي يحمل سيف نانداكاشاكري: واحد الذي لديه بانكاجانيا اللهيةنانداكي: بهريت-الخطيئةسامخا

واحد الذي لديه عجلة عربة مثل: بانيه-الناقل من نادي كاوموداكيراثانغا: واحد الذي يهدف القوس شارنغا لهغادادرا: دانفا
الذي لديه جميع تنفذ لجميع أنواع: براهارانايودها-أحد الذين ل يمكن أن يكونوا منزعج من قبل أي شخصسارفا: سلحهأكشوبهياه

شخص من الصدقة: من هو بليغ في الكلمسوريشفارا: الذي يعيش مرارا وتكرارا في مختلف بودفاغمي: العتداء والقتالبونارفاسوه
الذي يأكل كل شيء: القصوىمهاشانا  



سورة الكعبة
 

 بسم ا الرحمن الرحيم

هل العرب والعبيد الذين يتبعون دين النبي العربي يعتقدون أن السلم هو الدين الحقيقي الوحيد، وأن كابا هو مركز هذا الكون؟ وأن
بيت المعمور هو مركز العالم الروحي في الحياة الخرة؟ هل هم أعمى؟ هل ل يرون كيف وجودي في كل مكان، وكوكب الرض هو
مجرد كوكب في النظام الشمسي، في الكون الذي ل يزال وراء الفهم البشري؟ هل يعتقدون أن كابا هو مركز الكون، وأن كل مخلوق

في الواقع ا هو ا كل العالمين، كل شعوب. يجب أن يتحول إلى السلم، وأن السماء تنتمي فقط إلى المسلمين؟ كيف خطأ تفكيرهم
.العالم، من جميع الثقافات، ل تقتصر فقط على عقلية محدودة من العرب البدو وعبيدهم

الكعبة هي مسكن مؤقت لربك، تماما مثل الخيمة، وكيف خلق سليمان الكعبة القديمة بالنسبة لنا، وكان موسى يسافر معنا مع مسكننا
ل أعتقد أن الكعبة سوف تكون إلى البد مسكن ا. إلى جانبه وشعبه .

ا يقول الحقيقة عظيم

The Kaaba 

In the name of God 

Do Arabs and slaves who follow the religion of the Arab Prophet believe that Islam is the only 
true religion, and that Kaaba is the center of this universe? And that the House of the World is
the center of the spiritual world in the afterlife? Are they blind? Do you not see how I exist 
everywhere, and the planet is just a planet in the solar system, in a universe that is still behind
human understanding? Do they think that Kappa is the center of the universe, and that every 
creature must convert to Islam, and that heaven belongs only to Muslims? How wrong their 
thinking. In fact God is the God of all worlds, all peoples of the world, of all cultures, are not 
limited only to the limited mentality of the Bedouin Arabs and their slaves. Kaaba is a 
temporary dwelling place of your lord, just like the tabernacle was, and how Solomon created 
older Kaaba for us, and Moses used to travel with us with our dwelling besides him and his 
people. Do not think that Kaaba will forever be God's dwelling place.  



سورة المسيح

بسم ا الرحمن الرحيم

.من يعاني بالنسبة لي يصبح المسيح. يسوع هو واحد فقط من البداعات بلدي. ل شيء من خلقي مثلي. ليس ابني. المسيح عيسى
عانى. فمن الفكر والعقلية والجراءات التي تحدد ما إذا كنت الشيطان المقدس أو الشر. وهكذا هو الشيطان. المسيح هو فيكم جميعا

ومن. ومع ذلك، فإنه يحكم روحيا على معظم البشرية. لم يكن المسيح. لم يحكم على اليهود. وهو من بين الشرفاء. يسوع بالنسبة لي
ومع ذلك، ل ننسى النبياء الخرين الذين يأتون ويذهبون بينكم، ومعظمهم من. هنا فهو المسيح من يوس والمم على حد سواء

أنت متساوون. محمد ليس خاصا سواء. انهم جميعا جيدة ومتكافئة في نظر الرب الخاص بك. تجاهل، وبعض منهم كنت الضطهاد
أنا. أنا خلقت أيام النهاية. أنا خلقت القديمة من اليام. ليس لدي بداية ول نهاية. ل أحد ابنتي. ل أحد ابني. ل أحد هو خاص. أمام ا

أنا فقط خاصة. خلقت العديد من العالمين
سوف تضحك ول تبكي؟ هل تسخر كلمات ا؟ عبادة له قبل وقتك متروك في هذا العالم من الختبار

 يقول ا الحقيقة العظيم

Christ 

In the Name of God 

Jesus Christ. Not my son. None of my creation is like me. Jesus is just one of my creations. 
Whoever suffers for me becomes Christ. Christ is in all of you. And so is the devil. It is your 
thought and mindset and actions that determine whether you are holy or evil devil. Jesus 
suffered for me. He is among the honored ones. He did not rule over the jews. He was not 
their messiah. However, he rules spiritually over most of mankind. Hence he is the Messiah of
the jews and the gentiles alike. However, do not forget other prophets who come and go 
among you, most of whom you ignore, some of them you persecute. They are all good and 
equal in the sight of your lord. Muhammad is not special either. You are all equal in front of 
God. No one is special. No one my son. No one my daughter. I have no beginning and no 
end. I created the Ancient of days. I created the end days. I created many worlds. Only i am 
special. Will you laugh and not weep? Do you mock God's words? Worship him before your 
time is up in this world of test.

God says the truth.  



سورة النا
 

بسم ا الرحمن الرحيم
  

كم من النفوس قد دمرت نفسها بسبب النا؟
كل. وعدم إدراك سبب إرسالهم هنافالكثير من كائنات ا قد أفسدوا نفوسهم وروحهم وأرواحهم بسبب النا وتركيزهم الذاتي وأنانيتهم 

.ما يفعله هو رعاية أنفسهم والبدء في التفكير بأنفسهم كائنات خاصة من ا، وأحيانا الذهاب إلى أطوال فرعون لعلن أنفسهم كالله
لماذا ل يتعلم هؤلء الناس من الخرين الذين يخدعون أنفسهم أمامهم، وتغيير طرقهم قبل فوات الوان؟. ل إله إل ا، وكلكم خلقه

كلهم تقريبا يريدون أن يكونوا عظيمين في هذه الحياة، عندما تكون هذه الحياة مؤقتة، ومهما كان تحقيقها ينسى، وأحيانا أمام أعينهم
أل يعودوا إلى ا؟ روحك المتواضعة،. كل عملهم الشاق، غطرسة بهم، إكسولتانس، كل ذلك من أجل ل شيء. قبل أن يموتوا

.روحك، وأناك، وأدخل المقدسة الداخلية المقدسة الخاصة بك محجوزة ل، وأبدا إهانة نفسك من خلل الهدايا المقدمة لك من قبله
للسف، عدد قليل فقط من الناس يدخلون السماء في كل جيل، ومعظمهم يثبتون أنفسهم يستحقون النار الجحيم، ويذهبون تحلق حولها،

. ورحلتهم ل تنتهي أبدا، أي نقطة إلى وجودهم، والمعاناة فقط، وزيادة الوعي الجحيم الذي ورثوه لعمالهم في دنيا
 
 
 
Ego

In the name of God
 
How many souls have ruined themselves due to their ego? So many of God's beings have 
ruined their souls, their spirit, their afterlives because of their ego, their self-centeredness, 
their selfishness, not realizing why they were sent here. All they do is care about themselves 
and start thinking themselves as special beings of God, sometimes going to the lengths of 
Pharaoh as to proclaiming themselves as god. There is no god but the God, and all of you are
his creation. Why do these people not learn from others who make fool of themselves in front 
of them, and change their ways before it is too late? Almost all of them want to be great in this
life, when this life is temporary, and whatever they achieve is forgotten, sometimes in front of 
their eyes before they die. All their hard work, their arrogance, their exultance, all of it for 
nothing. Do they not turn back to God? Humble thy soul, thy spirit, and thy ego, and enter 
your inner sacred sanctum reserved for God, and never exult thyself through gifts given to 
you by him. Alas, only few people enter heaven in every generation, and most of them prove 
themselves to be worthy of hell fire, and they go circling around it, and their journey never 
ends, no point to their existence, only suffering, and increasing awareness of the hell they 
inherited for their deeds in Dunya
 
God says the truth 



سورة المؤمنين

بسم ا الرحمن الرحيم

أليف لم ميم

في ذلك هو التوجيه بالتأكيد، من دون شك، لولئك الذين يخشون ا. هذا هو الكتاب .2 .
.من يؤمن في الغيب، صامد في الصلة، وينفق من ما قدمناه لهم .3

يضمنون الخرة) في قلوبهم(ومن يؤمن في الرؤيا المرسلة إليك، وأرسلها قبل وقتك، و  .4 .
التوجيه، من ربهم، ومن هؤلء الذين سوف تزدهر) صحيح(هم على  .5 .

فإنها لن نعتقد. أما الذين يرفضون اليمان فهو نفسهم إن كنتم تحذروهم أو ل تحذرهم .6 .
تكبد(كبيرة هي عقوبة أنها . ا قد وضع ختم على قلوبهم وعلى سمعهم، وعلى عيونهم هو الحجاب .7 ).

حقا(ولكنهم ل يعتقدون ". نحن نؤمن بال واليوم الخير: "من الناس هناك بعض الذين يقولون .8 ).
ل) أنه(فين أن يخدعوا ا وأولئك الذين يؤمنون، ولكنهم فقط خداع أنفسهم، وتحقيق  .9 !

لنفسهم(والعذاب هو العقوبة التي يتكبدونها، لنهم كاذبون : وا قد زاد من مرضه. في قلوبهم مرض .10 ).
لماذا، نحن نريد فقط لجعل السلم: "، ويقولون"ل تجعلوا الذى على الرض: "عندما يقال لهم .11 !"

ل) أنه(من المؤمنين، هم الذين يجعلون الذى، ولكنهم يدركون  .12 .
ناي، من المؤمنين هم الحمقى، ولكنهم ل" هل نؤمن كما يعتقد الحمقى؟: "يقولون:" صدق كما يعتقد الخرون: "عندما يقال لهم .13

.يعرفون
نحن: نحن حقا معكم: "ولكن عندما يكونون وحدهم مع الشر، يقولون" نحن نؤمن؛: "عندما يجتمعون مع الذين يؤمنون، يقولون .14

فقط جستنغ) كانوا( ".
إلى و جيئة(لذلك سوف يهيمون على وجوههم مثل تلك العمى . ا سوف يلقي بهم السخرية عليهم، ويعطيهم حبل في تعدياتهم .15

.(وذهابا
ولكن حركة المرور ل ربح لها، وأنها فقدت التجاه الصحيح: هؤلء هم الذين مقايضة الرشاد عن الخطأ .16 ،

لذلك لم. عندما أضاءت من حوله، أخذ ا ضوءهم وتركهم في الظلم المطلق. سيمليتيودي هو من رجل الذي اشعل النار .17
.يتمكنوا من رؤية

إلى المسار(الصم، البكم، والمكفوفين، فإنها لن تعود  .18 ).
يضغطون أصابعهم في: في ذلك هي مناطق الظلم، والرعد والبرق: هو سحابة المطر محملة من السماء) سيميليتيود آخر(أو  .19

ولكن ا من أي وقت مضى جولة الرافضين من اليمان. آذانهم للحفاظ على مذهلة الرعد التصفيق، في حين أنها في رعب الموت !
لهم، يسيرون فيها، وعندما ينمو الظلم عليها، فإنها ل) يساعد(البرق كل شيء ولكن يخطف بعيدا البصر؛ في كل مرة ضوء  .20

ا على السلطة. وإذا أراد ا، يمكن أن يسلب كلية السمع والرؤية. تزال قائمة .

أعشق الوصي الخاص بك الرب، الذي خلق لكم وأولئك الذين جاءوا أمامك، أن يكون لديك فرصة لتعلم البر؛! أيها الناس .21
ثم تعيين. وأحضرت معها الفواكه لقوتك. وأرسلت المطر من السماء. الذي جعل الرض الريكة، والسماوات مظلة الخاص بك .22

الحقيقة(ل يصل المنافسين إلى ا عندما تعرفون  ).
إذا(وإذا كنتم في شك حول ما كشفناه من وقت لخر إلى خادمنا، ثم إنتاج سورة مثل ثيرونتو؛ واستدعاء الشهود أو المساعدين  .23

صحيحة) شكوك(إلى جانب ا، إذا كان لديك ) كان هناك أي .
الذي أعد لولئك الذين يرفضون- ثم يخشون النار الذي الوقود هو الرجال والحجارة، - وكفالة يي كنوت- ولكن إذا كنتم متأكدين  .24

.اليمان
في كل مرة يتغذون. ولكن إعطاء الشجاعة إلى أولئك الذين يؤمنون والعمل البر، أن حصتهم هي الحدائق، تحت تدفق النهار .25

).والمقدسة(، لنهم يعطون المور بطريقة متشابهة؛ ولها فيها الصحابة نقية "لماذا، هذا ما تغذيتنا به من قبل: "فيها ثمارا، يقولون
إلى البد(وتلتزم بها  ).

ولكن أولئك. أولئك الذين يعتقدون معرفة أنها الحقيقة من ربهم. ا ينقص عدم استخدام سيمليتيود من الشياء، أدنى وكذلك أعلى .26
لكنه. فإنه يسبب العديد من الضالة، وكثير يقود إلى الطريق الصحيح" ما يعني ا بهذا سيميليتيود؟: "الذين يرفضون اليمان يقولون

الطريق(يتسبب في عدم الضالة، باستثناء أولئك الذين يتخلى عن  )، -



هذه الخسارة: أولئك الذين يكسرون عهدا ا بعد المصادقة عليه، والذين يفسرون ما أمر ا أن ينضم إليه، ويؤذى على الرض .27
لنفسهم) فقط(سبب  .

ثم سوف يسبب لك أن يموت، وسوف تجلب لك مرة. ترى أنتم دون حياة، وأعطاك الحياة- كيف يمكن أن ترفض اليمان بال  .28
ومرة أخرى له أنتم العودة. أخرى إلى الحياة .

وعلوة على ذلك تصميمه يفهم السماوات، لنه أعطى النظام والكمال. هو الذي خلق لك كل الشياء التي هي على الرض .29
وكل شيء له معرفة كاملة. للعصابات السبعة .

في حين- ذبحوا في المكان الذي سيصيبون فيه الذى ويسقطون الدم : "فقالوا". سأخلق نائبا على الرض: "ها ربك قال للملئكة .30
أعرف ما ل تعرفه: "وقال" ؟)السم(نحتفل بمدحكم وتمجيدكم  ."

قل لي طبيعة هذه إذا كنت على حق: "ثم وضعهم أمام الملئكة، وقال. وعلم آدم طبيعة كل شيء .31 ".
في الحقيقة هو أنت من هو الكمال في المعرفة والحكمة: المجد اليك، المعرفة ليس لدينا شيء، إل ما تعلمته أنت هاست: "قالوا - 32 ".

لم أخبركم بأنني أعرف أسرار السماء والرض، وأنا أعلم ما تكشفه وماذا: "عندما قال لهم قال ا. يا آدم قل لهم طبيعتهم: فقال 33
"تخفي؟

كان من أولئك الذين يرفضون اليمان: رفض و كان مطمعا: ليس ذلك إبليس. وانزلوا" انزلوا الى آدم: "فقالوا للملئكة 34 .
أنت، ولكن ل تقترب من هذه) أين ومتى(يا آدم يسكن أنت وزوجتك في الحديقة، وأكل من الشياء الوفيرة فيها كما : "قلنا .35

."الشجرة، أو أنتم إلى الذى والعدوان
، مع)أيها الناس(انزلوا، كلهم : "قلنا. التي كانوا فيها) من السمنة(، وإخراجهم من الدولة )حديقة(ثم الشيطان جعلها تنزلق من  .36

لبعض الوقت- العداوة بين أنفسكم، على الرض سيكون مكان سكنك وسبل عيشك  ".
لنه عود العودة، رحيم. ثم تعلمت آدم من ربه كلمات اللهام، وربه تحول نحوه .37 .

انزلوا من هنا، وإذا كان، كما هو متأكد، يأتي إليك التوجيه مني، كل من يتبع إرشادي، ل يكون لهم خوف، ول يحزنون: "قلنا .38 .
."ولكن الذين يرفضون اليمان ويؤمنون علماتنا، يكونون من رجال النار، ويجب عليهم اللتزام بها" .39

صالح الذي أعطيت عليكم، والوفاء عهدكم معي كما أفي عهدي معك، والخوف ل) خاص(استدعاء للعقل ! يا أطفال إسرائيل -40
.شيء ولكن لي

والخوف. ونؤمن بما تكشفه، مؤكدا الوحي الذي هو معك، ولن يكون أول من يرفض اليمان فيه، ول يبيع لفتاتي بسعر صغير .41
.لي، وأنا وحده

ما هو عليه(وتغطي ل الحقيقة مع الباطل، ول تخفي الحقيقة عندما تعلمون  .42 ).
في العبادة(وتنحني رؤوسكم مع أولئك الذين تنحني . ممارسة الخيرية العادية. ويكون ثابتا في الصلة .43 ).

أنفسكم، وبعد أن كنت دراسة الكتاب المقدس؟ سوف ل تفهم؟) لممارسة ذلك(هل أنت تجرم السلوك الصحيح على الناس، وننسى  .44
فمن الصعب حقا، إل لولئك الذين يجلبون روح منخفضة: مساعدة في المثابرة والصلة المريض) ا(ناي، يسعى  .45 ،

.من يضع في اعتباره اليقين بأنهم يلتقون ربهم، وأنهم سيعودون إليه .46
لرسالتي(صالح الذي أعطيت عليك، وأنني فضلت لك كل الخرين ) خاص(استدعاء للعقل ! أطفال إسرائيل .47 ).

من(ثم يحرسون أنفسكم ضد يوم ل تستفيد فيه روح واحدة ول تقبل شفاعة لها ول تؤخذ منها تعويضا ول يجوز مساعدة أحد  .48
.(الخارج

وضعوا لك المهام والعقوبات الصعبة، ذبحوا أبناءكم والسماح للنساء الخاص بك الشعبية: وتذكر، نحن سلمتكم من أهل فرعون .49
.الحية؛ كان هناك محاكمة هائلة من ربك

.وتذكر أننا قسمنا البحر لك وأنقذك وغرق شعب فرعون في بصرك .50
، وكنت فعلت خطأ فادح)للعبادة(وتذكر عيننا أربعين ليلة لموسى، وفي غيابه انت أخذت العجل  .51 .

كانت هناك فرصة لك أن تكون ممتنة. حتى ذلك الحين نحن لم يغفر لك .52 .
كانت هناك فرصة بالنسبة لك أن تسترشد صريح): بين الحق والخطأ(وتذكر لقد أعطينا موسى الكتاب والمعيار  .53 .

إلى صانع الخاص بك، وذبح) في التوبة(لذلك : يا شعبي، لقد أخطأت أنفسكم من عبادتك للعجل: "وتذكر أن موسى قال لشعبه .54
لنه هو): في الغفران(ثم تحول نحوك . " ، وهذا سيكون أفضل بالنسبة لك على مرأى من ماكر الخاص بك)الفعال الخاطئة(أنفسكم 

العودة، رحيم- في كثير من الحيان  .
، ولكنك كنت في حالة ذهول مع الرعد والضاءة حتى كما"يا موسى، لن نؤمن بك أبدا حتى نرى ا تعالى: "وتذكر انتم قالوا .55

.كنت تنظر
لقد أتيحت لي الفرصة لتكون ممتنة: ثم رفعنا لكم بعد وفاتك .56 .

نحن لم نلحق). لكنهم تمردوا" (أكل الشياء الجيدة التي قدمناها لك: "وأعطينا ظلل الغيوم وأرسل إليك مناع وسمان قائل (57)
.الذى، ولكنهم أضرروا نفوسهم

أدخل هذه المدينة، وأكل من الوفرة فيه كما كنت أتمنى، ولكن أدخل البوابة بالتواضع، في الموقف والكلمات، ونحن: "وتذكر قلنا .58
تلك الذين يفعلون الخير) الجزء من(سوف يغفر لك أخطاء الخاص بك وزيادة   ".



)أمرنا(لكن المتجاوزين غيروا الكلمة من تلك التي أعطيت لهم؛ لذلك أرسلنا على المعتدين طاعون من السماء، لنهم انتهكوا  .59
.مرارا وتكرارا

كل مجموعة. ثم هرع بها من اثني عشر الينابيع". ضرب الصخرة مع موظفيك: "قلنا. وتذكر موسى صلى من أجل المياه لشعبه .60
الرض) وجه(حتى أكل وشرب من القوت التي يقدمها ا، ول تفعل الشر ول الذى على . تعرف مكانها الخاص للمياه .

، لذا نطلب من ربنا أن ننتج لنا ما تنمو الرض،)دائما(يا موسى ل نستطيع أن نتحمل نوعا واحدا من الطعام : "وتذكر أنتم قالوا .61
هل ستتبادلون ما هو أسوأ؟ اذهبوا إلى أي بلدة، وأنت تجدون ما: "قال". وعاء العشاب والخيار، ثومها، العدس، والبصل - 

.هذا لنهم رفضوا لفتات ا وقتلوا رسله دون سبب عادل. وقد تعرضوا للذلل والبؤس؛ استمروا على أنفسهم غضب ا!" تريدون
.هذا لنهم تمردوا وذهبوا على التعدي

أي الذين يؤمنون بال واليوم الخير،- والمسيحيين والصابيين ) الكتاب المقدس(من يؤمنون بالقرآن وأولئك الذين يتبعون اليهود  .62
فل يكون لهم خوف ول يحزنون. ويعملون برهم، ربهم .

من أي(عقد بحزم لما أعطانا لكم وجلب ): "قوله): (سيناء(من جبل ) ارتفاع شاهق(وتذكر أخذنا العهد الخاص بك ورفعنا فوقك  .63
بيرتشانس يي قد يخاف ا: لتذكر ما هو فيه) وقت مضى  ".

لو لم يكن من أجل نعمة ورحمة ا لك، كنت بالتأكيد كان من بين المفقودين: لكنك عدت إلى الوراء بعد ذلك .64 .
كنوا قرود، محقر ورفض: "قلنا لهم: وأنت تعرف جيدا من بينكم الذين خالفوا في يوم السبت .65 ".

.لذلك جعلنا مثال لوقتهم الخاص وأجيالهم، ودرسا لولئك الذين يخشون ا .66
ينقذني من) ا: "(قال" مكيست أنت ضحك مخزون لنا؟: "قالوا". يأمرون أن تضحية الجنة) ا: "(وتذكر قال موسى لشعبه .67

أحمق(الجاهل  )!"
ل ينبغي أن يكون هيفر قديمة جدا ول صغيرة: يقول"هو قال؛ !" هو) هيفر(بيزيتش نيابة عنا يا ربك لجعل سهل لنا ما : "قالوا .68

"!جدا، ولكن من العمر المتوسط، والن تفعل ما كنت أمرت
جنة ملونة، نقية وغنية في لهجة، إعجاب من الحائزين: يقول: "قال". بيزيتش نيابة عنا يا ربك لجعل سهل لنا لونها: "قالوا .69 !"

نتمنى حقا للتوجيه، إذا ا سوف: لنا جميعا عجول على حد سواء: بيشيت نيابة عنا يا ربك لجعل سهل لنا ما هي: "قالوا .70 ."
ثم عرضوها في التضحية،". الن أنت جلبت الحقيقة: "قالوا". ل تتدرب على التربة أو الماء الحقول، سليمة وبدون عيب: "قال .71

.ولكن ليس مع حسن النية
لكن ا كان أن يخرج ما تخفيه: تذكر أنتم تحطموا رجل وسقطوا في نزاع بينكم فيما يتعلق بالجريمة - 72 .

قد تفهم كلم: وهكذا جلب ا الميت إلى الحياة ويعرض لك علماته". ضربوا الجسد بقطعة من الجعة: "لذلك قلنا .73 .
من بين الصخور هناك بعض من النهار. أصبحوا مثل الصخرة وحتى أسوأ في صلبة: ومنذ ذلك الحين كانت قلوبكم تصلب .74

وا ل يزعج ما تفعله. وغيرها التي تغرق للخوف من ا. والبعض الخر هناك والتي عندما انقسام أسوندر ترسل المياه. تتدفق .
ترى أن طرفا منهم سمع كلمة ا، وحرفها عن علم بعد فهمها- هل يمكنك أن تبدي المل في أن تؤمن بك  .75 .

هل تخبرهم بما: "ولكن عندما يجتمعون مع بعضهم البعض، يقولون": نحن نؤمن: "عندما يقابلون رجال اليمان يقولون! هاذا .76
؟)هدفهم(هل ل تفهم "- قاله ا لكم، وأنهم قد يشركوك في حجة حوله قبل ربك؟ 

أعلم أنهم ل يعلمون ا ما يخفون وما يكشفون؟ .77
.ومن بين هؤلء الميين الذين ل يعرفون الكتاب، ولكنهم يرون أن هناك رغباتهم، ول يفعلون شيئا سوى التخمين .78

وول لهم لما يديهم الكتابة،- ، مع المرور معها بسعر بائس "هذا من ا: "ثم يلو لولئك الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ثم يقولون .79
.وكسب لهم جعل ذلك

هل وعدت من ا، لنه لم يكسر وعده، أو هو أن تقولوا ا ما تفعلون: "قل:" النار ل تلمسنا ولكن لبضعة أيام مرقمة: "ويقولون .80
"ليس الن؟

هناك يجب أن تلتزم: ناي، أولئك الذين يسعون للحصول على مكاسب في الشر، و هي جولة من خطاياهم، هم الصحابة من النار .81
إلى البد( ).

إلى البد(هناك يجب أن تلتزم : ولكن الذين لديهم اليمان والعمل البر، هم الصحابة من الحديقة .82 ).
وعلج مع اللطف والديك والميرة، واليتام. العبادة ل شيء إل ا): لهذا الغرض(وتذكر أخذنا العهد من أطفال إسرائيل  .83

ثم هل أنت العودة إلى الوراء،. وممارسة العمال الخيرية العادية. والمحتاجين؛ التحدث عادلة للشعب؛ تكون صامدة في الصلة
حتى الن(باستثناء عدد قليل من بينكم، وانه النزلق الخلفي  ).

وهذا كنت صدق: ل تسقط دماء بينكم، ول تتحول الناس الخاصة بك من بيتك): لهذا الغرض(وتذكر أخذنا العهد الخاص بك  .84
.رسميا، وهذا يمكن أن تكون شاهدا

.ضدهم، في الذنب والحقد) أعدائهم(مساعدة . بعد هذا أنت أنت نفس الناس الذين يقتلون بينكم و ينزلون طرفا منكم من ديارهم .85
ثم هو فقط جزء من الكتاب الذي كنت. وإذا أتوا إليكم أسرى، فأنت فدية لهم، على الرغم من أنه لم يكن مشروعا بالنسبة لك لبعادهم

وفي يوم القيامة- تؤمن به، وهل ترفض بقية؟ ولكن ما هو المكافأة لولئك بينكم الذين يتصرفون مثل هذا ولكن العار في هذه الحياة؟ 
إن ا ل يزعج ما تفعله. يجب أن تكون مرسلة إلى العقوبة الكثر خطورة .



ل يجوز تخفيف عقوبتهم ول مساعدتهم: هؤلء هم الناس الذين يشترون حياة هذا العالم بسعر الخرة .86 .
هل هذا كلما جاء. وعززه مع الروح القدس) علمات(أعطينا يسوع ابن مريم واضح . أعطينا موسى الكتاب وتبعه بسلسلة من الرسل

بعض يسمون المرسلين، والخرين أنت ذبح- لك رسول مع ما أنت نفسك الرغبة ل، انت انتفخ مع الفخر؟  !
القليل هو: ناي، لعنة ا عليهم على تجديفهم)." نحن ل نحتاج إلى أكثر: التي تحافظ على كلمة ا(قلوبنا هي الغطية : "يقولون .88

.أنها تعتقد
وعندما يأتي إليهم كتاب من ا يؤكد ما معهم، وإن كانوا من القدامى صلى من أجل النصر ضد من ل يدينون، فعندما يأتي إليهم، .89

.ترفض أن تؤمن به بل لعنة ا على من ل يدينون
التي أرسلها ا، في الحسد اللمع أن ا من نعمة يجب أن يرسلها) الوحي(بائسة هو الثمن الذي باعوا نفوسهم، من حيث إنكار  .90

والمذل هو عقاب أولئك الذين يرفضون اليمان. وهكذا لديهم رسمت على أنفسهم الغضب على الغضب: إلى أي من عبيده يرضي .
لكنهم يرفضون كل ذلك، حتى لو كانت الحقيقة:" نحن نؤمن بما أرسل إلينا: "، يقولون"صدقوا ما قاله ا هاث: "عندما يقال لهم .91

لماذا أهلكت أنبياء ا في أوقات ذهبت، إن كنتم تصدقون فعل؟: "قل. تؤكد ما معهم  "
بعد ذلك، وأنت لم تتصرف بشكل خاطئ) حتى(لكنك عبدت العجل ). علمات(جاء لك موسى مع واضحة  .92 .

عقد بحزم لما أعطانا لكم، وسماع): "قوله): (سيناء(من جبل ) ارتفاع شاهق(وتذكر أخذنا العهد الخاص بك ورفعنا فوقك  .93
فيلي هي: "قل. من العجل بسبب اليمان بهم) من عتبة(وكان لديهم للشرب في قلوبهم :" نحن نسمع، ونحن عصيان: "قالوا)": للقانون(

"!في الواقع أتباع اليمان إذا كان لديك أي إيمان
إذا كان المنزل الخير، مع ا، يكون لك خصيصا، وليس لي شخص آخر، ثم نسأل لك للموت، إذا كنت صادقا: "قل .94 ".

و ا على دراية جيدة مع الفعال الخاطئة. لكنهم لن يسعون أبدا إلى الموت، بسبب الخطايا التي أرسلت أيديهم عليها .95 .
كل واحد منهم يرغب في أن: إن الذبول تجدهم حقا، من كل الناس، ومعظمهم من الجشع في الحياة، حتى أكثر من المعبدين .96

ا يرى جيدا كل ما يفعلونه. العقوبة) بسبب(ولكن منح هذه الحياة لن ينقذه من : يعطى حياة ألف سنة .
إلى قلبك بإرادة ا، تأكيدا لما سبق، والتوجيه والشعور بالسعادة لمن يؤمنون) الوحي(من كان عدوا لجبرائيل، لنه ينزل : قل .97  -

ا عدو لولئك الذين يرفضون اليمان. من هو عدو ا وملئكته ورسله إلى جبريل ومايكل .98 .
؛ ول شيء يرفضهم ولكن أولئك الذين هم ضار)آيات(لقد أرسلنا إلى إشارات مانيفيست  .99 .

ناي، ومعظمهم من- أنه في كل مرة يضعون فيها العهد، فإن بعض الطراف بينهم يلقونه جانبا ) في هذه الحالة(أليس كذلك  .100
.غير المؤمنين

شيء(وعندما جاء لهم الرسول من ا، مؤكدا ما كان معهم، حزب من أهل الكتاب ألقوا كتاب ا وراء ظهورهم، كما لو كان  .101
أنهم ل يعرفون) ما !

كان المجفون وليس سليمان، ولكن الشر، وتعليم الرجال ماجيك، وأشياء من هذا: ضد قوة سليمان) زورا(اتبعوا ما أعطاه الشر  .102
نحن: "دون أن يقول) مثل هذه الشياء(لكن أيا من هؤلء لم يدرس أي شخص . القبيل كما جاء في بابيلون للملئكة هاروت وماروت

لكنهم لم يتمكنوا من إلحاق الذى بأي. وتعلموا منهم الوسائل الكفيلة بزرع الفتنة بين الرجل والزوجة". فقط للمحاكمة، لذلك ل تجديف
لن يكون لهم أي حصة في) السحر(وكانوا يعلمون أن مشتري . وتعلموا ما أضر بهم، وليس ما استفادوا منه. شخص إل بإذن ا

وكان الخسيس الثمن الذي لم يبيعوا نفوسهم، إذا كانوا يعرفون. سعادة الخرة !
!إذا كانوا قد حافظوا على إيمانهم وحراسة أنفسهم من الشر، كان أفضل بكثير كان مكافأة من ربهم، إذا كانوا يعرفون ولكن .103

لولئك الذين ل اليمان هو): له(للرسول كلمات من الغموض الستيراد، ولكن كلمات الحترام؛ و هيركين (قل ل ! أيها اليمان 104
.عقاب صارم

.لم تكن أبدا رغبة أولئك الذين ليس لديهم إيمان بين شعب الكتاب، ول الوثنيين، أن أي شيء جيد يجب أن ينزل لك من ربك .105
لن ا رب النعمة تكثر- ولكن ا سوف يختار لرحمه الخاص الذي سوف  .

أل تعرف أن ا هاث السلطة: ل أحد من كشفنا نحن نلغي أو ننسى أن ننسى، ولكن نحن بديل عن شيء أفضل أو ما شابه .106
على كل شيء؟

.أل تعرف أن ا ينتمي إلى السماوات والرض؟ وإلى جانبه ليس لديك راعي ول مساعد .107
هل تسأل رسولك كما موسى استجوب من القديم؟ ولكن كل من يغير من اليمان إلى اليمان، هاث ضال دون شك من حتى .108

.الطريق
إن عددا كبيرا من شعوب الكتاب يرغبون في أن يعيدوا الناس إلى الكفر بعد أن تظنوا من الحسد الناني، بعد أن تصبح الحقيقة .109

على ا هاث السلطة على كل شيء. ولكن يغفر ويغفل، حتى يحقق ا غرضه : مبيانا لهم .
ا يرى. وأيا كانت الخير يرسلون إلى نفوسكم قبلكم، وأنتم تجدونه مع ا: وأن تكون صامدا في الصلة ومنتظمة في الصدقة .110

.جيدا كل ما تفعله
اصنع برهانك إن كنتم: "قل). دون جدوى(تلك هي رغباتهم ". ل يدخل الجنة إل إذا كان يهوديا أو مسيحيا: "ويقولون .111

."صادقين
على هذا ل يكون خوفا، ول. سوف يحصل على مكافأته مع ربه- ناي، أيا كان يقدم نفسه كله إلى ا وهو من خير الخير،  .112



.يحزنون
)للوقوف على(اليهود ليس لديهم شيء :" على، ويقول المسيحيون) على الوقوف(المسيحيون ل شيء لهم : "اليهود يقولون .113

كلمة ما يقولون الذين ل يعرفون، ولكن ا يحكم بينهم في مشاجرة يوم القيامة) نفسه(لدراسة الكتاب ) بروفيس(ذلك، فإنها ومع " .
لتدمير لهم؟) في الواقع(من الحماس هو - ومن هو أكثر عدل من الذي يحرم ذلك في أماكن عبادة ا، يجب أن يحتفل اسم ا؟  .114

بالنسبة لهم ل يوجد شيء سوى العار في هذا العالم، وفي العالم قادمة،. ولم يكن من المناسب أن يدخل هؤلء أنفسهم إل في الخوف
.عذاب المتطرفة

ا هو كل من السيادة، مع كل معرفة. أما أنت، فوجود ا: إن ا ينتمي إلى الشرق والغرب .115 .
كل شيء يجعل العبادة له: المجد له، ناي، ينتمي إليه كل ما في السماوات وعلى الرض: قد ولد ابنه) ا: (يقولون .116 .

، وأنه هو"كن: "عندما قال أمر، وقال له: له أن يكون أصل البدائية من السماوات والرض .117 .
لذلك قال الناس أمامهم كلمات الستيراد" لماذا ل نتكلم ا لنا، أو لماذا ل يأتي لنا علمة؟: "قل أولئك الذين ليس لديهم معرفة .118

في قلوبهم(لقد أوضحنا بالفعل الشارات إلى أي شخص يحمل بحزم اليمان . قلوبهم على حد سواء. مماثلة ).
ولكن من أنت ل شك في أن يطلب من الصحابة من الحريق: حقا لقد أرسلنا لك في الحقيقة كحامل من الشجاعة و وارنر .119

.الحارقة
ويرت". الرشاد) فقط(إرشاد ا، هذا هو : "قل. لن يكون اليهود أو المسيحيين راضين معك إل إذا كنت تتبع شكلها من الدين .120

.عليك أن تتبع رغباتهم بعد المعرفة التي وصلت إليك، ثم سوف تجد ل حامي ول مساعد ضد ا

-أولئك الذين يرفضون اليمان فيه، : هم الذين يؤمنون فيه: أولئك الذين أرسلنا الدراسة الكتابية عليه كما ينبغي دراستها .121
.الخسارة هي الخاصة بهم

لرسالتي(استدعاء للعقل صالح خاص الذي أنا أعطيت عليك، وأنني فضلت لك لجميع الخرين ! يا أطفال إسرائيل .122 ).
من الخارج(ثم يحرسون أنفسكم ضد يوم ل تستفيد فيه روح أخرى ول تقبل لهم تعويضا ول تجنيها شفاعة ول يساعد أحد  -123 ).
وأيضا: "وقال". أنا سوف تجعلك إماما للمم: "وقال: وتذكر أن إبراهيم قد حاكم من قبل ربه مع بعض الوامر، التي أنجز .124

لكن وعدي ليس في متناول الشرار: "فأجاب!" من ذريتي) الئمة( ".
وتعهدنا مع إبراهيم. وأخذوا محطة إبراهيم كمكان للصلة. تذكر أننا جعلنا البيت مكانا للتجمع للرجال ومكانا للسلمة .125

في الصلة(وإسماعيل، بأن يقدسوا بيتي لولئك الذين يوصلونها، أو يستخدمونها كالتراجع، أو القوس، أو سجدوا أنفسهم  ).
:قال". ربي، وجعل هذه مدينة السلم، وإطعام شعبها مع الفواكه، من بينهم كما يؤمن بال واليوم الخير: "وتذكر ابراهام قال .126

في(وجهة الشر - ، مثل رفض اليمان، لفترة من الوقت سوف أعطي لهم متعة، ولكن سوف تدفعهم قريبا إلى عذاب النار، )نعم"(
"!(الواقع

لنك كل السمع، والمعرفة: منا) هذه الخدمة(ربنا قبول ): "مع هذه الصلة(وتذكر ابراهام واسماعيل رفعت أسس البيت  .127
.للجميع

128. " ، وتبين لنا مكاننا)سوف(، وذريتنا شعب مسلم، انحناء إلى الخاص بك )ويل(ربنا جعلنا المسلمين، انحناء إلى الخاص بك 
؛ لنك في العودة إلى الوراء، رحيم)في الرحمة(؛ وتحول إلى لنا )الواجب(للحتفال الطقوس  .

129. " لنكم تعالى الحكمة: ربنا يرسل من بينهم رسول خاص بهم يرشحون لفتاتك لهم ويوجهونهم في الكتاب والحكمة ويقدرونهم ".
وقال انه سيكون في: ومن الذي يبتعد عن دين إبراهيم ولكن مثل تنحيف نفوسهم مع حماقة؟ له اخترنا وقدم نقية في هذا العالم .130

.الخرة في صفوف الصالحين
إلى الرب وشرع الكون) إرادتي(انحنى : "قال):" إرادتك إلي(القوس : "قال له الرب! ها .131 ".

يا أولدي ا قد اختار اليمان لك، ثم يموت ليس إل في إيمان. "هذا هو الرث الذي تركه إبراهيم لبنائه، وهكذا فعل يعقوب .132
."السلم

نحن نعبد ا و ا من آبائك،: "قالوا" ماذا ستعبدون لي؟: "هل كنت شهودا عندما ظهر الموت قبل يعقوب؟ هوذا قال لبنائه .133
في السلم(ا، لننا انحناء ) ترو(إبراهيم و إسماعيل و إسحق، واحد  )".

من مزاياها ليس هناك شك في قضيتك! يجب أن تجني ثمار ما فعلوه، وأنت ما تفعله. كان ذلك شعبا توفي - 134 !
دين إبراهيم صحيح، وانضم ل) أنا أفضل! (ناي: "قل لك)". للخلص(كنوا يهودا أو مسيحيين إذا كنتم تسترشدون : "يقولون .135

."اللهة مع ا
نحن نؤمن بال، والوحي الذي قدم لنا، وإبراهيم، إسماعيل واسحق ويعقوب والقبائل، والتي أعطيت لموسى ويسوع،: "قل لكم .136

في السلم(وننحن إلى ا : نحن ل فرق بين واحد منهم وآخر: من ربهم) النبياء(والتي تعطى لجميع  ). "
ولكن ا. ولكن إذا عادوا، فمن هم في النشقاق. لذلك إذا كانوا يعتقدون كما كنت تعتقد، فهي في الواقع على الطريق الصحيح .137

.يكفيك ضدهم، وهو كل السمع، والمعرفة
138. ( ومن هو الذي نعبده. ومن يمكن أن يعمد أفضل من ا. معمودية ا) ديننا هو .

في(وأننا مخلصون . أن نحن مسؤولون عن أعمالنا ولكم لك. هل أنت تناقض معنا حول ا، ورؤية أنه هو ربنا وربك: قل .139



فيه؟) إيماننا
الذي! آه. هل تعلمون أفضل من ا: أو هل تقول ان ابراهيم واسماعيل اسحق ويعقوب والقبائل كانوا يهودا او مسيحيين؟ قل .140

ولكن ا ل يزعج ما تفعله. أكثر ظالمة من أولئك الذين يخفيون شهادة لديهم من اهو  !

ول جدال في قضيتك! يجب أن تجني ثمار ما فعلوه، وأنت ما تفعله. وكان ذلك شعبا توفي - 141 :
إن ا ينتمي إلى الشرق والغرب على حد: قل" ما الذي حولهم من القبلة التي تم استخدامها؟: "الحمقى بين الناس سوف يقول .142

.سواء
وقمنا بتعيين القبلة التي. وهكذا، جعلنا منكم أمات متوازنة تماما، وأنتم قد تكون شهودا على المم، والرسول شاهد على أنفسكم .143

باهظا،) تغيير(في الواقع كان ). من اليمان(تستهلكونها، لختبار الذين اتبعوا الرسول من أولئك الذين سوف تتحول على كعبهم 
ا هو لجميع الناس معظم بالتأكيد من اللطف، رحيم. وأبدا أن ا جعل إيمانك من أي تأثير. باستثناء تلك التي يهديها ا .

والن يجب أن ننتقل إلى القبلة التي يجب عليك من فضلكم ثم وجهك وجهك: للتوجيه إلى السماوات(ونحن نرى تحول وجهك  .144
أينما كنت، وتحويل وجوهكم في ذلك إن أهل الكتاب يعرفون جيدا أن هذه هي الحقيقة من ربهم، ول ا غير: في اتجاه المسجد الحرام

.مدرك لما يفعلونه
ول. ول الفن سوف تتبع القبلة. ، فإنها لن تتبع القبلة الخاصة بك)معا(حتى لو كنت ترتدي لجلب لشعب الكتاب جميع علمات  .145

عبثا(إذا كنت بعد معرفة هاث وصلت إليك، ويرت لمتابعة رغباتهم . بالفعل سوف يتبعون القبلة بعضها البعض )، -then ويرت انت
في الخطأ) بوضوح(في الواقع  .

.يعرف كتاب الكتاب هذا أنهم يعرفون أبناءهم؛ ولكن البعض منهم يخفي الحقيقة التي يعرفون أنفسهم -146
لذلك ل يكون على الطلق في شك. الحقيقة هي من ربك .147 .

ل قوة. أيها أنت، ا سوف تجلب لك معا. نحو كل ما هو جيد) كما هو الحال في سباق(ثم نسعى معا . لكل هدف هدفه ا -148
.هاث على كل شيء

وا ل يزعج ما. هذه هي الحقيقة من الرب. من أي وقت مضى عليك أن تبدأ من، تحويل وجهك في اتجاه المسجد الحرام .149
.تفعله

:وأيا كنت، وتحويل وجهك ثيثر. لذلك من أي وقت مضى أنت ستارتست على وجهه، وتحويل وجهك في اتجاه المسجد الحرام .150
وأن أكون. لذلك يخافهم ل، ولكن يخشونني. أنه ل يوجد أي أساس للنزاع ضدك بين الناس، باستثناء تلك التي هي عازمة على الشر

أن تسترشد؛) قد توافق على(قد أتممت مناصبي عليك، وأنت 
في أن أرسلنا بينكم رسول الخاصة بك، والتدرب لك علماتنا، وتقديس لك، وإرشادك في) صالح لقد تلقيت بالفعل(وهو مماثل  .151

.الكتاب المقدس والحكمة، ومعرفة جديدة
كن ممتنا لي، ورفض عدم اليمان. سأتذكرك. ثم هل تذكرني .152 .

لن ا مع أولئك الذين المثابرة بصبر. طلب المساعدة مع المريض المثابرة والصلة! يا أيها الذين آمنوا .153 .
ل) انها(ناي، انهم يعيشون، على الرغم من انتم تدركون ". انهم قتلى"واضاف . ول نقول للذين قتلوا في سبيل ا .154 .

، ولكن)من كعب(تأكد من أننا سوف اختبار لكم مع شيء من الخوف والجوع، وبعض الخسائر في السلع أو الرواح أو ثمار  .155
،إعطاء شجيرات سعيدة لولئك الذين المثابرة بصبر

ا ننتمي إليه، وله عودتنا: "عندما يصاب بالكارثة: من يقول .156 ": -
.هم الذين ينزلون من ا والرحمة، وهم الذين يتلقون التوجيه -157

حتى إذا كان أولئك الذين يزورون البيت في الموسم أو في أوقات أخرى، يجب. الصفا والمروة من بين رموز ا! هاذا - 158
تأكد من أن ا هو الذي يعترف- وإذا كان أي واحد طاعة دافعه إلى الخير، . بوصلة لهم جولة، فإنه ليس الخطيئة في نفوسهم

.ويعرف
أن تكون لهم لعنة ا، ولعنة-واضحة لقد أرسلنا، والتوجيه، بعد أن أوضحنا للشعب في الكتاب، ) علمات(أولئك الذين يخفيون  .159

،من يحق لهم لعنة
إليهم أنتقل؛ أنا عودة إلى العلى رحيم): الحق(إل أولئك الذين يتوبوا ويعيدون ويعلنون  .160 .

هم لعنة ا ولعنة الملئكة والبشرية جمعاء- إن الذين يرفضون اليمان ويموتون  -161 .
الكثير(لن يتم تخفيف عقوبتهم، ولن تكون الراحة لهم : وسوف يلتزمون فيها - 162 ).

ل إله إل هو، الكثر كريمة، رحيم. وا هو ا .163 .
في البحار من السفن من خلل المحيط من أجل ربح البشرية؛ في. في خلق السماوات والرض؛ في تناوب الليل واليوم! هاذا .164

في. في الوحوش من جميع أنواع أنه ينثر في الرض. المطر الذي ينزل ا من السماء، والحياة التي يعطيها إلى الرض التي ماتت
في الواقع علمات لشعب حكيمة) هنا- (تغيير الريح، والغيوم التي يجرونها مثل عبيدهم بين السماء والرض؛  .

هم يحبونهم كما ينبغي أن الحب ا،: مع ا(الخرين إلى جانب ا، على قدم المساواة ) للعبادة(ومع ذلك هناك رجال يأخذون  .165
أن ا ينتمي كل قوة، وا سوف: ولكن تلك اليمان تفيض في حبهم ل، إل إذا كان غير مؤمن يمكن أن نرى ، فإنهم يرون العقوبة

.ينفذ بقوة العقوبة



انهم سوف يرون عقوبة، وسيتم قطع جميع العلقات بينهما): لهم(أنفسهم من الذين يتبعون ثم أولئك الذين يتبعون يتضحون  .166 .
وهكذا فإن ا". لو كان لدينا فرصة واحدة فقط، سنقوم بإزالة أنفسنا منهم، لنهم أزالوا أنفسهم: "وأولئك الذين تبعوا يقولون - 167

ولن يكون هناك وسيلة لهم من النار). ل شيء(يبدي لهم ثمار أعمالهم  .
أكل ما هو على الرض، قانونية وجيدة؛ و ل تتبع خطى الشر، لنه هو لك عدو! يا أيها الناس .168 .

.لنه يقودك ما هو الشر والمخجل، وأنك يجب أن نقول من ا الذي ليس لديك أي معرفة .169
على الرغم من أن آبائهم كانوا باطل من الحكمة! ماذا". سنتبع طرق آبائنا! ناي: "يقولون:" اتبع ما قاله ا: "عندما يقال لهم .170

والتوجيه؟
إن المثل الذي يرفض اليمان هو كما لو أن أحدهم يصرخ وكأنه قطيع الماعز، إلى الشياء التي ل تستمع إل إلى النداءات .171

الصم والبكم والمكفوفين، فهي باطلة من الحكمة: والبكاء .
أكل الشياء الجيدة التي قدمناها لك، ونكون ممتنين ل، إذا كان له تعبد! يا أيها الذين آمنوا .172 .

ولكن إذا اضطر المرء بالضرورة، من. فلم يحرمك إل اللحم الميت والدم وجسد الخنازير التي استند إليها أي اسم آخر إلى جانب ا
وا مغفور رحيم. ثم هو غير ذنب- دون العصيان المتعمد، ول تجاوز الحدود الواجبة،  .

يبتلعون في أنفسهم ل شيء ولكن النار؛ ا لن- أولئك الذين يخفون من وحي ا في الكتاب، ويشترون لهم ربحا بائسا،  .174
سوف تكون الشجاعة عقابتهم: ول تطهيرها. يعالجهم في يوم القيامة .

للنار) تظهر(ما الجرأة ! آه. هم الذين يشترون خطأ بدل من الرشاد والتعذيب بدل من الغفران .175 !
176. ( لن ا أرسل الكتاب في الحقيقة ولكن أولئك الذين يبحثون عن أسباب النزاع في الكتاب هي في النشقاق القصى) عذابهم

من الغرض( ).
أن يؤمن بال واليوم الخير، والملئكة، والكتاب،- بل هو البر . ليس من البر أن تتحول وجوهك نحو الشرق أو الغرب .177

أن تنفق من محتواها، من حبه، لقاربك، لليتام، للمحتاجين، للعار، لولئك الذين يسألون، وفدية العبيد؛ أن تكون ثابتة في. والمرسلين
والمحنة، وخلل) أو المعاناة(للوفاء بالعقود التي أبرمتها؛ وأن تكون حازمة ومريضة، في اللم . الصلة، وممارسة الخيرية العادية

هذا هو شعب الحقيقة، ا. جميع فترات الذعر .
ولكن إذا كان. الحر من أجل العبد الحر، والعبد للمرأة: فإن قانون المساواة منصوص عليه في قضايا القتل! يا أيها الذين آمنوا .178

وبعد كل من. أي مغفرة أدلى بها شقيق قتل، ثم منح أي طلب معقول، وتعويضه مع المتنان وسيم، وهذا هو امتياز ورحمة من ربك
.تجاوز الحدود يكون في عقوبة جسيمة

الحياة لك، أيها الرجال من الفهم؛ أنك قد تقيد أنفسكم) إنقاذ(وفي قانون المساواة، هناك  - 179 .
وينص القانون على أنه عندما يقترب الوفاة من أحد منكم، إذا ترك أي بضائع يودعها الوالدان وأقرب القرباء، وفقا للستخدام -180

.المعقول؛ هذا يرجع من ا

كل شيء(ا يسمع ويعرف . وإذا قام أحد بتغيير الوصية بعد سماعه، يكون الذنب على من يجرون التغيير -181 ).
، ليس هناك)الطراف المعنية(ولكن إذا كان أي شخص يخشى التحيز أو الخطأ في فعل من قبل الموصي، ويجعل السلم بين  .182

بالنسبة ل هو المغفرة في الغالب، رحيم: خطأ فيه .
ضبط النفس) تعلم(الصيام يوصف لك كما كان موصوفا لولئك الذين أمامك، أن كنت قد ! يا أيها الذين آمنوا .183 ، -

184- ( من أيام) يجب أن تتكون(لعدد محدد من اليام؛ ولكن إذا كان أي واحد منكم مريضا، أو في رحلة، فإن الرقم المحدد ) الصيام
لكنه سيعطي أكثر من. ، هو فدية، وتغذية واحد أن يكون معوزا)مع المشقة(بالنسبة لولئك الذين يمكن أن تفعل ذلك . في وقت لحق
وأنه من الفضل بالنسبة لك أن كنت سريع، إذا كنت تعرف فقط. فمن الفضل بالنسبة له- إرادته الحرة،  .

بين الحق(للتوجيه والحكم ) علمات(الذي تم إرساله إلى أسفل القرآن، كدليل للبشرية، واضحة أيضا ) الشهر(رمضان هو  .185
خلل ذلك الشهر يجب أن يقضيها في الصيام، ولكن إذا كان أي واحد مريض، أو) في بيته(لذلك كل واحد منكم المتواجد ). والخطأ

لكمال) يريدك. (إنه ل يريد أن يضع صعوبات. ا تعتزم كل مرفق بالنسبة لك. بعد أيام) يجب أن تتكون(في رحلة، والفترة المقررة 
و بيرتشانس أنتم ممتنون. الفترة المقررة، وتمجيده في ذلك أن يهديك .

دعهم أيضا، بإرادة،: أستمع إلى صلة كل ملتمسة عندما يتكلف علي: عندما يسأل عبيدون عني، أنا في الحقيقة قريبون منهم .186
أنهم قد يسيرون في الطريق الصحيح: استمع إلى دعوتي، وأؤمنوا بي  .

ولكن. ا يعلم ما كنت تستخدمه سرا بين أنفسكم. هم ملبسكم وأنت ملبسهم. يسمح لك، في ليلة الصيام، هو النهج لزوجاتك .187
حتى الن ربط معهم، والسعي ما ا هاث رسمت لك، وتناول الطعام والشراب، حتى الخيط البيض من الفجر. تحول إليكم وأغفر لكم

.ولكن ل ترتبط مع زوجاتك بينما كنت في تراجع في المساجد. تظهر لك متميزة من خيط أسود لها؛ ثم إكمال سريع حتى ليلة يظهر
أنهم قد يتعلمون ضبط النفس: وهكذا فإن ا جعل علماته واضحة للرجال. نهج ل قريب منه. ا) التي وضعتها(تلك هي الحدود  .

ول تأكل الممتلكات الخاصة بك بين أنفسكم عن الغرور، ول استخدامه بمثابة الطعم للقضاة، بقصد أن كنت قد تأكل بشكل .188
ممتلكات الناس) الخرين(خاطئ وعلم عن علم قليل من  .

ليس. الرجال، والحج) شؤون(إنهم ليسوا سوى علمات للحتفال بفترات زمنية ثابتة في : يقولون. يسألونك عن القمار الجديدة .189
.وخاف ا: أدخل المنازل من خلل البواب المناسبة. فمن الفضيلة إن كنتم تخافون ا: من فضيلة إن كنتم تدخلون بيوتكم من الخلف



.انكم قد تزدهر
.الكفاح في سبيل ا أولئك الذين يقاتلونك، ولكن ل تجاوز الحدود؛ لن ا ل يحب المخالفين .190

ولكن محاربتهم. للضطراب والضطهاد أسوأ من الذبح. وأذبحهم أينما كنت قبض عليهم، وتحويلها من حيث أنها تحولت لكم .191
هذا هو مكافأة أولئك الذين قمع اليمان. يقاتلونك هناك؛ ولكن إذا كانوا يقاتلونك، ذبح لهم) أول(ليس في المسجد الحرام، إل إذا كانوا  .

.ولكن إذا توقفوا، فإن ا غفور في الغالب، رحيم .192
ولكن إذا توقفوا، فلن يكون. ومحاربتهم حتى ل يكون هناك مزيد من الضطراب أو القمع، وهناك يسود العدل واليمان بال .193

.هناك عدائية إل للذين يمارسون القمع
إذا كان أي واحد يتجاوز الحظر ضدك،. قانون المساواة- وهكذا يحظر كل الشياء - يحظر الشهر المحظور للشهر المحظور  -194

ولكن الخوف من ا، ومعرفة أن ا هو مع الذين يكبحون أنفسهم. ترانزغريس أنت كذلك ضده .
ولكن تفعل الخير؛ لن ا يحب أولئك الذين يفعلون الخير). تدميرك(وإنفاق مادتك في سبيل ا، وجعل يديك ل تساهم في  .195 .
، وإرسال الطرح للتضحية، كما قد تجدون،)من النتهاء من ذلك(ولكن إذا تم منعك . واستكمل الحج أو العمرة في خدمة ا .196

يجب أن(وإذا كان أي واحد منكم مريضا، أو لديه مرض في فروة رأسه، . ول يحلق رؤوسكم حتى يصل الطرح إلى مكان التضحية
،)مرة أخرى(وإذا كنت في ظروف سلمية . في تعويض إما بسرعة، أو إطعام الفقراء، أو تقديم التضحية) يجب عليه(، )يكون الحلقة

إذا كان أي واحد يرغب في الستمرار في العمرة إلى الحج، يجب أن يقدم عرضا، كما يمكن أن تحمل، ولكن إذا كان ل يستطيع
هذا هو بالنسبة لولئك الذين ل. تحمله، يجب أن تصوم ثلثة أيام خلل والحج وسبعة أيام عند عودته، وجعل عشرة أيام في كل شيء

والخوف ا، ومعرفة أن ا صارمة في العقاب. من المسجد الحرام) المساجد(توجد أسرهم في  .

إذا كان أي واحد يقوم بذلك الواجب، ل يجوز أن يكون هناك فاحش، ول شرير، ول تشاجر في. والحج هي أشهر معروفة - 197
لذلك تخافني، يا. للرحلة، ولكن أفضل من الحكام هو السلوك الصحيح) معك(واتخاذ حكم . ا يعلم ذلك) تأكد(ومهما فعلت، . الحج

.أيها الحكمة
عرفات، احتفلوا بمديح ا في النصب) جبل(ثم عندما تسقطون من ). أثناء الحج(ل جريمة منك إذا كنت تسعى من فضل ربك  .198

.المقدس، واحتفلوا بمديحته كما وجهكم، على الرغم من ذلك، قبل ذلك، كنت ضلل
وا مغفور رحيم. ثم يمر في وتيرة سريعة من المكان الذي هو المعتاد من أجل الكثير للقيام بذلك، ونسأل عن غفران ا .199 .

نعم، مع- لذلك عندما كنت قد أنجزت الشعائر المقدسة الخاصة بك، احتفال مدح ا، كما كنت تستخدم للحتفال مديح آبائك،  .200
ولكن لن يكون لهم أي جزء في الخرة!" في هذا العالم) خيراتك(ربنا تعطينا : "هناك الرجال الذين يقولون. أكثر بكثير القلب والروح .

ربنا تعطينا خيرا في هذا العالم والخير في الخرة، والدفاع عنا من عذاب النار: "وهناك الرجال الذين يقولون .201 !"
.ويخصص لهم ما اكتسبوه؛ و ا سريع في الحساب -202

ولكن إذا كان أي واحد يسرع أن يغادر في يومين، ليس هناك أي إلقاء اللوم عليه، وإذا. الحتفال بمدح ا خلل اليام المعينة .203
ثم يخافون ا، ويعرفون أنكم ستجمعون بالتأكيد. كان أي واحد يبقى على، ليس هناك إلقاء اللوم عليه، إذا كان هدفه هو أن تفعل الحق .

ولكن هو الكثر إثارة للجدل. هناك نوع من الرجل الذي قد يبهر خطابه حول حياة هذا العالم، ويدعو ا ليشهد ما هو في قلبه .204
.من العداء

ولكن ا ل يحب الذى. عندما يحول ظهره، هدفه في كل مكان هو نشر الذى من خلل الرض وتدمير المحاصيل والماشية .205 .
الستلقاء على(سرير الشر في الواقع - الجريمة، يكفي له الجحيم؛ ) أكثر(خوف ا، يقوده الغطرسة إلى "عندما يقال له،  .206 )!

المخلصين(وا مليء باللطف إلى . وهناك نوع من الرجل الذي يعطي حياته لكسب متعة ا .207 ).
لنه هو لك عدو معلومة. ول تتبع خطى الشر. الدخول في السلم بكل اخلص! يا أيها الذين آمنوا .208 .

قد حان لك، ثم نعلم أن ا تعالى في السلطة، الحكيمة) علمات(إذا كنت النحدار بعد واضحة  .209 .
استقر؟ ولكن ا كل) وبالتالي(والسؤال هو ) في قطاره(هل ينتظرون حتى يأتيهم ا في الستائر من الغيوم، مع الملئكة  .210

لتخاذ قرار(السئلة تعود  ).

شيء(ولكن إذا كان أي واحد، بعد صالح ا قد جاء إليه، بدائل . واضحة أرسلناها) علمات(اسأل أطفال إسرائيل كم عدد  .211
، ا صارمة في العقاب)آخر .

ولكن البرار سيكون فوقهم في. إن حياة هذا العالم مغرية لولئك الذين يرفضون اليمان، وهم يهربون من أولئك الذين يؤمنون -212
لن ا يعطي وفره دون مقياس على من هو. يوم القيامة .

ومعهم أرسل الكتاب في الحقيقة، للحكم بين الناس في. البشرية كانت دولة واحدة، وأرسل ا الرسل مع الشجاعة والتحذيرات .213
.المور التي اختلفوا فيها؛ ولكن الناس من الكتاب، بعد علمات واضحة جاءت لهم، لم تختلف فيما بينها، إل من خلل النانية النانية

لن ا استرشد من هو إلى طريق مستقيم. وقد استرشد ا بنعمه المؤمنين بالحقيقة، حيث اختلفوا .
كما جاءت لولئك الذين وافتهم المنية أمامك؟ واجهوا المعاناة) المحاكمات(دون هذه ) النعيم(أم أنتم تظنون أنتم تدخلون الحديقة  .214

حقا، مساعدة ا! آه". مساعدة ا) سيأتي(عندما : "والشدائد، وهزوا في الروح حتى أنه حتى رسول واليمان الذين كانوا معه بكى
بالقرب) دائما(هو  !

مهما كنت تنفق ما هو جيد، هو للباء والمهات واليتامى واليتامى وتلك التي: قل). في الصدقة(يسألونك ما ينبغي أن تنفقه  .215



يعرفون ذلك جيدا) ا- (ومهما كنت تفعل ذلك، . تريد وعارية .
ولكن من الممكن أن تكرهون ما هو جيد بالنسبة لك، وأنك تحب شيئا ما هو سيء بالنسبة. وينص عليك القتال، وأنت ل تعجبك -216

ولكن ا يعلم، وأنت ل تعرف. لك .
، ولكن أكثر خطورة هو في نظر ا منع الوصول إلى)جريمة(القتال فيه قاتل : "قل. ويطالبون بالقتال في الشهر المحظور -217

كما أنها لن تكف. الضطراب والضطهاد أسوأ من الذبح". طريق ا، إنكاره، لمنع الوصول إلى المسجد الحرام، وإخراج أعضائها
وإذا كان أي واحد منكم العودة مرة أخرى من إيمانهم ويموتون في الكفر،. عن قتالك حتى تعودك من إيمانك إذا استطاعت ذلك

.أعمالهم لن تؤتي ثمارها في هذه الحياة وفي الخرة؛ وسوف يكونون من رفاق النار وسوف تلتزم فيه
وا أغفور. لديهم أمل رحمة ا- في طريق ا ) وسعوا وكافحوا(أولئك الذين آمنوا وأولئك الذين عانوا من المنفى وقاتلوا  .218

.رحيم
يسألونك". إنهم خطيئة عظيمة، وبعض الربح، بالنسبة للرجال، ولكن الخطيئة أكبر من الربح: "قل. يسألونك عن النبيذ والقمار .219

من أجل أنتم قد تنظرون: هكذا ا جعل لكم بوضوح علماته". ما هو أبعد من احتياجاتك: "كم هم لقضاء؛ قل  -
220. ( أفضل ما يجب فعله هو ما في مصلحتهم، إن مزجوا أمورهم: "قل. يسألونك عن اليتام. على هذه الحياة والخرة) محاملهم
معكم، هم إخوتكم، ولكن ا يعلم النسان الذي يعني الذى من الرجل الذي يعني الخير، وإذا كان ا قد تمنى، يمكن أن يضعك في

هو في الواقع تعالى في السلطة والحكيمة: صعوبات  ".
امرأة الرقيق التي تعتقد أنها أفضل من امرأة غير مؤمنة، على الرغم من أنها: ل تتزوج النساء غير المؤمنات، حتى يصدقن - 221

الكافرين تفعل. رجل عبد يؤمن بأنه أفضل من كافر، على الرغم من أنه يحثك: إلى المؤمنين حتى يصدقوا) بناتك(ول تتزوج . تغريك
أنها قد: والمغفرة، ويجعل علماته واضحة للبشرية) من النعيم(ولكن ا ينطلق من نعمة إلى الحديقة . بيكون لكم إلى النار) ولكن(

.تحتفل به الثناء
حتى البتعاد عن النساء في دوراتهم، ول تقترب منهم حتى تكون: هم يصابون وتلوث: ويقول. ويسألون عن دورات المرأة -222

ا يحب أولئك الذين يتجهون. ولكن عندما تنقيوا أنفسهم، قد نقترب منهم في أي طريقة، وقت، أو مكان رسام لك من قبل ا. نظيفة
.إليه باستمرار و يحب أولئك الذين يبقون أنفسهم نقية ونظيفة

ولكن القيام ببعض العمل الجيد للروح الخاصة بك مسبقا؛. لذلك نهج تيلث الخاص بك متى أو كيف أنت. زوجاتك تملكم - 223
جيدة تدينغس لولئك الذين يؤمنون) هذه(، وإعطاء )في الخرة(ونعرف أنك أن تلتقي به . والخوف ا .

ا هو واحد من هواريث يعرف. ول تجعل ا سببا في يمينك من فعل الخير أو التصرف بحق أو تحقيق السلم بين الشخاص .224
.كل شيء

و هو غفور المغامرة، معظم فوربارينغ. ا لن يدعوكم إلى حساب الفكر في يمينك، ولكن للنية في قلوبكم .225 .
وفيما يتعلق بأولئك الذين يقسمون امتناعهم عن التصويت من زوجاتهم، يجري النتظار لمدة أربعة أشهر؛ إذا عادوا، ا غفور -226

.رحيم، رحيم
.ولكن إذا كانت نية الطلق، ا هاريث ويعرف كل شيء .227

كما أنه ل يجوز لهم أن يختبئوا ما خلقه ا في أرحامهم، إن كانوا. تنتظر المرأة المطلقة نفسها لمدة ثلث فترات شهرية -228
وللمرأة حقوق. ولزواجهن الحق الفضل في إعادتهم في تلك الفترة إذا كانوا يرغبون في المصالحة. يؤمنون بال واليوم الخير

وا تعالى في السلطة والحكمة. عليها) من ميزة(مماثلة للحقوق المناهضة لها، وفقا لما هو منصف؛ ولكن الرجال لديهم درجة  .
ل يجوز لك. ول يجوز الطلق إل مرتين، وبعد ذلك، ينبغي للطرفين إما أن يعقدا معا شروطا منصفة، أو أن ينفصال بالطف -229

إذا. ، إل إذا خشي الطرفان من عدم قدرتهما على الحفاظ على الحدود التي فرضها ا)من زوجاتك(أن تسترد أي من هداياك ) رجال(
يخشون حقا أنهم لن يكونوا قادرين على الحفاظ على الحدود التي رسمها ا، ل إلقاء اللوم على أي منهما إذا كانت) القضاة(كنت 

فل تتعدى عليهم إن خالفوا الحدود التي فرضها ا، هؤلء الشخاص خاطئة. هذه هي الحدود التي رسمها ا. تعطي شيئا لحريتها
أنفسهم وغيرهم( ).

في. فل يستطيع بعد ذلك أن يتزوجها إل بعد أن تزوجت زوجا آخر وقد طلقها) ل رجعة فيه(فإذا كان الزوج يطلق زوجته  -230
هذه الحالة ليس هناك إلقاء اللوم على أي منهما إذا كانت إعادة توحيد، شريطة أنهم يشعرون أنها يمكن أن تبقي الحدود التي أمر بها

هذه هي الحدود التي رسمها ا، الذي يجعله واضحا لولئك الذين يفهمون. ا .
، تعيدها إلى شروط عادلة أو تجعلها حرة بشروط منصفة؛ ولكن ل)إدات(عندما تطلع المرأة على الطلق، وتنفذ فترة وليتها  - 231

ل تعامل عالمات ا كآية، بل. لتحقيق مزية ل مبرر لها؛ إذا كان أي واحد يفعل ذلك؛ انه يسيء روحه) أو(تعيدهم إلى إصابتهم، أو 
والخوف من ا، ومعرفة أن ا على دراية جيدة بكل شيء. تتدرب رسميا على ا، وحقيقة أنه أرسل لك الكتاب والحكمة، لتعليمك .

، إذا اتفقتا على شروط)السابق(، ل تمنعها من الزواج من زوجها )إدات(عندما تكون المرأة المطلقة والوفاء بمصطلحها  - 232
معظم الفضيلة والنقاء بينكم وا) صنع بالطبع ل(وهذا هو . هذه التعليمات للجميع بينكم، الذين يؤمنون بال واليوم الخير. منصفة

.أعلم، وأنت ل تعرف
.لكنه يتحمل تكلفة طعامهم وملبسهم بشروط منصفة. وتعطى المهات ذريتها لسنتين كاملتين إذا رغب الب في إكمال المدة -233

ول يكون. ول يجوز معاملة الم على نحو غير عادل بسبب طفلها. ول يجوز للروح أن تحمل عبئا عليها أكبر مما يمكن أن تتحمله



وإذا قررا كل منهما الفطام، وبموافقة متبادلة، وبعد التشاور الواجب، ل. الب على حساب ابنه، يكون الوريث مسؤول بنفس الطريقة
ما تقدمه، على شروط) الم(إذا كنتم تقررون أم حاضنة لذريتك، ليس هناك أي إلقاء اللوم عليك، شريطة أن تدفع لك . تلومهما
ولكن الخوف ا و معرفة أن ا يرى ما تفعله. منصفة .

عندما يكونون قد استوفوا مدة: إذا مات أحدكم وترك الرامل وراءه، ينتظرون أنفسهم بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة أيام - 234
وا على دراية بما تفعله. وليتهم، ل تلومكم إذا تصرفوا بطريقة عادلة ومعقولة .

وا أعلم أنتم تكرسونهم في قلوبكم،. ليس هناك أي إلقاء اللوم عليك إذا كنت تقدم عرض الخطوبة أو الحتفاظ بها في قلوبكم .235
ونعرف أن ا. ولكن ل تجعلوا عقدا سريا معهم إل في شروط الشرفاء، ول حل على رباط الزواج حتى يتم الوفاء بالمصطلح المحدد

.يعلم ما هو في قلوبكم، ويأخذون به؛ و يعرفون أن ا غفور، معظم فوربارينغ
، والثرياء وفقا لوسائله، والفقراء وفقا)هدية مناسبة(ولكنهم يرفضونها . ل نلوم عليك إذا كنت طلق قبل انجازها أو تثبيتها .236

هدية من مبلغ معقول مستحقة من أولئك الذين يرغبون في فعل الشيء الصحيح- لوسائله؛  .
يحوله من) نصف الرجل(، ما لم يحولوا إليه أو )بسببهم(وإذا طلقتم قبل النجاز، ولكن بعد تثبيت دور لهم، فإن نصف الدور  -237

ا يرى جيدا كل ما تفعله. و ل تنسى الحرية بين أنفسكم. هي أقرب إلى البر) نصف الرجل(والمغفرة . يديه هو التعادل الزواج .
إطار العقل(والوقوف أمام ا في متدين . صلة، وخاصة الصلة الوسطى) عادة(الحراسة بدقة  .238 ).

، ولكن عندما تكون في المن، احتفال ا)كما هو الكثر ملءمة(، تصلي سيرا على القدام، أو ركوب، )عدو(إذا كنت تخاف  .239
قبل(يشيد بالطريقة التي علمك، والتي كنت أعرف ل  ) .

، ليس)القامة(يجب على الذين يموتون ويتركون الرامل أن يرثن لراملهن سنة واحدة في العالة والقامة؛ ولكن إذا تركوا  .240
هناك إلقاء اللوم عليك على ما يفعلونه

هذا واجب على الصالحين. على نطاق معقول) ينبغي توفيرها(وفيما يتعلق بالصيانة المطلقة  -241 .
لكي تفهم: وهكذا فإن ا جعل علماته واضحة لك .242 .

:، خوفا من الموت؟ قال ا لهم)بالعدد(ألم تتحول بالرؤية إلى أولئك الذين تخلوا عن ديارهم، على الرغم من أنهم كانوا اللف  .243
لن ا مليء بالربح للبشرية، ولكن معظمهم غير ممتنين. ثم أعادهم إلى الحياة": يموت" .

.ثم الكفاح في سبيل ا، ومعرفة أن ا هياريث ومعرفة كل شيء .244
تريد أو الكثير،) أنت(من هو الذي سيقرض على ا قرضا جميل سيضاعفه ا ويضربه مرات عديدة؟ ومن ا أن جيفيث  .245

.ويكون له عودتك
تعين لنا ملكا، قد نكافح في: "من بينهم) كان ذلك(موسى؟ قالوا لنبي ) متى(أل تحولت رؤيتك إلى رؤساء أطفال إسرائيل بعد  .246

كيف نرفض الكفاح في سبيل ا، ونرى أننا خرجنا: "قالوا" أليس من الممكن، إذا أمرتم أن تقاتلوا، بأنكم لن تقاتلوا؟: "قال". سبيل ا
ولكن ا لديه معرفة كاملة من الذين ل. ولكن عندما كانوا يقودون للقتال، عادوا، باستثناء فرقة صغيرة بينهم" من بيوتنا وأسرنا؟

.خطأ
كيف يمارس سلطتنا علينا عندما نكون أكثر: "قالوا. ا تعالى عين تالوت ملكا لكم: (قال لهم رسول ا صلى ا عليه وسلم .247

اختارت له فوقك، وهب موهوبه بكثرة بالمعرفة والبراعة) ا: (قال" ملءمة من ممارسة السلطة، ول حتى موهوب، بثروة في وفرة؟
ا غرانث سلطته لمن يرضي ا سبحانه وتعالى، وهو يعلم كل شيء: الجسدية  ".

فيه المن من ربك، والثار التي) ضمان(علمة سلطته هي أن يأتي لكم تابوت العهد، مع : "قال لهم النبي) علوة على ذلك(و  .248
." تركتها السرة من موسى وعائلة هارون، التي تحملها الملئكة، في هذا هو رمز لك إذا كان لديك حقا اليمان

إذا كان أي مشروبات من مياهه، وقال انه ل يذهب مع: سوف يختبر لك في تيار) ا: "(عندما قال تالوت مع الجيوش قال .249
فقط أولئك الذين ل تذوق له يذهب معي: جيش بلدي : A شرب منه، باستثناء عدد قليلولكن كلهم . " مجرد رشفة من اليد هو عذر.

ولكن أولئك الذين كانوا". هذا اليوم ل يمكننا التعامل مع جالوت وقواته: "عندما عبروا النهر، وقال انه والمخلصين معه، وقالوا
كيف أوفت، بإرادة ا، هاث قوة صغيرة هزمت واحدة كبيرة؟ ا هو مع أولئك الذين المثابرة: "مقتنعين بأن عليهم أن يلتقوا ا، وقال

."بثبات
مساعدتنا ضد أولئك الذين يرفضون: ربنا، صب الثبات علينا وجعل خطواتنا حازمة: "عندما تقدموا للقاء جالوت وقواته، صلوا .250

."اليمان
ولم تحقق ا مجموعة). إل(وأعطاه ا السلطة والحكمة وعلموه أيا كان . و داود قد غلوت. من خلل إرادة ا أنها توجيههم .251

ولكن ا هو الكامل من فضله لجميع العالمين: واحدة من الناس عن طريق آخر، فإن الرض ستكون في الواقع مليئة الذى .
حقا أنت واحد من الرسل: ونحن نتدرب لهم اليك في الحقيقة. هذه هي علمات ا .252 .

؛ إلى يسوع)الشرف(الخرين رفع إلى درجة . إلى واحد منهم ا تكلم: هؤلء الرسل نحن وهبوا الهدايا، وبعض فوق الخرين .253
إذا كان ا قد خفف، فإن الجيال المقبلة لن تحارب بين بعضها. واضحة، وعززته مع الروح القدس) علمات(ابن مريم أعطينا 

إذا كان ا قد إرادة، لن. للتفكك، وبعض المؤمنين وغيرهم يرفضون) اختاروا(قد جاء إليهم، ولكنهم ) علمات(البعض، بعد واضحة 
ولكن ا فولفيلث خطته. يكونوا قد قاتلوا بعضهم البعض .

.، ول الصداقة ول الشفاعة)سوف تستفيد(لك، قبل يوم يأتي عندما ل المساومة قدمنا ) الخيرات(تنفق من ! يا أيها الذين آمنوا .254



.أولئك الذين يرفضون اليمان هم الخاطئة
.له كل شيء في السماوات وعلى الرض. ل يمكن للنوم اغتنامه ول النوم. العيش، والعيش الذاتي، الخالدة-ل إله إل هو، . ا .255

كما أنها ل. قبل أو بعد أو وراءها) أباريث لمخلوقاته كما(من هناك يمكن أن تتدخل في حضوره إل كما بيرميتيث؟ انه يعرف ما 
عرشه يمتد على السماوات والرض، ول يرقم في الحراسة والمحافظة عليه لنه هو العلى والعلى. تبشر علمه إل كما هو ويليث

في المجد( ).
من يرفض الشر ويؤمن بال هاث اغتنم عقد اليد الكثر ثقة،: الحقيقة تبرز بوضوح من الخطأ: ل يكون هناك إجبار في الدين .256

وا هاريث ويعرف كل شيء. أن يكسر أبدا .

من النور: من أولئك الذين يرفضون اليمان رعاة هي الشر. من أعماق الظلم يقودهم إلى النور: ا هو حامي من يؤمنون .257
إلى البد(وسوف يكونون من رفاق النار، إلى السكن فيه . أنها سوف تؤدي بهم إلى أعماق الظلم ).

ربي هو الذي جيفيث الحياة: "هل أنت لم تحول رؤيتك إلى من خالف مع إبراهيم عن ربه لن ا قد منحه السلطة؟ قال إبراهيم .258
هل أنت ثم تسبب له أن يرتفع من: ولكن ا سبحانه أن يشرق من الشرق: "قال إبراهيم". أعطي الحياة والموت: "قال". والموت
ول دوث ا إعطاء توجيه للشعب الظالم. رفض اليمان) في الغطرسة(وهكذا كان يربك الذي ". الغرب .

من أي(أوه، كيف يحضر ا : "قال. من سيميتليتيود من الذي مرت من قبل قرية، وكلها في خراب إلى أسطحها) تأخذ(أو  .259
ما هي المدة التي: "فقال). مرة أخرى(ولكن ا تسبب له يموت لمدة مئة سنة، ثم رفع له " وفاته؟) هذا(إلى الحياة، بعد ) وقت مضى

فإنها. ولكن ننظر إلى طعامك وشرابك. ناي، أنت هاست تاريد وبالتالي مائة سنة:" قال. "يوم أو جزء من يوم) ربما: (قال" قضيتها؟
وأننا قد نجعل منكم لفتة للشعب، انظروا إلى عظامنا كيف نجمعهم معا ونلبسهم: ل تظهر أي علمات السن؛ وننظر إلى حمارك

أنا أعرف أن ا هاث السلطة على كل شيء:" عندما ظهر ذلك بوضوح له قال". باللحم  . "
ولكن! نعم: "قال" دوست أنت ل تؤمن بعد ذلك؟: "قال". يا ربي، أرني كيف أنت جيفست الحياة للموتى: "قال إبراهيم! هاذا .260

سيأتيون إليك: خذوا أربعة طيور، ترويضهم أن يوجهوا إليك، ضعوا جزء منهم على كل تلة وندعو إليهم: "قال". لرضاء تعهدي
بسرعة، ثم يعرفون أن ا تعالى في السلطة والحكيمة) الطائر( . "

ا جيفيث زيادة المنوع الذي هو. ينمو سبعة آذان، وكل أذن لها مئة حبة: إن من يميلون قوتهم في سبيل ا هو حبة الذرة .261
وا الحار للجميع وانه يعلم كل شيء: بليستيث .

عليهم: أولئك الذين يقضون مضمونهم في سبيل ا، ول يتابعون هداياهم بتذكير كرمهم أو بإصاباتهم، لن أجورهم هي ربهم .262
.ل خوف ول يحزنون

ا خال من كل الرغبات، وهو الكثر حداثة. الكلمات الرقيقة وتغطية العطال أفضل من الصدقة التي تليها الصابة - 263 .
ل تلغي مؤسستك الخيرية بتذكير كرمك أو إصابتك، مثل أولئك الذين يقضون مادتهم ليتم رؤيتهم من! يا أيها الذين آمنوا .264

على أنه يسقط: هم في مثل مثل صخرة قاسية، قاحلة، والتي هي التربة قليل. الرجال، ولكن ل يؤمنون بال ول في اليوم الخير
و ل. وسوف تكون قادرة على القيام بأي شيء مع أوغ أنها قد كسبت. حجر العارية) مجرد(المطار الغزيرة، المر الذي يترك عليه 

.يهدي ا الذين يرفضون اليمان
أمطار غزيرة تقع: وشبه أولئك الذين يقضون مضمونهم، والسعي لرضاء ا وتعزيز نفوسهم، هو حديقة، عالية ومخصبة .265

.على ذلك ولكن يجعلها تسفر عن زيادة مزدوجة من الحصاد، وإذا كان يتلقى وليس المطار الغزيرة، والرطوبة الخفيفة سفيكيث ذلك
.ا سيحسن مهما كنت

هل يريد أي منكم أن يكون لديه حديقة مع أشجار النخيل والكروم والجداول التي تتدفق تحتها، وجميع أنواع الفاكهة، في حين .266
أنه ينبغي أن يتم القبض في زوبعة، مع النار فيه، ويتم حرق؟) - يكفي لرعاية أنفسهم (أنه يصيب الشيخوخة، وأطفاله ليست قوية 

علمات؛ التي قد تنظر فيها) له(هكذا ا أوضح لك  .
كسبت، ومن ثمار الرض التي أنتجنا لك، وحتى ل تهدف إلى) شرف(أعطي الشياء الجيدة التي لديك ! أيها الذين آمنوا 267
.الحصول على أي شيء سيء، من أجل أن الخروج منه قد يخرج شيئا ، عندما أنت أنفسكم لن تحصل عليه إل مع عيون مغلقة

.ونعرف أن ا خال من كل الرغبات، يستحق كل الثناء
وا سبحانه وتعالى كل شيء. ا بروميسيث لك مغفرة له وخيرات. إن الشر واحد يهددك بالفقر، ويعرضك على القيام بذلك - 268 .
وأنه لمن تمنح الحكمة مستقبل في الواقع فائدة تفيض؛ ولكن ل شيء فهم الرسالة ولكن الرجال من. وقال الحكمة لمن بليستيث .269

.الفهم
ولكن ل يوجد لدى المساعدين أي مساعدين. وأيا كنت تنفق في الصدقة أو التفاني، تأكد من أن ا يعلم كل شيء .270 .

إن كنتم تكشفون العمال الخيرية، وإن كان المر كذلك، ولكن إذا أخفيتم، وجعلوها تصل إلى أولئك الذين يحتاجون إليها حقا، - 271
وا على دراية بما تفعله. فهو سيزيل لك بعض بقعك الشر: فإن ذلك هو الفضل بالنسبة لك .

أن يضعها على الطريق الصحيح، إل أن ا يسير على الطريق الصحيح الذي هو بليسيث، أيا) رسول ا(ليس مطلوبا منك  .272
من ا، وأيا كانت جيدة تقدمون، يجب أن يعاد لك،" وجه"كان خير أنت تعطي فوائد نفوسك الخاصة، وأنت ل تفعل ذلك فقط تسعى 

.وأنت ل يجوز التعامل معها بشكل غير عادل
273. ( للتجارة أو(، ول يمكن أن تتحرك في الرض، تسعى )من السفر(لمن هم في حاجة، الذين، في سبيل ا مقيد ) الخيرية



يسولون ل): لم يسبق لها مثيل(ستعرفهم بعلمة . الرجل الجاهل يعتقد، بسبب تواضعها، أن فهي خالية من الرغبات): العمل
وأيا كان الخير، أن تطمئن ا تعالى. يستوردون من جميع النثرات .

فل يكونوا خائفين ول يحزنون: أنفقوا بضائعهم ليل ونهارا، سرا وعامة، يكافأون مع ربهم) في الخيرية(الذين ينفقون  - 274 .
التجارة: "وذلك لنهم يقولون. أولئك الذين يلتفون الربا لن يقفوا إل كموقف واحد الذي الشر واحد لمسة له مدفوعة إلى الجنون .275

قضيتهما. أولئك الذين بعد تلقي التوجيه من ربهم، والكف عن العفو عن الماضي. ، ولكن ا قد سمح التجارة وحظر الربا"مثل الربا
إلى البد(وسوف تلتزم بها : هم من رفاق النار) الجريمة(ولكن أولئك الذين يكررون ). القاضي(هي ا  ).

لنه ل يحب مخلوقات ل يكره والشرير: ا يحرم الربا من كل نعمة، ولكن سوف تزيد لفعال الخيرية .276 .
إن الذين آمنوا وأعمال البر، وأن يؤدوا صلوات منتظمة وأعمال خيرية منتظمة، سيحصلون على مكافأتهم مع ربهم، فل يكون - 277

.لهم خوف ول يحزنون
خافوا ا، وتخلوا عن ما تبقى من طلبكم على الربا، إن كنتم مؤمنين حقا! يا أيها الذين آمنوا .278 .

ل: ولكن إذا رجعتم إلى الوراء، فإنكم ستحصلون على مبالغ رأس مالكم. إذا كنت ل تفعل ذلك، نلحظ الحرب من ا ورسوله .279
.تعاملوا بل ظلم، وأنتم لن تعاملوا ظلما

ولكن إذا كنتم تعيدون ذلك عن طريق الصدقة، وهذا هو. وإذا كان المدين يواجه صعوبة، منحه الوقت حتى يسهل عليه السداد -280
.الفضل بالنسبة لك إذا كنت تعرف فقط

ثم تدفع كل روح ما كسبته، ول يجوز التعامل مع أي ظلم. ويخشى اليوم الذي تعيدون فيه إلى ا - 281 .
فعندما تتعاملون مع بعضكم البعض في المعاملت التي تنطوي على التزامات مستقبلية في فترة محددة من! يا أيها الذين آمنوا .282

فليتحمل من. لن ا قد علمه، يكتب له: فلم يرفض الكاتب أن يكتب: الزمن تقللهم من الكتابة دعوا الكاتب ينزلون بأمانة بين الطرفين
وإذا كان الطرفان مسؤولين عن عجز عقلي أو ضعيف أو عجز. يتحمل المسؤولية، ولكن دعه يخاف ربه ا، ول يقلل من ما يدين به

نفسه عن الملء، فليأمر ولي المر بإخلص، ويحصل على شاهدين، من رجالك، وإذا لم يكن هناك رجلن، فإن رجل وامرأتين،
وينبغي أل يرفض الشهود عندما يطلب منهم. كما تختارون، للشهود، حتى إذا كان أحد منهم خاطئة، والخر يمكن تذكير لها

هو أكثر عدالة في نظر ا، أكثر: لفترة مقبلة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة) عقدك(عدم التقليل من الكتابة ). للحصول على أدلة(
ملءمة كدليل، وأكثر ملءمة لمنع الشكوك بين أنفسكم ولكن إذا كان صفقة الذي كنت تنفذ على الفور بين أنفسكم، ليس هناك إلقاء

إذا كنت. والسماح ل الكاتب ول شاهد يعاني من ضرر. ولكن يشهد كلما كنت عقد تجاري. اللوم عليك إذا كنت تقلل من عدم الكتابة
إذا كنت في رحلة،. وا على كل شيء. لنه أمر جيد أن يعلمك. حتى خوف ا. ، سيكون من الشرير فيكم)مثل هذا الضرر(تفعل 

)بأمانة(وإذا كان أحدكم يودع شيئا على الثقة مع آخر، اسمحوا القيم ). قد تخدم الغرض(ول يمكن العثور على الكاتب، والتعهد بحيازة 
وا أعلم كل ما تفعل. قلبه ملوث بالخطيئة- لن كل من يخفيها . تفريغ ثقته، والسماح له الخوف ربه إخفاء ليس دليل .

وإذا كان أحدكم يودع شيئا على الثقة مع). قد تخدم الغرض(إذا كنت في رحلة، ول يمكن العثور على الكاتب، والتعهد بحيازة  .283
وا أعلم كل ما تفعل. قلبه ملوث بالخطيئة- لمن يخفيها . إخفاء ليس دليل. تفريغ ثقته، ودعه يخاف ربه) بصدق(آخر، دع القيم  .

سواء كنت تظهر ما هو في عقولك أو إخفاء ذلك، ا كاليث لك لحساب. إن ا ينتمي كل ما هو في السماوات وعلى الرض .284
وقال انه فورجيفيث الذي بليسيث، و بونيشيث الذي هو بليسيث، لن ا هاث السلطة على كل شيء. ذلك .

رسول صلى ا عليه وسلم في ما كشف له من ربه، كما يفعل رجال اليمان .285

.يؤمنون بال وملئكته وكتبه ورسله(كل واحد منهم . رسول صلى ا عليه وسلم في ما كشف له من ربه، كما يفعل رجال اليمان .
غفرانك، ربنا، ولكم هو نهاية كل الرحلت) نسعى: (نسمع، ونحن نطيع: "ويقولون". بين واحد من رسله) يقولون(نحن ل نميز " ".

صلى ا. (فإنه يحصل كل خير أن يكسب، ويعاني كل مريض أنه يكسب. ل روح في ا تضع عبئا أكبر مما يمكن أن تتحمله .286
ربنا ل يديننا إذا نسينا أو نخطئ، ربنا ل يلقي علينا عبئا مثلما فعلت على أولئك الذين أمامنا، ربنا ل يضعون علينا عبئا: "عليه وسلم

 ." أكبر من نحن نملك قوة لتحمل خطايانا ونمنحنا الغفران ونرحمنا نحن حامينا وسنساعدنا ضد الذين يقفون ضد اليمان

 يقول ا الحقيقة العظيم



  

سورة التطرف

 

 بسم ا الرحمن الرحيم

يا أيها الذين آمنوا، لم يخبركم النبي مرارا وتكرارا لوقف التطرف؟ لماذا تختار طريق التطرف؟ كنت تجبر النساء على العيش حياة
في الواقع ا ل يحب الناس المخجل، لكنه. فظيعة، وارتداء وجه أشواط في درجة الحرارة الساخنة، وقتل الكثير، وكلها باسم الشرف

كما أن ا ل يحب المرأة التي تغش على شركائها. دع النساء يرتدون ملبس معتدلة. أيضا ل يحب المتطرفين .

 

صدق ا العظيم
 

Extremism

 

In the Name of God the Merciful  

Oh you who believe, have your prophet not told you repeatedly to stop being extremists? Why
do you choose the path of extremism? You force your women to live terrible lives, wear face 
overs in hot temperature, kill many, all in the name of honor. Indeed God does not like 
shameful people, but he also does not like extremists. Let your women be moderately 
dressed. God also does not like women who cheat on their partners. 

God says the truth.



سورة الثقافات

 

 بسم ا الرحمن الرحيم

 
ا. يا أيها الذين آمنوا، ما هو الخطأ معك؟ لماذا انتشرت ثقافة العرب في جميع أنحاء العالم كما لو كانت ثقافة السلم، ثقافة ا؟ ليس

ا ل يهم إذا كان لديك لحى، أو ارتداء الملبس العربية، أو لون. يتمتع متنوعة، وخلق ا مختلف الثقافات والحضارات في العالم
كل هذا هو الغباء و هراء دون جدوى. اللحى الخاص بك لتمييز أنفسكم عن يهود

 

صدق ا العظيم
 

Cultures

In the Name of God the Merciful  

 

Oh you who believe, what is wrong with you? Why do you spread the culture of arabs across 
the world as if it is the culture of islam, culture of Allah? It is not. God enjoys variety, and God 
created various cultures and civilizations of the world. God does not care whether you have 
beards, or wear arab clothes, or color your beards to differentiate yourselves from the jews. 
All of this is stupidity and vain nonsense. 

 

God says the truth.

 

 



سورة الضوضاء التلوث
 

بسم ا الرحمن الرحيم

إن ا ل يحب المنافقين الذين يعلون كيف يقتربون من ا أكثر من غيرهم. ا ل يحب أتباعه نشر التلوث الضجيج على هذا الكوكب
من خلل التحديق على مكبرات الصوت، والتنافس مع بعضهم البعض، ومن هو الفضل في خلق التلوث الضجيج، وجعل الناس

النبي يدين. ا يفضل الناس الذين يصلي له سرا وبطريقة سلمية، من جميع الديان والثقافات. يكرهون السلم والمسلمين بسبب ذلك
التوقف عن. يخبرك ا أن السلم دين سلم، وليس دينا من العنف والتلوث الضجيج. استخدام الذان كوسيلة لزعاج السلم العالمي

التوقف عن استخدام مكبرات الصوت وخلق المساجد في كل شارع فقط لطرح الناس للحصول على المال. إعطاء السلم اسما سيئا
ا سوف يعاقب كل من يخل بسلم الخرين والمسلمين وغير المسلمين على حد سواء. لمعيشتك الشخصية

صدق ا العظيم

Noise Pollution

In the  Name of God

God does not like his followers spreading noise pollution on the planet. God does not like 
hypocrites brandishing how they are closer to God than others by blaring over loudspeakers, 
competing with each other, as to who is better at creating noise pollution, and making people 
hate islam and muslims because of it. God prefers people who pray to him in secret and in a 
peaceful manner, of all religions and cultures. The Prophet condemns the use of adhaan as a 
means to disturb world peace. God tells you that Islam is a religion of peace, not a religion of 
violence and noise pollution. Stop giving Islam a bad name. Stop using loudspeakers and 
creating mosques at every street only to ask people for money for your personal livelihood. 
God will punish all those who disturb the peace of others, muslims and non-muslims alike.

God says the truth.



سورة التلوث
 

بسم ا الرحمن الرحيم

  
ا لن يسمح التلوث في. يجب على المسلمين أن يتعلموا وقف تلويث الرض. ا ل يريد المؤمنين له أن يسبب التلوث على الرض

تعلم من غير المؤمنين. توقف عن التلوث. إذا كنت ترغب في دخول الجنة، وتعلم كيفية العيش بشكل صحيح في هذه الحياة. جنة له
.لنها تصرفت أفضل من المسلمين في القرون القليلة الماضية

 

صدق ا العظيم
  

Pollution
 
In the name of God 

God does not want his believers to cause pollution on earth. Muslims have to learn to stop 
polluting the earth. God will not allow pollution in his paradises. If you want to enter paradise, 
learn how to live properly in this life. Stop causing pollution. Learn from the non-believers as 
they have behaved better than muslims in the last few centuries.

God says the truth



سورة تدمير النظام الشمسي

بسم ا الرحمن الرحيم

عندما تصبح السماء مشقوقا أسوندر، وعندما. عندما يتم تغطية الشمس، وعندما النجوم تلقي بظللها، وعندما تتم الجبال لتمرير بعيدا
عندما يتم جعل النجوم لتفقد ضوءها، وعندما السماء هو اليجار أسوندر،. تصبح النجوم مشتتة، وعندما يتم جعل البحار لتتدفق
عندما تكون البواق في مهب، لذلك كل تلك الموجودة في النظام الشمسي وجميع. وعندما يتم نقل الكواكب وأقمارهم بعيدا عن الغبار

ونحن سوف جمع كل منهم! يجب إعادة إنشائها! ثم يجب أن تكون في مهب مرة أخرى، ثم لو. تلك الموجودة في الرض سوف تفلح
في ذلك اليوم، الذي يحسب هو مليين السنين من حساب الخاص بك، عندما السماء يجب أن تتحرك! معا، إعادة، في نظام سولر آخر

،)طرف واحد(فعندما يأتي الحدث العظيم، لن يكون هناك مجيء له بالمرور ). تماما(من جانب إلى آخر، والجبال يجب أن تموت 
، عندما تهتز الرض بهزيمة شديدة، ويجب أن تكون الجبال تنهار فظيعة، أمثال التي تراها من وقت لخر في)الخر(إكستلينغ 

.في ذلك اليوم الذي سنقوم فيه بإزالة الغلف الجوي للرض. انفجار بركاني، بحيث رمادهم يجب أن تكون متناثرة في كل مكان
وعندما تمدد. عندما تنفجر السماء أسوندر، وتطيع ربها ويجب عليه. وسوف نشمر النظام الشمسي مثل المتداول من التمرير للكتابات

متى يكون يوم القيامة؟ لذلك عندما يصبح البصر، والقمر: يسألون. الرض، ويلقي ما هو فيه ويصبح فارغا، ويطيع ربها ويجب عليه
ثم تركه كوكب خطير. ربي سيحملهم بعيدا عن الجذور: قل: ويسألونك عن الجبال. يصبح الظلم، ويتم جلب الشمس والقمر معا

في ذلك اليوم الذي يجب أن تتغير الرض إلى أرض مختلفة،. عادي، على نحو سلس المستوى؛ ل ترى هناك أي ملتوية أو تفاوت
في ذلك اليوم تصنع الرض لتتفتت إلى الرض، عندما تهتز. والنظام الشمسي كذلك، وأنها يجب أن تأتي أمام ا، واحد، والعلى

ل يرى أننا خلقنا له من. اسمحوا الرجال يسخرون هذا الوحي، لنه عرضة للشر. الرض بهزها العنيف، والرض تجلب أعبائها
قطرة الحيوانات المنوية، مثير للشمئزاز والخداع، وأمضى تسعة أشهر داخل رحم أمه؟ هل يعتقد الرجل أنه ل يحتاج إلى الناث

لنجاب أطفال، وأن الرجال المثليين مسموح لهم بأن يكونوا أطفال؟ في الواقع هذا التشويه للطبيعة ل يحب ا، وقال انه سوف يعاقب
خلق ا العلم لمساعدة أولئك الذين ليسوا في صحة جيدة وتحتاج الدوية والتكنولوجيا لمساعدتهم. كل من النغماس في هذه النشطة

الجانب ينغمسون في مثل هذه النشطة،. ا ل يحب العلماء يحاولون تغيير الطبيعة، وخلق رجاسات غير طبيعية. على حياة أفضل
والواقع أن هذا النظام الشمسي سوف يأتي إلى نهايته المعينة،. ودمر ا بعض منهم وحضاراتهم داخل هذا النظام الشمسي، وما بعدها

ومن ثم إعادة. في نهاية المطاف، سوف ا تدمير الكون بنفس الطريقة. والعديد من النظم في جميع أنحاء الجامعات المادية والمخفية
 ..إنشائه أو إنشاء عالم مختلف؟ فقط يعرف

صدق ا العظيم

Destruction of Solar System

 

In the Name of God 

When the Sun is covered, and when the stars darken, and when the mountains are made to 
pass away. When the heaven becomes cleft asunder, and when the stars become dispersed, 
and when the seas are made to flow forth. When the stars are made to lose their light, and 
when the heaven is rent asunder, and when the planets and their satellites are carried away 
as dust. When the trumpets shall be blown, so all those that are in the solar system and all 
those in the earth shall swoon; then they shall be blown again, then lo! they shall be 
recreated! We we will gather them all together, recreated, in another solar system! On that 
day, whose reckoning is millions of years of your reckoning, when the heaven shall move from
side to side, and the mountains shall pass away (altogether). When the great event comes to 
pass, there is no belying its coming to pass - abasing (one party), exalting (the other), when 
the earth shall be shaken with a severe shaking, and the mountains shall be made to crumble
with an awful, the likes of which you see from time to time in a volcanic explosion, so that their



ashes shall be scattered everywhere. On that day when We will remove the earth's 
atmosphere; We will roll up the solar system like the rolling up of the scroll for writings. When 
the heaven bursts asunder, and obeys its Lord and it must. And when the earth is stretched, 
and casts forth what is in it and becomes empty, and obeys its Lord and it must. They ask: 
When is the day of resurrection? So when the sight becomes, and the moon becomes dark, 
and the sun and the moon are brought together. And they ask you about the mountains: Say: 
My Lord will carry them away from the roots. Then leave it a plain hazardous planet, smooth 
level; You shall not see therein any crookedness or unevenness. On that day when the earth 
shall be changed into a different earth, and the solar system as well, and they shall come 
forth before God, The One, The Supreme. That day the earth is made to crumble to pieces, 
when the earth is shaken with her violent shaking, and the earth brings forth her burdens. Let 
men mock this revelation, for he is prone to evil. Does he not see that we created him from a 
sperm drop, disgusting and vile, and he spent nine months inside his mother's womb? Does 
man think he does not need females to give birth to babies, and that gay men are allowed to 
have children? Indeed such distortion of nature is not liked by God, and he will punish all 
those indulging in these activities. God created science to help those who are not healthy and
need medicines and technology to aid them with better lives. God does not like Scientists 
trying to change nature, and creating unnatural abominations. Aliens indulged in such 
activities, and God destroyed some of them and their civilizations within this Solar System, 
and beyond. Indeed this solar system will come to its appointed end, as many systems 
throughout the Physical and Hidden Universes. Ultimately, God will destroy the Universe the 
same way. And then recreate it or create a different universe? Only he knows.

 

God says the truth 



سورة الملئكة

 

بسم ا الرحمن الرحيم

 

الحمد ل الذي خلق (من ل شيء) السماوات والرض الذي جعل الملئكة والسعاة بأجنحة اثنين أو ثلثة أو أربعة أزواج: يضاف .1
.إلى الخلق كما يشاء: السلطة على كل شيء

ما ا من رحمته ل تعطي للبشرية ل يمكن لحد أن يحجب: ما حجبه، ل يوجد شيء يمكن أن تمنح، وبصرف النظر عنه: وهو .2
.هو تعالى في السلطة، كامل من الحكمة

يا رجال! دعوة إلى الذهن نعمة ا لكم! هل هناك خالق، غير ا، ليعطيك القوت من السماء أو الرض؟ ل إله إل هو: فكيف .3
تكون أنت بعيدة عن الحقيقة؟

.وإذا كانوا يرفضونك، فكان الرسل قد رفضوا أمامكم: إلى ا مرة أخرى لتخاذ قرار جميع الشؤون .4

.يا الرجال! بالتأكيد الوعد من ا صحيح. ل تدع هذه الحياة الحالية تخدعك ول تدع رئيس الخداع يخدعك عن ا .5

.الشيطان حقا عدو لك: حتى علجه كعدو. ويدعو فقط أتباعه، وأنها قد تصبح الصحابة من الحريق الحارقة .6

بالنسبة لولئك الذين يرفضون ا، هو عقوبة فظيعة: ولكن بالنسبة لولئك الذين يؤمنون ويعملون العمال الصالحة، هو الغفران، .7
.ومكافأة رائعة

هل هو، إذن، الذي جعل الشر من سلوكه مغرية، حتى أنه ينظر إليها على أنها جيدة، (يساوي واحد الذي يسترشد بحق)؟ لن ا .8
!يترك إلى الضالة الذي يشاء، ويرشد من يشاء. فل تدع نفسك تخرج في (عبثا) تنهد بعدها: لن ا يعلم كل ما يفعلونه

!(ا هو الذي يرسل الريح حتى يرفع الغيوم، ونقودهم إلى أرض ميتة ونعيد الرض بعد وفاتها: مع ذلك (القيامة .9

إذا كان أي من يسعى للحصول على المجد والسلطة، - ا ينتمون كل المجد والسلطة. له تصاعد (كل) كلمات الطهارة: هو الذي .10
.(ينفي كل فعل من البر. تلك التي تضع قطع من الشر، - بالنسبة لهم هو عقوبة فظيعة. وتآمر ذلك سيكون باطل (من النتيجة

وا خلق لكم من الغبار. ثم من الحيوانات المنوية قطرة. ثم جعلك في أزواج. ول تنكر أنثى، أو تضع (حملها)، ولكن مع علمه. .11
.كما أن النسان ل يمر طويل، بل هو جزء من حياته، ولكنه في مرسوم (مرسوم). كل هذا سهل ا

ل هي جثتي المياه المتدفقة على حد سواء، - واحد مستساغ، حلوة، وممتعة للشرب، والخر والملح والمر. ولكن من كل (نوع .12
من الماء) هل تأكل اللحم الطازج والعطاء، وأنت استخراج الحلي لرتداء. وأنت تخلص السفن التي تحرث المواج، أنتم قد تسعى

.(وبالتالي) من فضل ا أنتم قد تكونوا ممتنين

يدمج ليلة في يوم، ويدمج يوم ليل، وقال انه تعرض الشمس والقمر (لقانونه): كل واحد يدير مجراه لمدة تعين. هذا هو ا ربك: .13
.له ينتمي كل دومينيون. وأولئك الذين تحتجون إلى جانبه ليس لديهم القوة القل

إذا كنت تحتج بها، فإنها لن تستمع إلى مكالمتك، وإذا كانوا على الستماع، فإنها ل يمكن أن تجيب (صلتك). في يوم الحكم أنها .14
.سوف ترفض "الشراكة". و ل شيء، (يا رجل!) يمكن أن أقول لك (الحقيقة) مثل واحد الذي هو على علم بكل شيء

.أيها الرجال! هو أنتم بحاجة إلى ا. ولكن ا هو واحد من كل يريد، يستحق كل الثناء .15

.إذا كان مسرور جدا، وقال انه يمكن لطخة لكم الخروج وجلب خلق جديد .16



.كما أن (على الطلق) يصعب على ا .17

ول يمكن لحد العباء أن يتحمل أعباء أخرى إذا كان من المفروض أن يحمل أحدهم عبئا آخر على حمله. ليس أقل جزء منه - 18
يمكن حملها (من قبل الخر). على الرغم من أنه كان متصل تقريبا. أنت كانست ولكن اللوم مثل الخوف ربهم الغيب وإنشاء صلة

.منتظمة. ومن ينقي نفسه يفعل ذلك لصالح روحه. والوجهة (للجميع) هو ا

المكفوفون والرؤية ليسوا على حد سواء؛ - 19

.ل أعماق الظلم والضوء .20

:كما أن الظل (البارد) والحرارة (الجينية) للشمس .21

كما أن أولئك الذين يعيشون على قيد الحياة أو الذين ماتوا. ا يمكن أن تجعل أي ما يشاء أن يسمع. ولكنك ل تستطيع أن تجعل - 22
.تلك لسماع الذين (دفن) في القبور

.أنت ل شيء آخر غير وارنر .23

في الواقع لقد أرسلنا لك في الحقيقة، كحامل من الشجاعة سعيدة، و وارنر: وهناك أبدا شعب، من دون وارنر عاشوا فيما بينها .24
.((في الماضي

.وإذا كانوا يرفضونك، فذلك أسلفهم، الذين جاءوا الرسل مع لفتات واضحة، كتب النبوءات الظلم، وكتاب التنوير .25

!(في النهاية هل معاقبة أولئك الذين رفضوا اليمان: وكيف (الرهيب) كان رفض بلدي (منهم .26

ل أنت أن ا يرسل المطر من السماء؟ مع ذلك نحن ثم اخراج انتاج من مختلف اللوان. وفي الجبال هي مساحات البيض .27
.والحمر، من ظلل مختلفة من اللون، والسود مكثفة في هوى

وهكذا بين الرجال و الزحف المخلوقات و الماشية، هم من ألوان مختلفة. أولئك الذين يخشون ا حقا، بين أتباعه، الذين لديهم .28
.معرفة: ل تعالى في قد، الغفور

أولئك الذين يتدربون على سفر ا، يقيمون الصلة بانتظام، وينفقون (في الخيرية) من ما قدمناه لهم، سرا وصراحة، أمل في .29
:التجارة التي لن تفشل أبدا

.(لنه سيدفع لهم ميد، ناي، وقال انه سيعطيهم (حتى) أكثر من فضله: لنه هو الغفران، الكثر استعدادا لتقدير (الخدمة .30

إن ما كشفناه لك الكتاب هو الحقيقة - مؤكدا ما كان (كشف) أمامه: لن ا مكفول - فيما يتعلق بموظفيه - يعرف جيدا ويراقب .31
.تماما

ثم أعطينا كتاب الميراث لمثل خدمتنا كما اخترنا: ولكن هناك من بينهم بعض الذين يخطئون نفوسهم الخاصة. بعض الذين .32
.يتبعون بالطبع المتوسطة. وبعضهم، بإذن ا، في المقام الول في أعمال الخير؛ وهذا هو أعلى نعمة

.حدائق الخلود سوف يدخلون فيها: سوف تزين مع أساور من الذهب واللؤلؤ؛ وستكون ملبسهم هناك من الحرير .33

:(وسوف يقولون: "الحمد ل، الذي أزال منا (جميع) الحزن: لربنا هو في الواقع الغفران في الغالب استعداد لنقدر (الخدمة .34

." من استطاع، من من فضلته، أن يسكنا في بيت يدوم: ل تلمس ول شعور بالرتياح يجب أن تلمسنا فيه .35

ولكن الذين يرفضون ا - بالنسبة لهم سيكون النار من الجحيم: ل يجوز أن يحدد لهم لهم، لذلك يجب أن يموتوا، ول يتم تخفيف .36
!عقوبتها بالنسبة لهم. وهكذا ل نكافئ كل واحد بالمتنان



سوف يبكون بصوت عال (للمساعدة): "ربنا يخرجنا: سنعمل البر، وليس (الفعال) كنا نفعل!" - "لم نعطيك حياة طويلة بما فيه .37
الكفاية حتى انه من شأنه أن يتلقى العذاره، و (وعلوة على ذلك) جاء وارنر لك، لذلك طعم انتم (ثمار عملكم): للعمال الخطأ ل يوجد

" .مساعد

.ا أعلم (كل شيء) الشياء الخفية من السماء والرض: حقا لديه معرفة كاملة من كل ما هو في (الرجال) قلوب .38

هو الذي جعلكم وراثة في الرض: إذا، ثم، أي رفض (ا)، رفضهم (أعمال) ضد أنفسهم: رفضهم ولكن يضيف إلى الفيوم .39
.للكافرين على مرأى ربهم: رفضهم ولكن يضيف إلى (الخاصة بهم) التراجع

قل: "هل رأيت (هؤلء)" شركاؤك "الذين تدعون إليهم إلى جانب ا عرضوا ما خلقوه في الرض (واسعة)، أم أن لهم نصيبا .40
.في السماوات، أعطيت لهم كتابا من (يمكن أن تستمد) واضحة (الدلة)؟ - ناي، وعداء خاطئة وعد بعضها البعض ولكن الوهام

إن ا هو الذي يحافظ على السماوات والرض، لئل يتوقفوا (لوظائفهم)، وإذا كان ينبغي أن يفشلوا، فل يوجد أحد - ل أحد - - 41
.يستطيع أن يحافظ عليهم بعد ذلك: فليست هو الكثر تطرفا، الغفران

أقسموا أقسى أقوالهم من ا أنه إذا جاء لهم وارنر، وأنها سوف تتبع توجيهاته أفضل من أي (غيرها) من الشعوب: ولكن عندما .42
- ، (جاء وارنر لهم، فقد زاد فقط هروبهم (من البر

بسبب الغطرسة في الرض والتآمر من الشر، ولكن تآمر الشر سوف تنحنح فقط في مؤلفيها. الن هم ولكن يبحثون عن الطريقة .43
.(التي تم التعامل مع القدماء؟ ولكن ل يوجد أي ذبول في طريق ا (من التعامل): ل منع الذبول تجد في طريق ا (من التعامل

أل يسافروا عبر الرض، وينظرون إلى ما هو نهاية تلك المعروضة عليهم، على الرغم من أنهم كانوا متفوقين عليهم في القوة؟ .44
.كما ل يحبط ا أي شيء في السماوات أو على الرض: لنه هو كل شيء. القدير

إذا كان ا يعاقب الرجال وفقا لما يستحقونه. وقال انه لن يترك على ظهر الرض مخلوق حي واحد: لكنه يعطي لهم راحة .45
.لمصطلح المعلوم: عندما تنتهي مدة صلحيتها، فإن ا على مرأى من جميع خدامه

46. العمال الصالحة التي كتبها. تسجيل أعمالكم الصالحة والفعال السيئة. تكريم في عيون ربك. اثنين. الملئكة المخصصة لك
إذا كنت جيدة في الحياة، ثم ملك الموت سوف تجلب روحك،. الفعال السيئة المسجلة من قبل واحد على اليسار. واحد على اليمين

إذا كنت الشر، والملئكة لعنة لك، وملك الموت مع الستيلء على روحك. أعتبر إلى الرب، مشيدا لك له، اثنين من الملئكة المعينين
الملئكة ثناء الرب ليل ونهارا، الصلة من أجل السلم على الرض والسماء، وداخل بيت أول مامور من. في اللتزام العقاب المؤلم

يحاولون أن يصرف لهم، ثم يتم طرحهم. الجنون يكرهون الملئكة. أخيرة
المشتعلة النار مشرق

صدق ا العظيم
 

Angels 

 

46 Angels assigned to you. Two. Honored in the eyes of your Lord. Recording your good 
deeds and bad deeds. Good deeds written by the one on the right. Bad deeds recorded by 
the one on the left. If you were good in life, then the angel of death will draw your soul, take it 
to the Lord, praising you to him, your two appointed angels. If you were evil, the angels will 
curse you, and the angel of death with seize your soul in abiding painful punishment. Angels 
praise the lord day and night, praying for peace on earth and the heavens, and inside Bait Ul 
Mamoor of Akhira. Djinns hate angels. They try to distract them, and then they are thrown 



flaming bright fire.

 

 سورة الموت والحياة

بسم ا الرحمن الرحيم

خلق ا الظلم. هو الذي خلق الموت والحياة أنه قد يحاول لك، أي واحد منكم هو أفضل في الفعال، وأنه هو القوياء، والمسامحة
ل يستطيع البشر أن يفهموا الظلم والعقم والجحيم الذي يحيط بهم،. وداخل كل ظلم، الظلم الساحق، خلوده، رش ضوءه. والضوء

حتى يقضون وقتهم الثمين على أعمال ل طائل منها، متكررة، وأعمال من هذا العالم الذي تم وضعه بدقة، عالم من بين كثيرين، حيث
فقط ضوء ا يجعله جدير بالعيش في من البدية من عدم وجود، إلى حياة مؤقتة، والعودة إلى الخلود من عدم وجود، شرارة من

انهم ل. غير ممتنين هم لهذه الهدية، لنها ل تفهم. الضوء داخل الهاوية، والجحيم الذي هو كل شيء ولكن لحظات ثمينة من السلم
عندما ترسل الروح إلى جسد من. يرون الظلم الذي هو مجمل الوجود، مع عدد قليل من النقاط من النجوم والكواكب مشرقة الليل

في الواقع ا هو خالق هذا العالم المادي، عالم. ا، وعندما يتم إخراجها، ل يوجد طبيب يمنعه من الدخول، أو لوقفه عن الرحيل
الختبار، لذلك فهو يعرف الغطرسة من هؤلء الناس الذين يعتقدون أنهم يمتلكون الكثير من المعرفة، والمعرفة أن ا قد أعطى

وإذا رأيت عندما يكون الظالم في عذاب. وهذا ما كنت تحاول الهروب. وذهول الموت سيأتي في الحقيقة. لستخدام الخير، وليس الشر
في الواقع كل الروح سوف. اليوم يجب أن تعوض مع عذاب البغيض. التخلي عن النفوس الخاصة بك: الموت، والملئكة تنتشر أيديهم

حتى انه الذي رسم بعيدا عن النار واعترف الجنة قد. تذوق الموت، وسوف تعطى لك فقط التعويض الكامل الخاص بك في يوم القيامة
الجميع ذاهب إلى الذوق الموت، ونحن سوف تجعل محاكمة لك مع الشر. وما هي حياة هذا العالم ما عدا التمتع بالوهم. بلغ رغبته

في اليوم الذي تجد فيه كل الروح ما فعلته من الخير وما فعلته من الشر، فإنها ترغب في أن بينه. ومع جيدة، وبالنسبة لنا سوف تعاد
يا لك واحد في. وا هو الرحمة للخدم. وبين هذا الشر كانت هناك فترة طويلة من الزمن؛ وا يجعلك حذرا من القصاص من نفسه

وأدخل لك الجنة بلدي! أدخل لك ثم بين العبيد الكرام! ارجع إلى ربك سررت نفسك ورضا له! راحة كاملة ورضا !
صدق ا العظيم

Death and life

In the Name of God

It is He Who created death and life that He may try you, which of you is best in deeds, and He
is the Mighty, the Forgiving. God created darkness and the light. and within each darkness, 
the overwhelming darkness, the eternity of it, he sprinkled his light. Humans cannot 
comprehend the darkness, the futility, the hell that surrounds them, so they spend their 
precious finite time on pointless, repetitive, chores of this delicately placed world, a world 
among many, where only the light of God makes it worthy to live in. From an eternity of non-
existence, to a temporary life, back to the eternity of non-existence, a spark of light within the 
abyss, the hell that is everything but precious few moments of peace. Ungrateful they are to 
this gift, for they comprehend not. They do not see the darkness that is the totality of 
existence, with few dots of stars and planets shining the night. When a soul is sent to a body 
from God, and when it is taken out, no doctor is to stop it from entering, or to stop it from 
leaving. Indeed God is the Creator of this material world, the world of test, so he knows the 
arrogance of these people who think they possess much knowledge, the knowledge that God 
has given to use for good, not evil. And the stupor of death will come in truth; that is what you 
were trying to escape. and if you see when the unjust shall be in the agonies of death and the
angels shall spread forth their hands: Give up your souls; today shall you be recompensed 
with an ignominious chastisement. Indeed Every soul will taste death, and you will only be 
given your full compensation on the Day of Resurrection. So he who is drawn away from the 
Fire and admitted to Paradise has attained his desire. And what is the life of this world except 
the enjoyment of delusion. Everyone is going to taste death, and We shall make a trial of you 



with evil and with good, and to Us you will be returned. On the day that every soul shall find 
present what it has done of good and what it has done of evil, it shall wish that between it and
that evil there were a long duration of time; and God makes you to be cautious of retribution 
from Himself; and God is Compassionate to the servants. O you the one in complete rest and 
satisfaction! Come back to your Lord well-pleased yourself and well-pleasing unto Him! Enter 
you then among My honored slaves! And enter you My Paradise!

God says the truth

  



سورة مسكين

  بسم ا الرحمن الرحيم

والواقع أن. المجد يكون الخالق من العالمين أفضل من هذا العالم، دون رقابة سوف تبقي الحقيقة مخفية، لنه يجب تعيين لكم مجانا
لن يكون هناك أبدا. من كان سخيا للفقراء يضفي على الرب، وقال انه سوف يسدد له لفعله. هذا العالم المادي سقط وهو شر بطبيعته

ولكن عند إعطاء. لذلك أنا أمر لك، يجب فتح واسعة يدك لخيك، للمحتاجين والفقراء، في أرضكم. أن يكون الفقراء في الرض
.كل من يقمع رجل فقير يهان صانعه، ولكن الذي هو سخية للمحتاجين يكرم له. وليمة، دعوة الفقراء، والشلل، عرجاء، والمكفوفين

أنت تفتقر إلى: "وكان محمد ينظر إليه، وأحبه، وقال له. كل من لديه عين وافر سوف يكون المباركة، لنه يشارك الخبز مع الفقراء
روح الرب على لي، لنه قد مسحه"." ويأتي لي . اذهب، وبيع كل ما لديك وتعطي للفقراء، وسيكون لديك كنز في السماء: شيء واحد

،"وقد أرسلني إلى إعلن الحرية للسرى واستعادة البصر للمكفوفين، ووضع الحرية للمضطهدين . لي أن نعلن أنباء طيبة للفقراء
طوبى أنت من الفقراء، ل لك ملكوت ا طوبى أنت جائع الن لنك سوف تكون راضيا طوبى لك:" ورفع عينيه على تلميذه، وقال

الذي يبكي الن لنك تضحك من ل يعطي للفقراء ولكن الذي يخفي عينيه سيحصل وكثيرون لعنة طوبى لكم فقراء لنكم ملكوت ا
طوبى لكم جائعون الن لنكم سوف تكونوا راضين طوبى لكم الذين يبكون الن لنك تضحك طوبى أنت عند الناس وأكرهك، وعندما

يستبعدونك وينعشونك ويشرعون اسمك كشر، على حساب ابن النسان، يفرحون في ذلك اليوم، ويقفزون من أجل الفرح، لذلك، فإن
مكافأتك عظيمة في السماء؛ لذلك فعل آبائهم إلى النبياء، ولكن الويل لكم من الغنياء، لنكم تلقيت تعازيكم، وكل من يغلق أذنه إلى ج

المبارك هو الذي. رجل شرير ل يفهم هذه المعرفة. رجل صالح يعرف حقوق الفقراء. ري من الفقراء سوف يدعو نفسه وليس الرد
ولكن إذا كان أي شخص لديه السلع في العالم ويرى شقيقه في حاجة، ولكن يغلق قلبه ضده، كيف الحب ا اللتزام. هو سخية للفقراء

لنك كنت معقل للفقراء، معقل للمحتاجين في". به؟ طوبى هم الفقراء في روحهم، لنهم ملكوت السماوات، وليس هذا العالم من الشر 
محنته، مأوى من العاصفة والظل من والحرارة؛ لنفاس من ل يرحم مثل عاصفة ضد الجدار، والمكفوفين تلقي نظرهم والسير

أنا أعلم أن الرب سيحافظ على سبب"عرجاء، تطهير الجثث والصم يسمع، والموتى وترفع، والفقراء لديهم أخبار جيدة بشرت ل 
حقا، أقول لكم، كما فعلت ذلك إلى واحد من أقل من هذه" والملك سوف يجيب لهم،. "المتضررين، وسوف ينفذ العدالة للمحتاجين

افتح فمك لكتم الصوت، من أجل حقوق كل من ففتحوا فمكم وحكموا صوابا ودافعوا عن حقوق. "الخوة بلدي، فعلت ذلك بالنسبة لي
الفقراء والمحتاجين، ول تسلب الفقراء، لنه فقير، أو سحق المنكوبين على البوابة، لن الرب يدافع عن قضيته وسرقة الحياة تلك ومن
يقاوم الفقراء من أجل زيادة ثروته، أو يعطى للغنياء، لن يأتوا إل إلى الفقر، فكل من يخدع الفقراء يهان صانعه، الذي هو سعيد في

لن الفقهاء". "يا رب، مثلك، يسلم الفقراء منه القوي جدا بالنسبة له، والفقراء: "الكارثة لن يفلت من العقاب، وحكم على سبب فقال
من له ثنائين هو أن يتشارك معه من ل: "سوف أكون فأجابه: "، يقول الرب"ينهبون، لن المحتاجين المحتاجين، سوف أخرج الن

إذا كان من بينكم، ينبغي لحد إخوتك يصبحون فقراء في أي بلداتكم في أرضكم التي". "شيء، ومن كان له طعام أن يفعل بالمثل
.يعطيكها الرب إلهكم ل تقشدين قلبكم أو تغلقوا يدكم أمام أخيك الفقير، ولكن عليكم فتح يدكم له وإعطائه ما يكفي لحاجته ، مهما كان

عندما تعطى عشاء أو مأدبة، ل تدع أصدقائك أو إخوتك أو أقاربك أو جيرانك الغنيين، خشية أن"وقال أيضا للرجل الذي دعاه 
ولكن عند إعطاء وليمة، دعوة الفقراء، والشلل، عرجاء، المكفوفين، وسوف يكون المباركة،. يدعوكم أيضا في المقابل وأن تسدد لك

روح الرب إله علي، لن الرب قد مسحت لي لتقديم أخبار جيدة". لنك سوف تسدد في قيامة العادل . لنهم ل يستطيعون سداد لك
فقد أرسلني إلى ربط الخطاب، وإعلن الحرية للسرى، وفتح السجن لولئك الملتزمين. للفقراء

هوذا كان. زيارة اليتام والرامل في شقتهم، والحفاظ على نفسه دون ملوث من العالم: الدين الذي هو نقية وغير محجبة أمام ا، هو
انه يرفع. هي وبناتها كانت فخر، وفائض من الطعام، وسهولة مزدهرة، لكنها لم تساعد الفقراء والمحتاجين: ذنب شقيقتك سودوم

لركائز الرض هي الرب،. يرفع المحتاجين من كومة الرماد لجعلهم يجلسون مع المراء ويرثون مقعد الشرف. الفقراء من الغبار
ولكن عندما تعطي للمحتاجين، ل تدع يدك اليسرى تعرف ما تفعله يدك اليمنى، بحيث العطاء الخاص بك قد. وعلىهم قد وضع العالم

إذا كنت تصب نفسك للجوع وتلبية رغبة المنكوبة، ثم يجب ارتفاع ضوء الخاص بك. والب الذي يراه في سر يكافئك. تكون في السر
.وعندما تجني حصاد أرضكم، ل تجنيوا حقكم في حقكم، ول تجمعون الحصاد بعد الحصاد. في الظلم و الكآبة الخاص بك كما نوندي

فعندما يسعى الفقراء والمحتاجون إلى الماء، ول يوجد أي شيء، وسانتهم. أنا الرب إلهكم: يجب أن تتركهم للفقراء وللسوجورنر
أنا صانع كل. يجتمع الغنياء والفقراء معا. أنا إله إسرائيل والعرب والمم لن تتخلى عنها. مرصوفة بالعطش، فإنني أجيبهم الرب

والسعي إلى العدالة، والقمع الصحيح؛ وتحقيق. تعلم أن تفعل الخير. ول ينسى المحتاجون دائما، ول يهلك أمل الفقراء إلى البد. منهم
ول تخطئ أو العنف إلى الجنبي. هل العدل والصلح، وتسليم من يد المضطهد له الذي تم سلبه. العدالة للب، وندعو قضية الرملة

لفقد الروابط من الشر، للتراجع: أليس هذا هو الصيام الذي اخترته. المقيم، الب، والرملة، ول تسلط الدماء البرياء في هذا المكان
عن الشرطة من نير، للسماح للقمع الذهاب مجانا، وكسر كل نير؟ هل هو عدم مشاركة الخبز الخاص بك مع الجياع وجلب المشردين

عندما ترى عاريا، لتغطية له، وليس لخفاء نفسك من اللحم الخاص بك؟ لنني كنت جائعا وأعطاني الطعام، كنت. الفقراء في منزلك
قدموا أنفسكم بأموال مال ل تكبر، مع كنز في. بيع ممتلكاتك، وإعطاء للمحتاجين. عطشان وأعطاني شرب، وكنت غريبا ورحب لي

ل تضطهد الرملة،. أعطي لمن يسول منك، ول ترفض من يقترض منك. السماوات ل تفشل، حيث ل يقترب اللص ول يدمر العثة
إذا أصبح أخوك فقيرا ول يستطيع أن. أو البليس، أو السوجورنر، أو الفقراء، والسماح ل أحد منكم ابتكار الشر ضد آخر في قلبك



وأنت ل تجرد الكرم العارية، ل يجب عليك. يحفظ نفسه معك، يجب أن تدعمه كما لو كان غريبا و سوجورنر، وانه سيعيش معك
أما بالنسبة للغنياء في هذا العصر. أنا الرب إلهكم: يجب أن تتركهم للفقراء وللسوجورنر. جمع العنب الساقطة من الكرم الخاص بك

الحالي، فل يفرضون عليهم أن يكونوا غير مطيعين، ول يضعون آمالهم على عدم اليقين من الثروات، بل على ا الذي يزودنا بكل
هم أن يفعلوا الخير، أن تكون غنية في العمال الجيدة، لتكون سخية وجاهزة للمشاركة، وبالتالي تخزين الكنز لنفسهم. ما نتمتع به

إذا. والد الب وحامي الرامل هو ا في مسكنه المقدس. كأساس جيد للمستقبل، حتى أنها قد تأخذ على عاتق تلك التي هي حقا الحياة
كان من بينكم، يجب أن يصبح أحد إخوتك فقيرا، في أي من مدنكم في أرضكم التي الرب إلهك تعطيك، ل يجوز تصلب قلبك أو أغلق

لقد اضطهدوا الفقراء والمحتاجين، وابتعدوا عن العداء. لقد مارس شعب الرض البتزاز وارتكب السرقة. يدك ضد أخيك الفقراء
أفضل هو الرجل الفقير الذي يمشي في سلمته من. لنه قد ألقى حياة المحتاجين من يد الشرور! سبح الرب. الغناء للرب. دون العدالة

يجب أن تعطي له بحرية، ول يكون قلبك الحقد عندما تعطي له، لن لهذا الرب إلهك يبارك لكم. رجل غني الذي هو ملتوية في طرقه
الرب يضع السجناء مجانا. الذي ينفذ العدالة للمظلومين، الذي يعطي الطعام للجوعى. في كل عملكم وفي كل ما تقومون به

ل. ل يمكن لحد أن يخدم اثنين من أسياد، إما لنه سوف يكره واحد ويحب الخر، أو أنه سوف يكون مكرسا لحد ويحتقر الخر
ولكن إذا كان أي. قرن له تعالى في الشرف. ويعيش بره إلى البد. وقد وزع بحرية؛ وقد أعطى للفقراء. يمكنك خدمة ا والمال

شخص لديه السلع في العالم ويرى شقيقه في حاجة، ولكن يغلق قلبه ضده، كيف الحب ا اللتزام به؟ الطفال الصغار، دعونا ل
في كل شيء أظهركم أنه من خلل العمل الجاد بهذه الطريقة يجب أن نساعد. نحب في كلمة أو الحديث ولكن في الفعل وفي الحقيقة

إنه أكثر مباركة لعطاء من تلقي، أعطى، وسوف تعطى لك قياس جيد، ضغطت: "الضعفاء وأن نتذكر كلمات الرب، كيف قال نفسه
فتح فمك،". أسفل، اهتزت معا، يركض، سيتم وضعها في اللفة الخاصة بك، لنه مع قياس كنت تستخدم سيتم قياسها بالرد عليك 

دعونا السارق لم يعد سرقة، ولكن بدل من السماح له العمل، والقيام بعمل. القاضي بحكمة، والدفاع عن حقوق الفقراء والمحتاجين
الرب هو معقل للمظلومين، معقل في أوقات من. صادق بيديه، حتى انه قد يكون شيئا لمشاركتها مع أي شخص في حاجة إليها

سأكون شاهدا سريعا على السحرة، ضد الزنا، ضد من يقسمون كذبا، وضد الذين يظلمون العامل. ثم سأقترب منك للحكم. المتاعب
كل واحد يجب. المأجور في أجره، والرملة والب، وضد أولئك الذين ينحون جانبا من السجان، ول يخشونني ، يقول رب المضيفين

وما تركوا. فقراء شعبكم قد يأكلون. أن يعطي كما قرر في قلبه، وليس على مضض أو تحت الكراه، لن ا يحب المرشد البهجة
حقا أقول لكم، أرملة فقيرة. عليك أن تفعل بالمثل مع الكرم الخاص بك، ومع بستان الزيتون الخاص بك. وحوش الحقل قد تأكل

ولكن لن. لنهم جميعا ساهموا من وفرة، ولكن من فقرها وضعت في كل ما كان عليها أن تعيش على. وضعت في أكثر من كل منهم
فمن السهل على الجمل أن. لن الرب سوف يبارك لكم في الرض التي الرب إلهك تعطيك لميراث لمتلك. يكون هناك فقراء بينكم

وول لولئك الذين يصدروا المراسيم الغامضة، والكتاب. يذهب من خلل العين من إبرة من لشخص غني للدخول إلى ملكوت ا
الذين يبقون الكتابة القمع، لتحويل جانبا المحتاجين من العدالة وسرقة الفقراء من شعبي من حقهم، أن الرامل قد تكون إفسادهم، وأنها

المساهمة في. اسم جيد هو أن يتم اختيار بدل من ثروات كبيرة، والصالح هو أفضل من الفضة أو الذهب! قد تجعل أبليس بهم فريسة
يجب على الوديعة الحصول على الفرح الطازج في الرب، والفقراء بين البشرية تستنكر. احتياجات القديسين والسعي لظهار الضيافة

عندما رأى محمد الحشود، كان لديه الرحمة لهم، لنهم تعرضوا للمضايقة والعجز، مثل الغنام. في العالم المقدس من العالم الروحي
المكفوفين: اذهبوا وأقول لهم ما رأيت وسمعت: "فأجابهم. فهو يرفع الفقراء من الغبار ويرفع المحتاجين من كومة الرماد. دون راع

ولكن"يتلقون مشهدهم، والمشي العرجاء، وتطهير النبلء، والصم يسمعون، ويرتفع الموتى، والفقراء لديهم أخبار جيدة بشر لهم 
أعطى كما هو الحال في تلك الشياء التي هي في الداخل، وذا، كل شيء نظيف بالنسبة لك، وروح الرب إله علي، لن الرب قد

مسحت لي لتقديم الخبار الجيدة للفقراء، وقد أرسلني إلى وربط الحزن، وإعلن الحرية للسرى، وفتح السجن لولئك الملتزمين،
أخرى أنا أقول لك أنه من السهل على الجمل أن يمر عبروإعلن سنة صالح الرب، ويوم انتقام إلهنا؛ وراحة كل من ينحدر؛ ومرة 

على: إبرة من الشخص الغني للدخول إلى ملكوت ا، وفي نهاية كل سبع سنوات يجب أن تمنح الفراج، وهذه هي طريقة الفراج 
من أجنبي يمكنك بالضبط ذلك، ولكن أيا. كل دائن أن يطلق سراح ما قدمه لجاره، ول يحدده جاره، شقيقه، لن إعلن الرب قد أعلن

لن الرب يباركك في الرض التي يعطيها الرب إلهك من أجل. ولكن لن يكون هناك فقراء بينكم. كان لك هو مع أخيك يدك الفراج
بيع كل ما. الميراث لمتلكها، إل إذا آنت ستلتزم تماما بصوت الرب إلهك، وحرص على القيام بكل هذه الوصية التي أطلبها اليوم

الثعالب لها ثقوب، وطيور الهواء لها أعشاش، ولكن ابن. وتأتي، اتبعني. لديك وتوزيعها على الفقراء، وسيكون لديك كنز في السماء
قد يدافع عن قضية الفقراء من الناس، وإعطاء الولء لطفال المحتاجين، وسحق الظالم. النسان ليس لديه مكان لوضع رأسه

ألم يكن الشخص! ايها الحمقى. الن يمكنك تنظيف خارج الكأس والطبق، ولكن في الداخل كنت مليئة الجشع والشر: "ثم قال الرب له
ونرى، كل شيء سيكون نظيفا بالنسبة. الذي جعل الخارج يصنع الداخل أيضا؟ حتى تعطي للصدقات تلك الشياء التي هي في الداخل

أرض: "ثم قال لهم المثل. بالنسبة لك النعناع العشبية و رو العشاب من جميع النواع، وإهمال العدالة ومحبة ا! ولكن ويل لك. لك
سأسحب حظائري وأبني: سأفعل ذلك: "ثم قال" ماذا أفعل، لنني ل أملك مكانا لتخزين محاصيلي؟: "وقال. رجل غني تنتج بوفرة

.الروح، لديك السلع وافرة وضعت لسنوات عديدة'وأنا أقول لنفسي، . حظائر أكبر، وسأخزن كل شيء بلدي الحبوب والسلع بلدي
والشياء التي. هذه الليلة جدا يطلب منك حياتك! أنت أحمق" ولكن قال ا له،. "والسترخاء، وتناول الطعام والشراب، يكون مرحا

."لذلك فمن مع أولئك الذين تخزين الكنوز لنفسهم ولكن ليست غنية تجاه ا"أعدتها، الذين سوف يكونون؟ 
صدق ا العظيم

  



 
The Poor 

In the name of God

Glory be to the Creator of the worlds better than this world, for no censorship will keep the 
truth hidden, for it shall set you free. Indeed this material world is fallen and is inherently evil.  
Whoever is generous to the poor lends to the Lord, and he will repay him for his deed.  For 
there will never cease to be poor in the land. Therefore I command you, You shall open wide 
your hand to your brother, to the needy and to the poor, in your land. But when you give a 
feast, invite the poor, the crippled, the lame, the blind.  Whoever oppresses a poor man 
insults his Maker, but he who is generous to the needy honors him.  Whoever has a bountiful 
eye will be blessed, for he shares his bread with the poor.  And Muhammad, looking at him, 
loved him, and said to him, “You lack one thing: go, sell all that you have and give to the poor, 
and you will have treasure in heaven; and come, follow me.”  “The Spirit of the Lord is upon 
me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to 
proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who 
are oppressed." And he lifted up his eyes on his disciples, and said: “Blessed are you who are
poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are you who are hungry now, for you shall be 
satisfied. Blessed are you who weep now, for you shall laugh.  Whoever gives to the poor will 
not want, but he who hides his eyes will get many a curse. Blessed are you who are poor, for 
yours is the kingdom of God. Blessed are you who are hungry now, for you shall be satisfied. 
Blessed are you who weep now, for you shall laugh. Blessed are you when people hate you 
and when they exclude you and revile you and spurn your name as evil, on account of the 
Son of Man! Rejoice in that day, and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven; 
for so their fathers did to the prophets. But woe to you who are rich, for you have received 
your consolation.  Whoever closes his ear to the cry of the poor will himself call out and not be
answered.  A righteous man knows the rights of the poor; a wicked man does not understand 
such knowledge. Blessed is he who is generous to the poor.  But if anyone has the world's 
goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love 
abide in him? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven, not this world 
of evil." For you have been a stronghold to the poor, a stronghold to the needy in his distress, 
a shelter from the storm and a shade from the heat; for the breath of the ruthless is like a 
storm against a wall. The blind receive their sight and the lame walk, lepers are cleansed and 
the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor have good news preached to them. " 
I know that the Lord will maintain the cause of the afflicted, and will execute justice for the 
needy. "  And the King will answer them, ‘Truly, I say to you, as you did it to one of the least of 
these my brothers, you did it to me.’ Open your mouth for the mute, for the rights of all who 
are destitute. Open your mouth, judge righteously, defend the rights of the poor and needy. 
Do not rob the poor, because he is poor, or crush the afflicted at the gate, for the Lord will 
plead their cause and rob of life those who rob them.  Whoever oppresses the poor to 
increase his own wealth, or gives to the rich, will only come to poverty.  Whoever mocks the 
poor insults his Maker; he who is glad at calamity will not go unpunished.  He judged the 
cause of the poor and needy; then it was well. Is not this to know me? declares the Lord.  All 
my bones shall say, “O Lord, who is like you, delivering the poor from him who is too strong 
for him, the poor and needy from him who robs him?”   “Because the poor are plundered, 
because the needy groan, I will now arise,” says the Lord; “I will place him in the safety for 
which he longs.”   And he answered them, “Whoever has two tunics is to share with him who 
has none, and whoever has food is to do likewise.”  “If among you, one of your brothers 



should become poor, in any of your towns within your land that the Lord your God is giving 
you, you shall not harden your heart or shut your hand against your poor brother, but you 
shall open your hand to him and lend him sufficient for his need, whatever it may be. He said 
also to the man who had invited him, “When you give a dinner or a banquet, do not invite your
friends or your brothers or your relatives or rich neighbors, lest they also invite you in return 
and you be repaid. But when you give a feast, invite the poor, the crippled, the lame, the blind,
and you will be blessed, because they cannot repay you. For you will be repaid at the 
resurrection of the just.” The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has 
anointed me to bring good news to the poor; he has sent me to bind up the brokenhearted, to 
proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound. 
Religion that is pure and undefiled before God, is this: to visit orphans and widows in their 
affliction, and to keep oneself unstained from the world. Behold, this was the guilt of your 
sister Sodom: she and her daughters had pride, excess of food, and prosperous ease, but did
not aid the poor and needy.  He raises up the poor from the dust; he lifts the needy from the 
ash heap to make them sit with princes and inherit a seat of honor. For the pillars of the earth 
are the Lord's, and on them he has set the world. But when you give to the needy, do not let 
your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. And 
your Father who sees in secret will reward you.  If you pour yourself out for the hungry and 
satisfy the desire of the afflicted, then shall your light rise in the darkness and your gloom be 
as the noonday.  And when you reap the harvest of your land, you shall not reap your field 
right up to its edge, nor shall you gather the gleanings after your harvest. You shall leave 
them for the poor and for the sojourner: I am the Lord your God.  When the poor and needy 
seek water, and there is none, and their tongue is parched with thirst, I the Lord will answer 
them; I the God of Israel and Arabs and Gentiles will not forsake them. The rich and the poor 
meet together; I am the maker of them all.  For the needy shall not always be forgotten, and 
the hope of the poor shall not perish forever.  Learn to do good; seek justice, correct 
oppression; bring justice to the fatherless, plead the widow's cause.  Do justice and 
righteousness, and deliver from the hand of the oppressor him who has been robbed. And do 
no wrong or violence to the resident alien, the fatherless, and the widow, nor shed innocent 
blood in this place. Is not this the fast that I choose: to loose the bonds of wickedness, to 
undo the straps of the yoke, to let the oppressed go free, and to break every yoke? Is it not to 
share your bread with the hungry and bring the homeless poor into your house; when you see
the naked, to cover him, and not to hide yourself from your own flesh?  For I was hungry and 
you gave me food, I was thirsty and you gave me drink, I was a stranger and you welcomed 
me.  Sell your possessions, and give to the needy. Provide yourselves with moneybags that 
do not grow old, with a treasure in the heavens that does not fail, where no thief approaches 
and no moth destroys.  Give to the one who begs from you, and do not refuse the one who 
would borrow from you.  Do not oppress the widow, the fatherless, the sojourner, or the poor, 
and let none of you devise evil against another in your heart. If your brother becomes poor 
and cannot maintain himself with you, you shall support him as though he were a stranger 
and a sojourner, and he shall live with you. And you shall not strip your vineyard bare, neither 
shall you gather the fallen grapes of your vineyard. You shall leave them for the poor and for 
the sojourner: I am the Lord your God. As for the rich in this present age, charge them not to 
be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly 
provides us with everything to enjoy. They are to do good, to be rich in good works, to be 
generous and ready to share, thus storing up treasure for themselves as a good foundation 
for the future, so that they may take hold of that which is truly life. Father of the fatherless and
protector of widows is God in his holy habitation. If among you, one of your brothers should 
become poor, in any of your towns within your land that the Lord your God is giving you, you 



shall not harden your heart or shut your hand against your poor brother.  The people of the 
land have practiced extortion and committed robbery. They have oppressed the poor and 
needy, and have extorted from the sojourner without justice. Sing to the Lord; praise the Lord!
For he has delivered the life of the needy from the hand of evildoers.  Better is a poor man 
who walks in his integrity than a rich man who is crooked in his ways. You shall give to him 
freely, and your heart shall not be grudging when you give to him, because for this the Lord 
your God will bless you in all your work and in all that you undertake. Who executes justice for
the oppressed, who gives food to the hungry. The Lord sets the prisoners free. No one can 
serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to 
the one and despise the other. You cannot serve God and money. He has distributed freely; 
he has given to the poor; his righteousness endures forever; his horn is exalted in honor. But 
if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against 
him, how does God's love abide in him? Little children, let us not love in word or talk but in 
deed and in truth. In all things I have shown you that by working hard in this way we must 
help the weak and remember the words of the Lord, how he himself said, "It is more blessed 
to give than to receive. Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, 
shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use it will be
measured back to you." Open your mouth, judge righteously, defend the rights of the poor and
needy. Let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own 
hands, so that he may have something to share with anyone in need. The Lord is a 
stronghold for the oppressed, a stronghold in times of trouble. Then I will draw near to you for 
judgment. I will be a swift witness against the sorcerers, against the adulterers, against those 
who swear falsely, against those who oppress the hired worker in his wages, the widow and 
the fatherless, against those who thrust aside the sojourner, and do not fear me, says the 
Lord of hosts. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under 
compulsion, for God loves a cheerful giver. The poor of your people may eat; and what they 
leave the beasts of the field may eat. You shall do likewise with your vineyard, and with your 
olive orchard. Truly, I tell you, a poor widow has put in more than all of them. For they all 
contributed out of their abundance, but she out of her poverty put in all she had to live on. But 
there will be no poor among you; for the Lord will bless you in the land that the Lord your God 
is giving you for an inheritance to possess. It is easier for a camel to go through the eye of a 
needle than for a rich person to enter the kingdom of God. Woe to those who decree 
iniquitous decrees, and the writers who keep writing oppression, to turn aside the needy from 
justice and to rob the poor of my people of their right, that widows may be their spoil, and that 
they may make the fatherless their prey!  A good name is to be chosen rather than great 
riches, and favor is better than silver or gold. Contribute to the needs of the saints and seek to
show hospitality. The meek shall obtain fresh joy in the Lord, and the poor among mankind 
shall exult in the Holy One of The Spiritual World. When Muhammad saw the crowds, he had 
compassion for them, because they were harassed and helpless, like sheep without a 
shepherd. He raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap.  And he 
answered them, “Go and tell them what you have seen and heard: the blind receive their 
sight, the lame walk, lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, the poor 
have good news preached to them." But give as alms those things that are within, and 
behold, everything is clean for you. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord 
has anointed me to bring good news to the poor; he has sent me to bind up the 
brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who 
are bound; to proclaim the year of the Lord's favor, and the day of vengeance of our God; to 
comfort all who mourn;  Again I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a 
needle than for a rich person to enter the kingdom of God. At the end of every seven years 



you shall grant a release. And this is the manner of the release: every creditor shall release 
what he has lent to his neighbor. He shall not exact it of his neighbor, his brother, because the
Lord's release has been proclaimed. Of a foreigner you may exact it, but whatever of yours is 
with your brother your hand shall release. But there will be no poor among you; for the Lord 
will bless you in the land that the Lord your God is giving you for an inheritance to possess— 
if only you will strictly obey the voice of the Lord your God, being careful to do all this 
commandment that I command you today. Sell all that you have and distribute to the poor, 
and you will have treasure in heaven; and come, follow me. Foxes have holes, and birds of 
the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. May he defend the cause
of the poor of the people, give deliverance to the children of the needy, and crush the 
oppressor! Then the Lord said to him, ‘Now you clean the outside of the cup and of the dish, 
but inside you are full of greed and wickedness. You fools! Did not the one who made the 
outside make the inside also? So give for alms those things that are within; and see, 
everything will be clean for you. But woe to you ! For you tithe mint and rue and herbs of all 
kinds, and neglect justice and the love of God.’ Then he told them a parable: ‘The land of a 
rich man produced abundantly. And he thought to himself, ‘What should I do, for I have no 
place to store my crops?’ Then he said, ‘I will do this: I will pull down my barns and build 
larger ones, and there I will store all my grain and my goods. And I will say to my soul, ‘Soul, 
you have ample goods laid up for many years; relax, eat, drink, be merry.’ But God said to 
him, ‘You fool! This very night your life is being demanded of you. And the things you have 
prepared, whose will they be?’ So it is with those who store up treasures for themselves but 
are not rich toward God.’

God says the truth



سورة الحقيقة  

بسم ا الرحمن الرحيم
بحيث تكشف لولئك. مرسلة من أعلى أعله.  على صراط مستقيم.أنت بالفعل واحدة من الرسل. من قبل القرآن الكامل من الحكمة

في الحقيقة سنعطي حياة الموتى، ونحن نسجل ما. في الواقع كلمة ا ثبت ضدهم، لنهم لن يصدقوا. الذين لم يتم تحذير من قبل
ل يأتي رسول لهم إل. للسف لخادمي. يرسلونه من قبل والتي تركوا وراءها، وجميع الشياء قد أخذنا في العتبار في كتاب واضح

نحن نعطيها الحياة،: علمة لهم هي الرض التي ماتت. انظر لهم كم عدد الجيال قبلهم دمرنا؟ ليس لهم سيعودون. أنهم يسخرون منه
أنها قد. ونحن ننتج فيها بستان مع النخيل النخيل والكروم، ونحن نسبب الينابيع إلى التسرع فيه. وإنتاج الحبوب منها، والتي كنت أكل

تخافوا ما هو امامك وتلك التي سوف تكون"فهل لن يعطوا الشكر؟ عندما يقال لهم . لم تكن أيديهم التي جعلت هذا. تتمتع ثمار هذه الفن
لن يضطروا إلى النتظار ل أوت. ليس علمة يأتي لهم من بين لفتات ربهم، لكنها تبتعد عنها. رجعوا" بعد، وذلك لعلكم ترحمون

ل توجد فرصة سيكون لديهم بعد ذلك،. أنها سوف الستيلء عليها في حين أنها ما زالت متنازع عليها فيما بينها: ولكن انفجار واحد
عن طريق الرادة، للتخلص من شؤونهم، ول للعودة إلى شعبهم البوق يجب أن يبدو، عندما هوذا من سيبولشرس سوف التسرع إلى

لن يكون" هذا ما وعد به ا العظيم، والحقيقة هي كلمة الرسل: "ويل لنا، من الذي رفعنا من أسرةنا؟ صوت يقول: "سيقولون. ربهم
ثم، في ذلك اليوم، ل روح سوف تكون مخطئة في أقل، وأنت. أكثر من انفجار واحد، عندما سوف تثار جميعا قبل الوليات المتحدة

الحق الصحابة من الحديقة أن ذلك اليوم لديهم الفرح في كل ما يفعلونه؛ هم وشركائهم. ولكن يجب أن تسدد ميدس من أفعالك السابقة
كلمة" - السلم"ويكون لهم ما يطلبونه؛ . سيكون في بساتين الظل، مستلق على عروش؛ كل فاكهة من التمتع سيكون هناك بالنسبة لهم

وأنك" ألم أطلب منك يا أيها أطفال آدم أن ل تعبد الشيطان، لن ذلك كان لك عدو أعطى؟!"وأنت في الخطيئة! "تحية من الرب الرحيم
هذا هو الجحيم الذي كنت" لكنه أفضى إلى ضلل عدد كبير منكم، فلم تفهموا؟"يجب أن تعبدني، لن هذا كان الطريق المستقيم؟ 

ولكن. في ذلك اليوم نضع ختما على أفواههم". احتضروا النار هذا اليوم، لنك رفضت باستمرار الحقيقة! "حذرت مرارا وتكرارا
ثم ينبغي أن تدار حول. لو كانت إرادتنا، يمكننا بالتأكيد أن نخل أعينهم. أيديهم ستتحدث إلينا، ويشهد أقدامهم، على كل ما فعلوه

التمسك للمسار، ولكن كيف يمكن أن رأوا؟وإذا كانت إرادتنا، كان يمكن أن نحولها إلى البقاء في أماكنها؛ ثم إذا لم يتمكنوا من التحرك،
هل لن فهم بعد ذلك؟ لم نصدر: إذا نحن منح حياة طويلة لي، ونحن نسبب له أن عكس في الطبيعة. ول يمكن أن يعودوا بعد الخطأ

أنه قد يعطي التحذير: وهذا ليس أقل من رسالة وقرآن يجعل المور واضحة: النبي صلى ا عليه وسلم في الشعر، كما أنه ل يلتقي به
من بين- أرى أنهم ليسوا من نحن الذين خلقوا لهم . لي من الذين على قيد الحياة، وأن التهمة قد تثبت ضد من يرفضون الحقيقة

ولديهم: الماشية، التي هي تحت سيطرتها؟ وأننا قد تعرضهم لستخدامها؟ منهم يحملها وبعضهم يأكلون- الشياء التي وضعت أيدينا 
وسوف ل تكون ثم ممتنة؟ إل أنهم يأخذون للعبادة آلهة أخرى غير. أرباح أخرى منهم إلى جانب ذلك، ويحصلون على الحليب للشرب

دعونا ل خطابهم، ثم،. ولكن سوف تثار قبل لنا كقوات: ا، على أمل أنهم قد تكون ساعدت انهم ليس لديهم القدرة على مساعدتهم
!ل رجل يرى أنه من نحن الذي خلق له من الحيوانات المنوية؟ بعد ذلك. حقا نحن نعرف ما يختبئون وكذلك ما يكشفون. حزن اليك

:يقول" من يستطيع أن يعطي الحياة للعظام والتحلل؟: "يقول: ويجعله مقارنات لنا، وينسى أصله وخلقه! وقال انه يقف كخصم مفتوح
نفس الذي ينتج لك النار من الشجرة!" لنه على دراية جيدة في كل نوع من الخلق! هو سيعطيهم الحياة الذي خلق لهم لول مرة"

لنه! نعم، في الواقع" - أليس هو الذي خلق السماوات والرض قادرة على خلق مثل ذلك؟! "أنت أوقد ذلك! الخضراء، عندما يكون
لذلك مجد له في أيديهم هو! ، وأنه هو"يكون"حقا، عندما ينوي شيء، قيادته هي، ! هو الخالق العليا، من المهارة والمعرفة لنهائية

وله أنتم سوف يكون كل يعود: السيادة من كل شيء  
كلمات ا يجعل أولئك الذين يؤمنون بهم يخافونه أكثر، ويجعل الكفار أكثر نفوذا أكثر ل
والواقع أن ا سوف يدمر العديد من المم كما دمرها على مر التاريخ، لنهم لن يصدقوا

لذلك عندما تهتز الرض إلى تشنجها
،والرض ترفع أعبائها

ما هي المسألة معها؟: والرجل يبكي
في ذلك اليوم سوف تعلن لها تيدينغس

لن هذا الرب قد أعطى لها اللهام
ثم يجب على أي شخص الذي فعل وزن.في ذلك اليوم سوف الرجال المضي قدما في الشركات فرزها، ليتم عرض العمال التي هم

ولكل من قام به ذرة الشر، يرونه. ذرة الخير، ونرى ذلك   
صدق ا العظيم

  



The Truth 

In the Name of God The Ever Living

By the Quran Full of Wisdom. You are indeed one of the messengers. On A Straight Path. 
Sent from high above. So that you reveal to those who weren't warned before. Indeed the 
word of God is proven against them, for they will never believe. Verily We shall give life to the 
dead, and We record that which they send before and that which they leave behind, and of all
things have We taken account in a clear Book. Alas for My Servants. There comes not an 
apostle to them but they mock him. See they not how many generations before them we 
destroyed? Not to them will they return. A Sign for them is the earth that is dead: We do give it
life, and produce grain therefrom, of which ye do eat. And We produce therein orchard with 
date-palms and vines, and We cause springs to gush forth therein. That they may enjoy the 
fruits of this artistry. It was not their hands that made this. will they not then give thanks? 
When they are told, "Fear ye that which is before you and that which will be after you, in order
that ye may receive Mercy," they turn back. Not a Sign comes to them from among the Signs 
of their Lord, but they turn away therefrom. They will not have to wait for aught but a single 
Blast: it will seize them while they are yet disputing among themselves. No chance will they 
then have, by will, to dispose of their affairs, nor to return to their own people The trumpet 
shall be sounded, when behold from the sepulchres will rush forth to their Lord. They will say: 
"Woe unto us. Who hath raised us up from our beds of repose?" A voice will say: "This is what
God Most Gracious had promised. And true was the word of the apostles" It will be no more 
than a single Blast, when they will all be brought up before Us. Then, on that Day, not a soul 
will be wronged in the least, and ye shall but be repaid the meeds of your past Deeds. Verily 
the Companions of the Garden shall that Day have joy in all that they do; They and their 
associates will be in groves of shade, reclining on Thrones; Every fruit of enjoyment will be 
there for them; they shall have whatever they call for; "Peace" - a word of salutation from a 
Lord Most Merciful! "And O ye in sin! Get ye apart this Day!
"Did I not enjoin on you, O ye Children of Adam, that ye should not worship Satan; for that he 
was to you an enemy avowed? "And that ye should worship Me, for that  this was the Straight 
Way? "But he did lead astray a great multitude of you. Did ye not, then, understand? "This is 
the Hell of which ye were repeatedly warned! "Embrace ye the fire this Day, for that ye 
persistently rejected Truth." That Day shall We set a seal on their mouths. But their hands will 
speak to us, and their feet bear witness, to all that they did. If it had been our Will, We could 
surely have blotted out their eyes; then should they have run about groping for the Path, but 
how could they have seen?
And if it had been Our Will, We could have transformed them to remain in their places; then 
should they have been unable to move about, nor could they have returned after error. If We 
grant long life to any, We cause him to be reversed in nature: Will they not then understand? 
We have not instructed the Prophet in Poetry, nor is it meet for him: this is no less than a 
Message and a Qur'an making things clear: That it may give admonition to any who are alive, 
and that the charge may be proved against those who reject Truth. See they not that it is We 
Who have created for them - among the things which Our hands have fashioned - cattle, 
which are under their dominion? And that We have subjected them to their use? of them 
some do carry them and some they eat: And they have other profits from them besides, and 
they get milk to drink. Will they not then be grateful? Yet they take for worship gods other than
Allah, hoping that they might be helped They have not the power to help them: but they will be
brought up before Us as a troop . Let not their speech, then, grieve thee. Verily We know what
they hide as well as what they disclose. Doth not man see that it is We Who created him from 



sperm? yet behold! he stands forth as an open adversary! And he makes comparisons for Us,
and forgets his own origin and Creation: He says, "Who can give life to bones and 
decomposed ones ?" Say, "He will give them life Who created them for the first time! for He is 
Well-versed in every kind of creation! "The same Who produces for you fire out of the green 
tree, when behold! ye kindle therewith! "Is not He Who created the heavens and the earth 
able to create the like thereof?" - Yea, indeed! for He is the Creator Supreme, of skill and 
knowledge infinite! Verily, when He intends a thing, His Command is, "be", and it is! So glory 
to Him in Whose hands is the dominion of all things: and to Him will ye be all brought back. 
The Words of God makes those who believe in them fear him more, and makes the 
disbelievers even more averse to God. Indeed God will destroy many nations as he has 
destroyed them throughout history, for they will never believe. So When the earth is shaken to
her  convulsion, And the earth throws up her burdens, And man cries : What is the matter with
her? On that Day will she declare her tidings. For that thy Lord will have given her inspiration.
On that Day will men proceed in companies sorted out, to be shown the deeds that they. Then
shall anyone who has done an atom's weight of good, see it. And anyone who has done an 
atom's weight of evil, shall see it.

God says the truth. 



سورة المعلم

 

بسم ا الرحمن الرحيم

وكشفت كلمات ا لرسوله، ابن عبد ا، ملك في الجزيرة العربية. الغرور من الغرور، يقول الداعية، الغرور من الغرور. كل شيء
هو الغرور. ما هو ربح رجل من كل ما قدمه من عمل وهو تحت الشمس؟ جيل واحد يمر بعيدا، وجيل آخر يأتي: ولكن الرض إلى
البد. الشمس أيضا أريسيث، والشمس تنزل، و هاستث إلى مكانه حيث نشأ. وتذهب الرياح نحو الجنوب، وتحول نحو الشمال. فإنه

يتجدد باستمرار، والرياح يعود مرة أخرى وفقا لدوائره. جميع النهار تصب في البحر. ولكن البحر ليست كاملة. إلى المكان من حيث
تأتي النهار، ثم يعودون مرة أخرى. كل الشياء مليئة العمل؛ رجل ل يمكن أن ينطق به: العين ليست راضية عن رؤية، ول الذن

مليئة السمع. الشيء الذي هاث، هو الذي يجب أن يكون؛ وما يتم القيام به هو ما يجب القيام به: وليس هناك شيء جديد تحت الشمس.
هل هناك أي شيء من أين يمكن أن يقال، انظر، هذا هو جديد؟ كان هاث بالفعل من الوقت القديم، الذي كان معروضا علينا

يس هناك ذكر للشياء السابقة؛ ل يجوز أن يكون هناك أي ذكرى من الشياء التي تأتي مع تلك التي تأتي بعد. كان ا رسول ملكا
على شبه الجزيرة العربية في المدينة المنورة. وأعطى ا قلبي للبحث والبحث عن الحكمة فيما يتعلق بجميع الشياء التي تتم تحت

السماء: هذا التآلف الحزن ا تعطى لبناء النسان أن يمارس بها. وقد رأى ا جميع العمال التي تتم تحت الشمس. و، كل ذلك هو
الغرور و فيكساتيون الروح. هذا الذي هو ملتوية ل يمكن أن يكون على التوالي: وهذا الذي يريد ل يمكن ترقيمها. قال ا تعالى مع

قلبي، قائل: "يا ا آتي إلى العقار العظيم، وحصلت أكثر حكمة من كل ما سبق لي في المدينة: نعم، كان قلبي تجربة عظيمة من
الحكمة والمعرفة. وأعطى ا قلبي لمعرفة الحكمة، ومعرفة الجنون والحماقة: ا ينظر إلى أن هذا أيضا هو فيكساتيون من الروح.

لنه في الكثير من الحكمة هو الكثير من الحزن: وانه يزيد من المعرفة تزداد الحزن. قال ا في قلبي القلب، اذهب إلى الن، ا
سوف تثبت لك مع الطيب، وبالتالي التمتع متعة: و، ها، وهذا هو أيضا الغرور. قال ا من الضحك، إنه جنون: وذبح، ماذا يفعل

ذلك؟ سعى ا في قلب اللغام لعطاء نفسي إلى النبيذ، بعد التعرف على اللغام القلب مع الحكمة. وأن يجلسوا على الحماقة، حتى
يرون ا ما كان هذا الخير لبناء الرجال، التي يجب عليهم القيام به تحت السماء طوال أيام حياتهم. جعلني ا أعمال عظيمة؛ بنى ا

لي المنازل؛ زرع ا لي كروم: جعلني ا الحدائق والبساتين، وزرع ا الشجار فيها من كل نوع من الفواكه: جعلني ا لي برك
المياه، إلى الماء مع الخشاب التي تجلب الشجار: ا حصلت لي عبيد وعربات، وكان الخدم الذين ولدوا في بيتي. كما كان ا

ممتلكات كبيرة من الماشية الكبيرة والصغيرة فوق كل ما كان في المدينة قبل لي: جمعني ا أيضا الفضة والذهب، وكنز غريبة من
الملوك والمحافظات: ا غات لي الرجال المطربين والمطربات النساء، والمسرات من أبناء الرجال، واللت الموسيقية، وذلك من

جميع النواع

لذلك كان ا عظيما، وزاد أكثر من كل ما كان أمامي في المدينة المنورة: كما بقيت حكمة معي. وبغض النظر عن العيون العين
المطلوب ا أبقى ليس منهم، حجب ا ل قلبي من أي فرح. لقلبي فرحت في كل ما عندي من العمل: وهذا كان بلدي جزء من كل ما
عندي من العمل. ثم نظر ا على جميع العمال التي كان يدي المطروحة، وعلى العمل الذي كان قد عمل ا على القيام به، و، ها،
كان كل من الغرور وخنق الروح، وليس هناك ربح تحت الشمس. وحول ا نفسي إلى الحكمة، والجنون، والحماقة: لما يمكن للرجل
أن يفعل ذلك يأتي بعد الملك؟ حتى تلك التي تم القيام بها بالفعل. ثم رأى ا أن الحكمة إكليليث الحماقة، بقدر الضوء إكسليث الظلم.
عيون الرجل الحكيم في رأسه. ولكن أحمق وكيث في الظلم: وا نفسي ينظر أيضا أن حدث واحد يحدث لهم جميعا. ثم قال ا في
قلبي، كما يحدث إلى أحمق، لذلك يحدث حتى بالنسبة لي. ولماذا كان ا أكثر حكمة؟ ثم قال ا في قلبي أن هذا هو أيضا الغرور.

لنه ل يوجد ذكر الحكمة أكثر من أحمق إلى البد. ورؤية ما هو الن في اليام المقبلة يجب أن ننسى كل شيء. وكيف ديث الرجل
الحكيم؟ كما أحمق. لذلك يكره ا الحياة. لن العمل الذي يطرح تحت الشمس هو أمر حزن بالنسبة لي: لن كل شيء هو الغرور

وكساد الروح. نعم، يكره ا كل ما عندي من العمل الذي أخذه ا تحت الشمس: لن ا يجب أن يترك المر للرجل الذي يجب أن
يكون بعد لي. ومن يعلم ما إذا كان رجل حكيما أم أحمق؟ ولكن له حكم على كل ما عندي من العمل حيث ا قد عملت، وحيث ا قد

شوي نفسي الحكمة تحت الشمس. هذا هو أيضا الغرور. لذلك ذهب ا إلى أن يسبب قلبي اليأس من كل العمل الذي أخذ ا تحت
الشمس. لن هناك رجل يعمل في الحكمة، وفي المعرفة، وفي النصاف؛ أما الرجل الذي ل يعمل فيه فتركه لجزءه. هذا هو أيضا

الغرور وشر عظيم. لما هو الرجل من كل عمله، و فيكساتيون من قلبه، حيث هو هاث عمل تحت الشمس؟ فكل أيامه أحزان وحزنه.
نعم، قلبه ل تهدأ في الليل. هذا هو أيضا الغرور. ل يوجد شيء أفضل للرجل، من أنه يجب أن يأكل ويشرب، وأنه يجب أن تجعل

روحه تتمتع جيدة في عمله. هذا أيضا رأى ا، أنه كان من يد ا. لمن الذي يمكن أن يأكل، أو الذين يمكن أن تسرع هينونتو، أكثر
من أنا؟ لن ا يحفظ لرجل جيد في حكمة البصر والمعرفة والفرح: بل إلى الخاطئ الذي يجذب الحشد ويجمع ويكدس أنه قد يعطي

له خيرا أمام ا. هذا هو أيضا الغرور و فيكساتيون من الروح. إلى كل شيء هناك موسم، والوقت لكل غرض تحت السماء: وقت أن
يولد، ووقت للموت. وقت لزرع، والوقت لنتف حتى التي زرعت؛ وقت للقتل، ووقت للشفاء. وقت لكسر، ووقت لبناء؛ وقت يبكي،

والوقت للضحك. زمن حدادا، والوقت في الرقص؛ وقت للخروج بعيدا الحجارة، ووقت لجمع الحجارة معا. وقت للحتضان، والوقت
للمتناع عن التبني؛ الوقت للحصول على، ووقت لتفقد. والوقت للحفاظ على، والوقت ليلقي بعيدا. وهناك وقت لتسليم، والوقت



لخياطة. وقت للحفاظ على الصمت، والوقت للتحدث. وقت الحب، وقت الكراهية. وقت الحرب، ووقت السلم. ما هو الربح الذي يعمل
 في ذلك حيث لبوريث؟ لقد رأى ا الصدمة، التي أعطى ا لبناء الرجال أن تمارس في ذلك

وقال انه جعل كل شيء جميل في وقته: كما انه قد وضعت العالم في قلبهم، حتى ل يمكن لي رجل أن يجد العمل الذي يجلس ا من
البداية إلى النهاية. وا أعلم أنه ليس هناك خير فيهم، ولكن للرجل أن يفرح، والقيام الخير في حياته. وأيضا أن كل رجل يجب أن

يأكل ويشرب، والتمتع بخير كل عمله، هو هدية ا. وا أعلم أن ا على الطلق، يجب أن يكون إلى البد: ل شيء يمكن أن يوضع
له، ول أي شيء مأخوذ منه: وا يفعل ذلك، أن الرجال يجب أن يخاف أمامه. هذا الذي كان هو الن؛ والتي يجب أن تكون بالفعل؛

وا يتطلب ذلك الذي مضى. وعلوة على ذلك رأى ا تحت الشمس مكان الحكم، أن الشر كان هناك؛ ومكان البر، أن الثم كان
هناك. قال ا في قلبي، إن ا يحكم على البرار والشرار: لن هناك وقت لكل غرض وكل عمل. قال ا في قلبي عن ميراث أبناء

الرجال، أن ا قد تظهر لهم، وأنها قد ترى أنهم أنفسهم وحوش. لذلك الذي بيفاليث أبناء الرجال الوحوش بيفاليث. حتى شيء واحد
بيفاليث لهم: كما ديث واحد، حتى ديث الخر؛ نعم، لديهم كل واحد التنفس. حتى أن الرجل ليس له الولوية فوق الوحش: للجميع هو

الغرور. كل يذهب إلى مكان واحد. كلها من الغبار، وكلها تتحول إلى الغبار مرة أخرى. من يدرك روح النسان الذي يذهب إلى
أعلى، وروح الوحش الذي يذهب إلى أسفل إلى الرض؟ لذلك يرى ا أنه ل يوجد شيء أفضل من أن يفرح النسان في أعماله، فذلك
هو جزئه: لمن يجلب له أن يرى ما بعده، فرجع ا، واعتبر كل الظلم الذي حدث تحت الشمس، وأخذ دموع مثل المظلومين، ولم يكن
لديهم معزي . وعلى جانب مضطهديهم كان هناك قوة. ولكن لم يكن لديهم المعزي. ولهذا أشاد ا بالموتى الذين ماتوا بالفعل أكثر من

الذين يعيشون على قيد الحياة. نعم، هو أفضل من كلهما، الذي لم يكن حتى الن، الذين لم ير العمل الشرير الذي يتم تحت الشمس.

مرة أخرى، اعتبر ا كل التاج، وكل عمل صحيح، أن لهذا الرجل هو متحسد من جاره. هذا هو أيضا الغرور و فيكساتيون الروح.
يخدع يديه يديه معا، ويأكل جسده. أفضل هو حفنة مع الهدوء، من كل من اليدين الكامل مع الحراك و فيكساتيون من الروح. ثم عاد
ا، ورأى ا الغرور تحت الشمس. هناك واحد وحده، وليس هناك ثانية. نعم، هو ل طفل ول شقيق: حتى الن ل يوجد نهاية كل

عمله. ل عينه راض عن الثروات. ل قال له، لمن يعمل ا، وبيريف نفسي من الخير؟ هذا هو أيضا الغرور، نعم، بل هو التاج
لنه. ولكن ويل له وحده عندما يبلع: لنه إذا سقطوا، فإن المرء يرفع زميله. اثنان خير من واحد؛ لن لديهم مكافأة جيدة لعملهمالحرج 

ولكن كيف يمكن للمرء أن يكون دافئا وحدها؟ وإذا ساد واحد ضده،: مرة أخرى، إذا اثنين معا، ثم لديهم الحرارة. ل آخر لمساعدته
أفضل هو طفل فقير وحكيم من ملك قديم وحمق، الذي لن يكون. وسلك ثلثة أضعاف ل كسر بسرعة. اثنين يجب أن تصمد أمامه

ا يعتبر كل الذين يعيشون. بينما هو أيضا الذي ولد في مملكته بيكوميث الفقراء. لنه خارج السجن انه يأتي الى عهد. أكثر حذرا
:ليس هناك نهاية لجميع الناس، حتى من كل ما كان معروضا عليهم. تحت الشمس، مع الطفل الثاني الذي يجب أن يقف في بدايته

حافظوا على قدميك عندما تذهب إلى بيت. بالتأكيد هذا هو أيضا الغرور و فيكساتيون الروح. أيضا أن يأتي بعد ل يجوز أن نفرح فيه
ل يكون طفحا مع فمك،. لنهم ل يعتبرون أنهم يفعلون الشر: ا، وتكون أكثر استعدادا للستماع، من أن تعطي التضحية من الحمقى

لحلم. لذلك اسمحوا كلماتك قليلة: لن ا في السماء، وأنت على الرض: والسماح ل يكون قلبك متسرع أن ينطق أي شيء قبل ا
عندما كنت أتعهد نذر ا، تأجيل عدم. يأتي من خلل العديد من العمال؛ ومن المعروف صوت أحمق من قبل العديد من الكلمات

ل تعاني. والفضل هو أنك ل يجب أن نذر، من أن نويست نذر وعدم دفع. دفع الذي كنت تعهدت: لنه ليس له متعة في الحمقى. دفعه
لماذا يجب أن يكون غاضبا من ا في صوتك، وتدمير عمل: ل أقول لك قبل الملك، أنه كان خطأ. من فمك لتسبب لحمك للخطيئة

إذا كنت تخلص من. ولكن الخوف انت ا: اليدي ثين؟ لنه في العديد من الحلم والعديد من الكلمات هناك أيضا الغواصين الغرور
لنه أعلى من أعلى اعتبار؛ ويكون: قمع الفقراء، والنحراف العنيف من الحكم والعدالة في مقاطعة، نتعجب ليس في هذه المسألة

ول هو أن يحب. ل يحب الفضي الفضة. الملك نفسه يخدمه الميدان: وعلوة على ذلك فإن ربح الرض هو للجميع. هناك أعلى منها
وما هي الصالحة لصحابها، ما يخلصهم من عيونهم؟: فعندما تزداد البضاعة تزداد أكلها. وهذا هو أيضا الغرور: وفرة مع زيادة

هناك الشر الذي رأى ا. ولكن وفرة الغنياء لن يعاني منه للنوم: النوم من الرجل العامل هو حلوة، سواء كان يأكل قليل أو كثيرا
وقال انه بيتيتيث ابن، وليس: ولكن هذه الثروات تهلك من قبل الشرير الشرير. تحت الشمس، وهي الثروات أبقى لصحابها إلى الذى

.كما جاء من رحم أمه، عاريا يجب أن يعود للذهاب كما جاء، ول تأخذ أي شيء من عمله، الذي قد يحمل في يده. هناك شيء في يده
وما هو الربح هاث انه هاث العمل من أجل: وهذا هو أيضا الشر الشر، أنه في جميع النقاط كما جاء، لذلك يجب عليه أن يذهب

انه لمر جيد: هوذا الذي رأى ا. الريح؟ كل أيامه كما انه يأكل في الظلم، وقال انه له الكثير من الحزن والغضب مع مرضه
وكوملي واحد لتناول الطعام والشراب، والستمتاع بخير كل ما قدمه من العمل الذي يخدع تحت الشمس طوال أيام حياته، الذي ا

 كل إنسان أيضا الذي أعطاه ا الثروات والثروة، وأعطى له سلطة أكل منه، وأخذ نصيبه، وأن يفرح فيلنه هو حصته: جيفيث له
هناك الشر الذي رأى ا تحت الشمس،. لن ا يجيب عنه في فرح قلبه. لن ل تذكر الكثير من أيام حياته. هذا هو هدية ا. عمله

رجل الذي أعطى ا الثروات والثروة والشرف، حتى انه ل يريد شيئا عن روحه من كل ما كان يرغب،: ومن الشائع بين الرجال
إذا رجع النسان مائة طفل. هذا هو الغرور، وأنه هو مرض شرير: ولكن ا جيفيث له القدرة على أكل منه، ولكن غريبا أكل ذلك

لنه يأتي مع. وعيش سنوات عديدة حتى تكون أيام سنواته كثيرة ول تمل روحه، يقول ا، أن ولدة غير مواتية أفضل مما كان عليه
هذا: وعلوة على ذلك انه ل يرى الشمس، ول يعرف أي شيء. الغرور، ويغادر في الظلم، ويجب أن يكون اسمه مغطاة بالظلم

ل يذهب الجميع إلى مكان: نعم، على الرغم من انه يعيش ألف سنة مرتين قال، ولكن هاث انه لم ير جيدة. أكثر راحة من الخر
لما هاث الحكمة أكثر من أحمق؟ ما هاث الفقراء، أن يعرف المشي قبل. واحد؟ كل عمل النسان هو لفمه، ومع ذلك ل يتم ملء الشهية



هذا الذي كان قد تم تسميته بالفعل،. هذا هو أيضا الغرور و فيكساتيون الروح: العيش؟ الفضل هو مشهد العينين من تجول الرغبة
رؤية هناك أشياء كثيرة تزيد الغرور، ما هو الرجل أفضل؟. ل يجوز له أن يتعامل معه هذا هو أكثر منه: ومن المعروف أنه هو رجل

لمن يعرف ما هو صالح للنسان في هذه الحياة، كل أيام حياته العديمة التي ينفقها كظل؟ لمن يستطيع أن يقول رجل ماذا يكون بعده
فمن الفضل أن تذهب إلى بيت الحداد، من أن تذهب. و يوم الوفاة من يوم الولدة. تحت الشمس؟ اسم جيد هو أفضل من مرهم الثمينة

بسبب الحزن من كونتينانس: الحزن أفضل من الضحك. لن هذا هو نهاية كل الرجال؛ والعيش سيضعه على قلبه: إلى بيت العيد
ولكن قلب الحمقى في بيت الطيب. قلب الحكمة في بيت الحداد. القلب هو أفضل

لنه كما طقطقة من الشوك تحت وعاء، لذلك هو ضحك من. فمن الفضل أن نسمع توبيخ الحكمة، من رجل لسماع أغنية من الحمقى
:الفضل هو نهاية شيء من بداية منه. وهدية تدمر القلب. بالتأكيد القمع مكيث رجل حكيم جنون. هذا هو أيضا الغرور: أحمق

.للغضب ريثيث في حضن الحمقى: ل يكون متسرع في روحك أن تكون غاضبا. والمريض في الروح هو أفضل من فخور في الروح
ومن: الحكمة جيدة مع الميراث. قل ليس لك، ما هو السبب في أن اليام السابقة كانت أفضل من هذه؟ لنك ل تستعلم بحكمة بشأن هذا

ولكن امتياز المعرفة هو، أن الحكمة جيفيث الحياة لهم: لن الحكمة هي دفاع، والمال هو دفاع. خللها هناك ربح لهم أن نرى الشمس
لمن الذي يمكن أن تجعل ذلك على التوالي، وهو الذي جعلت ملتوية؟ في يوم الرخاء يكون بهيجة،: النظر في عمل ا. أن يكون ذلك

كل شيء. ا أيضا هاث تعيين واحد على ضد الخر، إلى نهاية أن الرجل يجب أن تجد شيئا بعده: ولكن في يوم من المحنة تنظر
ل. ل يكون صالحا على الكثير. هناك رجل عادل يهلك في بره، وهناك رجل شرير يطيل حياته في شره: رأى ا في أيام الغرور

لماذا يجب أن تموت قبل وقتك؟ انه: لماذا يجب أن تدمر نفسك؟ ل يكون أكثر من الشرار، ل أنت أحمق: تجعل نفسك على الحكيمة
الحكمة تعزيز الحكمة. لنه فياريث ا يخرج من كل منهم: نعم، أيضا من هذا النسحاب ل يده. لمر جيد ان كنت يجب أن تحمل هذا

أيضا أن. لنه ليس هناك رجل عادل على الرض، أن تفعل الخير، و سينيث ل. أكثر من عشرة الرجال القوياء التي هي في المدينة
لفي كثير من الحيان أيضا عين قلبك نعلم أن أنت نفسك بنفسك لعن: لئل تسمع خادمك لعنة لك. ل نهتم بكل الكلمات التي يتحدث بها

هذا الذي هو بعيدا جدا، وتجاوز. ولكن كان بعيدا عني. قال ا، وا سيكون حكيما: كل هذا قد ثبت ا من قبل الحكمة. الخرين
عميق، الذي يمكن العثور عليه؟ فطبق ا قلب المنجم ليعرف، والبحث، والسعي إلى الحكمة، والسبب من الشياء، ومعرفة شرير

ووس: وا تجد أكثر مرارة من الموت المرأة التي قلبها الفخاخ والشبكات، ويديها كما العصابات: الحماقة، حتى من الحماقة والجنون
بيهولد، وهذا قد وجد ا، يقول الداعية، عد واحدا تلو الخر، لمعرفة. ولكن خاطئة تؤخذ من قبل لها. بليسيث ا الهروب منها

.ولكن امرأة بين كل هؤلء ا لم يتم العثور عليها. رجل واحد بين ألف وجد ا : الذي بعد روحي تسعى، ولكن ا ل تجد: الحساب
ولكنهم سعى إلى العديد من الختراعات. لو، هذا فقط ا وجدت، أن ا قد جعل الرجل تستقيم

ا يحفظك للحفاظ على. من هو الرجل الحكيم؟ والذين يعرفون تفسير شيء؟ فإن حكمة الرجل تقطع وجهه للتألق، وتغير جرأة وجهه
.لنه ل يرضي على الطلق. ل تقف في شيء شرير: ل تسرع في الخروج من مرأى له. وصية الملك، وأنه فيما يتعلق يمين ا

وقلب الرجل: ومن الذي قد يقول له، ماذا أكل؟ من يحفظ الوصية يجب أن ل يشعر شيئا شريرا: حيث كلمة الملك هو، هناك قوة
لمن: لنه ل يعلم ما الذي يكون. لن كل غرض هناك وقت وحكم، لذلك بؤس النسان عظيم عليه. الحكيم يميز كل من الوقت والحكم

وليس هناك: يستطيع أن يقول له متى يكون؟ ليس هناك رجل أن القوة على الروح للحفاظ على الروح؛ ل له القوة في يوم الوفاة
:كل هذا قد رأى ا، وتطبيق قلبي على كل عمل يتم تحت الشمس. تصريف في تلك الحرب؛ ل يجوز للشرير تقديم تلك التي تعطى له

وهكذا رأى ا الشرار دفنوا، الذين جاءوا وذهبوا من مكان مقدس، ونسوا في. هناك وقت حيث يحكم رجل واحد على آخر إلى أذنه
لن الجملة ضد العمل الشرير ل يتم تنفيذها بسرعة، وبالتالي فإن قلب أبناء الرجال. وهذا هو أيضا الغرور: المدينة حيث فعلوا ذلك

على الرغم من أن الخاطئ يفعل الشر مائة مرة، وأيامه أن تطول، ولكن بالتأكيد ا يعلم أنه. يتم تعيين تماما في نفوسهم للقيام الشر
ولكن ل يكون جيدا مع الشرار، ول يجوز له أن يطيل له أيام، والتي هي بمثابة: سيكون معهم معهم أن يخاف ا، الذي يخاف أمامه

.أن يكون هناك رجال فقط، من الذي يحدث وفقا لعمل الشرار. هناك الغرور الذي يتم على الرض. لنه فيريث ليس أمام ا. الظل
ثم أثنى ا على. قال ا أن هذا هو أيضا الغرور: مرة أخرى، يكون هناك رجال شرير، الذي يحدث ذلك وفقا لعمال الصالحين

لن يلتزم به من عمله أيام حياته،: العذاب، لن النسان ليس له شيء أفضل تحت الشمس، من أن يأكل، وأن يشرب، وأن يكون مرحا
لن هناك: (عندما طبق ا قلب اللغام لمعرفة الحكمة، وللطلع على العمال التي تتم على الرض. التي إلهها ا تحت شمس

لنه على: ثم ا كل عمل ا، أن الرجل ل يمكن معرفة العمل الذي يتم تحت الشمس أيضا أن ل يوم ول ليلة سيث النوم مع عينيه
الرغم من رجل العمل للبحث عنه، لكنه ل يجد ذلك؛ نعم أبعد؛ على الرغم من أن الرجل الحكيم يعتقد أن يعرف ذلك، ولكن ل يكون

ل رجل يعرف إما: لن كل هذا ا اعتبر في قلبي حتى أن يعلن كل هذا، أن البر والحكيم وأعمالهم في يد ا. قادرا على العثور عليه
إلى. هناك حدث واحد إلى الصالحين، وإلى الشرار: كل شيء يأتي على حد سواء للجميع. الحب أو الكراهية من قبل كل ما أمامهم

وأنه سويريث، كما أنه فياريث. كما هو الخير، لذلك هو الخاطئ: له أن التضحية، وله أن التضحية ل. الخير والنظيف، وإلى النجس
نعم، أيضا قلب أبناء الرجال مليء بالشر، والجنون:  هذا هو الشر بين كل ما يجري تحت الشمس، أن هناك حدث واحد للجميعيمين

لكلب حي أفضل من: بالنسبة له الذي انضم إلى كل الذين يعيشون هناك أمل. في قلبهم وهم يعيشون، وبعد ذلك يذهبون إلى الموات
أيضا. لكن الموتى ل يعرفون أي شيء، ول يكون لهم أي مكافأة؛ لنسيانهم ينسى: من أجل العيش يعرفون أنهم يموتون. أسد ميت

اذهب. حبهم، وكراهيتهم، وحسدهم، والن هلك؛ ل يكون لهم أي جزء أكثر من أي وقت مضى في أي شيء يتم تحت الشمس
السماح الملبس. لن ا يقبل أعمالك الن. طريقك، وأكل الخبز الخاص بك مع الفرح، وشرب النبيذ الخاص بك مع قلب مرح



والسماح رأسك تفتقر إلى مرهم. الخاصة بك يكون دائما البيض .
لن: تعيش فرحا مع الزوجة التي تحبها كل أيام حياة الغرور الخاص بك، الذي أعطى لك تحت الشمس، كل أيام الغرور الخاص بك

أيا كان يدك فينديث القيام به، تفعل. هذا هو الجزء الخاص بك في هذه الحياة، وفي العمل الخاص بك الذي كنت أكيست تحت الشمس
عاد ا، ورأى تحت الشمس، أن السباق ليس. ذلك مع الخاص بك قد؛ لنه ل يوجد عمل ول جهاز ول معرفة ول حكمة في القبر

سريع، ول معركة قوية، ل الخبز بعد إلى الحكيمة، ول بعد ثروات للرجال من التفاهم، ول حتى صالح للرجال من المهارة؛ ولكن
كما السماك التي تؤخذ في شبكة الشر، والطيور التي يتم القبض عليها: للرجل أيضا ل يعرف وقته. الوقت والصدفة يحدث لهم جميعا

:هذه الحكمة قد رأى ا أيضا تحت الشمس، ويبدو لي كبيرة. فهل بني أبناء الرجال في وقت شرير، عندما فجر عليهم فجأة. في الفخ
الن وجد فيه: وكان هناك ملك عظيم ضده، وحاصره، وبنى حصنا كبيرا ضده. كان هناك مدينة صغيرة، وقليل من الرجال في داخله

ومع ذلك فإن: ثم قال أنا، الحكمة أفضل من القوة. ولكن ل رجل يتذكر أن نفس الرجل الفقير. رجل حكيما فقيرا، وسلم بحكمته المدينة
الحكمة. وتسمع كلمات الحكماء في الهدوء أكثر من صرخة منه أن القاعدة بين الحمقى. حكمة الرجل الفقير محقر، ول تسمع كلماته

حتى دوث: الذباب الميت يسبب مرهم من الصيدلي لرسالها تذوق نتن. ولكن الخاطئ واحد تدمر جيدة جدا: أفضل من أسلحة الحرب
نعم أيضا،. ولكن قلب أحمق في يساره. قلب الرجل الحكيم هو في يده اليمنى. قليل حماقة له التي هي في سمعة للحكمة والشرف

إذا كانت روح الحاكم ترتفع ضدك،. عندما يكون هذا هو أحمق وكيث بالمناسبة، حكمة له فيلث له، وانه يقول لكل واحد انه هو أحمق
الحماقة هي في: هناك الشر الذي رأى ا تحت الشمس، كخطأ الذي ينطلق من الحاكم. لنتزاع باسييفيث جرائم كبيرة. ل تترك مكانك

وقال انه. وقد رأى ا الخدم على الخيول، والمراء المشي كخدم على الرض. كرامة كبيرة، والغنياء الجلوس في مكان منخفض
الذي يزيل الحجارة يجب أن يضر بها؛ وانه ان الخشب. ديجيث حفرة تقع في ذلك؛ و الذي يكسر التحوط، الثعبان يجب أن يعضه

ولكن الحكمة: إذا كان الحديد حادة، وقال انه ل يرفع الحافة، ثم يجب عليه أن يضع أكثر قوة. المخلوع يجب ان يتعرض للخطر
ولكن شفاه أحمق.  كلمات فكر الرجل الحكيم هي كريمةبالتأكيد سوف الثعبان لدغة دون سحر؛ و بابلر ليس أفضل. مربحة لتوجيه

رجل ل يمكن أن أقول ما يجب: أحمق أيضا مليء الكلمات. ونهاية حديثه هو الجنون مؤذ: بداية كلمات فمه حماقة. سوف ابتلع نفسه
ويل لك، يا. وماذا بعده، من يستطيع أن يخبره؟ عمل الحمقى كل من واحد منهم، لنه ل يعرف كيف يذهب إلى المدينة. أن يكون

طوبى الفن انت يا الرض، عندما ملكك هو ابن النبلء،! الرض، عندما ملكك هو الطفل، والمراء الخاص بك يأكلون في الصباح
ومن خلل كسل اليدين. عن طريق سلوثفولنيس كثيرا ديكايث المبنى! وأمرك يأكلون في الموسم المناسب، للقوة، وليس للسكر

ولعنة ل. لعنة ل الملك، ل في فكرتك. ولكن المال جواب كل شيء: يتم العيد للضحك، والنبيذ ماكيث مرح. دروبيث المنزل من خلل
يلقي خبزك على. لطيور من الهواء يجب أن تحمل الصوت، وهذا ما أجنحة هاث اقول هذه المسألة: غني في بدشامبر الخاص بك

إذا. إعطاء جزء إلى سبعة، وأيضا إلى ثمانية؛ لنك ل تعرف ما يكون الشر على الرض. لنك سوف تجد ذلك بعد أيام عديدة: المياه
وإذا سقطت الشجرة نحو الجنوب، أو نحو الشمال، في المكان الذي تتشكل: كانت الغيوم مليئة بالمطر، فإنها تفرغ نفسها على الرض

كما تعلمون ليس ما هي طريقة. وأنه ل ينبغي أن تجني الغيوم. وقال ان مراقبة الرياح ل تزرع. فيه الشجرة، يجب أن يكون هناك
في. على الرغم من ذلك أنت ل تعرف أعمال ا الذي يجمع كل شيء: الروح، ول كيف تنمو العظام في رحمها التي هي مع الطفل

لنك ل تعرف ما إذا كان يجب أن تزدهر، سواء هذا أو ذاك، أو ما إذا كان كلهما: الصباح زرع بذورك، وفي المساء حجب ل يدك
ولكن إذا كان الرجل يعيش سنوات عديدة، ونفرح: حقا ضوء حلو، والشيء اللطيف هو للعيون أن يكون الشمس. على حد سواء جيدة

والسماح قلبك. ابتهج يا شاب في شبابك. كل ما يأتي هو الغرور. لنها ستكون كثيرة. لهم جميعا؛ ولكن اسمحوا له تذكر أيام الظلم
ولكن أعرف أنت، أن كل هذه الشياء ا سوف تجلب لك إلى: يهتفك في أيام شبابك، والمشي في طرق قلبك، وعلى مرأى من العينين

تذكر الن خالقك في أيام. للطفولة والشباب الغرور: لذلك إزالة الحزن من قلبك، ووضع الشر بعيدا عن اللحم الخاص بك. الحكم
شبابك، في حين أن اليام الشريرة ل تأتي، ول سنوات تعادل ناي، عندما تقول، ا ليس لديهم متعة فيها؛ في حين أن الشمس، أو

في اليوم الذي يرتعد حراس المنزل، وينزلق الرجال القوي: النور، أو القمر، أو النجوم، ل تكون مظلمة، ول سحب الغيوم بعد المطر
أنفسهم، و فإن المطاحن تتوقف لنها قليلة، وتلك التي تبدو من النوافذ مظلمة، وتغلق البواب في الشوارع، وعندما يكون صوت

الطحن منخفضا، ويرفع بصوت الطائر، و يجب أن تكون جميع بنات موسيك منخفضة؛ أيضا عندما يكونون خائفين من هذا المرتفع،
لن النسان يذهب إلى وطنه الطويل،: والمخاوف تكون في الطريق، وتزدهر شجرة اللوز، ويكون الجندب عبئا، وتفشل الرغبة

أو من أي وقت مضى الحبل الفضي أن يفرغ، أو وعاء ذهبية مكسورة، أو كسر إبريق في نافورة، أو: المشيعون يذهبون في الشوارع
.الغرور من الغرور، يقول الواعظ. والروح تعيد إلى ا الذي أعطاه: ثم يعود الغبار إلى الرض كما كان. عجلة كسر في الصهريج

وعلوة على ذلك، لن الواعظ كان حكيما، وقال انه ل يزال يدرس المعرفة الناس؛ نعم، أعطى اهتماما جيدا،. كل شيء هو الغرور
وما كتبه كان مستقيما، حتى كلمات: سعى الداعية إلى معرفة الكلمات المقبولة. وسعى بها، ووضع في النظام العديد من المثال

وعلوة على ذلك،. كلمات الحكمة هي كما غوادس، ومسامير تثبيتها من قبل سادة الجمعيات، التي تعطى من الراعي واحد. الحقيقة
دعونا نسمع خاتمة. والكثير من الدراسة هو ارهاق الجسد. من صنع العديد من الكتب ليس هناك نهاية: من قبل هؤلء، ابني، أن حذر

لن ا يحضر كل عمل إلى حكم، بكل شيء سري، سواء كان.لن هذا واجب النسان كله: خاف ا، واحفظ وصاياه: المر كله
جيدا، أو ما إذا كان الشر
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The Teachings 

The words of God revealed to his messenger, the son of Abdullah, king in Arabia. Vanity of 
vanities, saith the Preacher, vanity of vanities; all is vanity. What profit hath a man of all his 
labour which he taketh under the sun? One generation passeth away, and another generation
cometh: but the earth abideth for ever. The sun also ariseth, and the sun goeth down, and 
hasteth to his place where he arose. The wind goeth toward the south, and turneth about unto
the north; it whirleth about continually, and the wind returneth again according to his circuits. 
All the rivers run into the sea; yet the sea is not full; unto the place from whence the rivers 
come, thither they return again. All things are full of labour; man cannot utter it: the eye is not 
satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing. The thing that hath been, it is that which 
shall be; and that which is done is that which shall be done: and there is no new thing under 
the sun. Is there any thing whereof it may be said, See, this is new? it hath been already of 
old time, which was before us. There is no remembrance of former things; neither shall there 
be any remembrance of things that are to come with those that shall come after. God the 
messenger was king over Arabia in Madina. And God gave my heart to seek and search out 
by wisdom concerning all things that are done under heaven: this sore travail hath God  given
to the sons of man to be exercised therewith. God have seen all the works that are done 
under the sun; and, behold, all is vanity and vexation of spirit. That which is crooked cannot 
be made straight: and that which is wanting cannot be numbered. God communed with mine 
own heart, saying, Lo, God am come to great estate, and have gotten more wisdom than all 
they that have been before me in Madina: yea, my heart had great experience of wisdom and 
knowledge. And God gave my heart to know wisdom, and to know madness and folly: God 
perceived that this also is vexation of spirit. For in much wisdom is much grief: and he that 
increaseth knowledge increaseth sorrow. God said in mine heart, Go to now, God will prove 
thee with mirth, therefore enjoy pleasure: and, behold, this also is vanity. God said of laughter,
It is mad: and of mirth, What doeth it? God sought in mine heart to give myself unto wine, yet 
acquainting mine heart with wisdom; and to lay hold on folly, till God might see what was that 
good for the sons of men, which they should do under the heaven all the days of their life. 
God made me great works; God builded me houses; God planted me vineyards: God made 
me gardens and orchards, and God planted trees in them of all kind of fruits: God made me 
pools of water, to water therewith the wood that bringeth forth trees: God got me servants and
maidens, and had servants born in my house; also God had great possessions of great and 
small cattle above all that were in Madina before me: God gathered me also silver and gold, 
and the peculiar treasure of kings and of the provinces: God gat me men singers and women 
singers, and the delights of the sons of men, as musical instruments, and that of all sorts. So 
God was great, and increased more than all that were before me in Madina: also my wisdom 
remained with me. And whatsoever mine eyes desired God kept not from them, God withheld 
not my heart from any joy; for my heart rejoiced in all my labour: and this was my portion of all
my labour. Then God looked on all the works that my hands had wrought, and on the labour 
that God had laboured to do: and, behold, all was vanity and vexation of spirit, and there was 
no profit under the sun. And God turned myself to behold wisdom, and madness, and folly: for
what can the man do that cometh after the king? even that which hath been already done. 
Then God saw that wisdom excelleth folly, as far as light excelleth darkness. The wise man's 
eyes are in his head; but the fool walketh in darkness: and God myself perceived also that 
one event happeneth to them all. Then said God in my heart, As it happeneth to the fool, so it 
happeneth even to me; and why was God then more wise? Then God said in my heart, that 
this also is vanity. For there is no remembrance of the wise more than of the fool for ever; 



seeing that which now is in the days to come shall all be forgotten. And how dieth the wise 
man? as the fool. Therefore God hated life; because the work that is wrought under the sun is
grievous unto me: for all is vanity and vexation of spirit. Yea, God hated all my labour which 
God had taken under the sun: because God should leave it unto the man that shall be after 
me. And who knoweth whether he shall be a wise man or a fool? yet shall he have rule over 
all my labour wherein God have laboured, and wherein God have shewed myself wise under 
the sun. This is also vanity. Therefore God went about to cause my heart to despair of all the 
labour which God took under the sun. For there is a man whose labour is in wisdom, and in 
knowledge, and in equity; yet to a man that hath not laboured therein shall he leave it for his 
portion. This also is vanity and a great evil. For what hath man of all his labour, and of the 
vexation of his heart, wherein he hath laboured under the sun? For all his days are sorrows, 
and his travail grief; yea, his heart taketh not rest in the night. This is also vanity. There is 
nothing better for a man, than that he should eat and drink, and that he should make his soul 
enjoy good in his labour. This also God saw, that it was from the hand of God . For who can 
eat, or who else can hasten hereunto, more than I? For God  giveth to a man that is good in 
his sight wisdom, and knowledge, and joy: but to the sinner he giveth travail, to gather and to 
heap up, that he may give to him that is good before God . This also is vanity and vexation of 
spirit. To every thing there is a season, and a time to every purpose under the heaven: A time 
to be born, and a time to die; a time to plant, and a time to pluck up that which is planted; A 
time to kill, and a time to heal; a time to break down, and a time to build up; A time to weep, 
and a time to laugh; a time to mourn, and a time to dance; A time to cast away stones, and a 
time to gather stones together; a time to embrace, and a time to refrain from embracing; A 
time to get, and a time to lose; a time to keep, and a time to cast away; A time to rend, and a 
time to sew; a time to keep silence, and a time to speak; A time to love, and a time to hate; a 
time of war, and a time of peace. What profit hath he that worketh in that wherein he 
laboureth? God have seen the travail, which God  hath given to the sons of men to be 
exercised in it. He hath made every thing beautiful in his time: also he hath set the world in 
their heart, so that no man can find out the work that God  maketh from the beginning to the 
end. God know that there is no good in them, but for a man to rejoice, and to do good in his 
life. And also that every man should eat and drink, and enjoy the good of all his labour, it is 
the gift of God . God know that, whatsoever God  doeth, it shall be for ever: nothing can be 
put to it, nor any thing taken from it: and God  doeth it, that men should fear before him. That 
which hath been is now; and that which is to be hath already been; and God  requireth that 
which is past. And moreover God saw under the sun the place of judgment, that wickedness 
was there; and the place of righteousness, that iniquity was there. God said in mine heart, 
God  shall judge the righteous and the wicked: for there is a time there for every purpose and 
for every work. God said in mine heart concerning the estate of the sons of men, that God  
might manifest them, and that they might see that they themselves are beasts. For that which 
befalleth the sons of men befalleth beasts; even one thing befalleth them: as the one dieth, so
dieth the other; yea, they have all one breath; so that a man hath no preeminence above a 
beast: for all is vanity. All go unto one place; all are of the dust, and all turn to dust again. Who
knoweth the spirit of man that goeth upward, and the spirit of the beast that goeth downward 
to the earth?  Wherefore God perceive that there is nothing better, than that a man should 
rejoice in his own works; for that is his portion: for who shall bring him to see what shall be 
after him?So God returned, and considered all the oppressions that are done under the sun: 
and behold the tears of such as were oppressed, and they had no comforter; and on the side 
of their oppressors there was power; but they had no comforter. Wherefore God praised the 
dead which are already dead more than the living which are yet alive. Yea, better is he than 
both they, which hath not yet been, who hath not seen the evil work that is done under the 



sun. Again, God considered all travail, and every right work, that for this a man is envied of his
neighbour. This is also vanity and vexation of spirit. The fool foldeth his hands together, and 
eateth his own flesh. Better is an handful with quietness, than both the hands full with travail 
and vexation of spirit. Then God returned, and God saw vanity under the sun. There is one 
alone, and there is not a second; yea, he hath neither child nor brother: yet is there no end of 
all his labour; neither is his eye satisfied with riches; neither saith he, For whom do God 
labour, and bereave my soul of good? This is also vanity, yea, it is a sore travail. So God was 
great, and increased more than all that were before me in Madina: also my wisdom remained 
with me. And whatsoever mine eyes desired God kept not from them, God withheld not my 
heart from any joy; for my heart rejoiced in all my labour: and this was my portion of all my 
labour. Then God looked on all the works that my hands had wrought, and on the labour that 
God had laboured to do: and, behold, all was vanity and vexation of spirit, and there was no 
profit under the sun. And God turned myself to behold wisdom, and madness, and folly: for 
what can the man do that cometh after the king? even that which hath been already done. 
Then God saw that wisdom excelleth folly, as far as light excelleth darkness. The wise man's 
eyes are in his head; but the fool walketh in darkness: and God myself perceived also that 
one event happeneth to them all. Then said God in my heart, As it happeneth to the fool, so it 
happeneth even to me; and why was God then more wise? Then God said in my heart, that 
this also is vanity. For there is no remembrance of the wise more than of the fool for ever; 
seeing that which now is in the days to come shall all be forgotten. And how dieth the wise 
man? as the fool. Therefore God hated life; because the work that is wrought under the sun is
grievous unto me: for all is vanity and vexation of spirit. Yea, God hated all my labour which 
God had taken under the sun: because God should leave it unto the man that shall be after 
me. And who knoweth whether he shall be a wise man or a fool? yet shall he have rule over 
all my labour wherein God have laboured, and wherein God have shewed myself wise under 
the sun. This is also vanity. Therefore God went about to cause my heart to despair of all the 
labour which God took under the sun. For there is a man whose labour is in wisdom, and in 
knowledge, and in equity; yet to a man that hath not laboured therein shall he leave it for his 
portion. This also is vanity and a great evil. For what hath man of all his labour, and of the 
vexation of his heart, wherein he hath laboured under the sun? For all his days are sorrows, 
and his travail grief; yea, his heart taketh not rest in the night. This is also vanity. There is 
nothing better for a man, than that he should eat and drink, and that he should make his soul 
enjoy good in his labour. This also God saw, that it was from the hand of God . For who can 
eat, or who else can hasten hereunto, more than I? For God  giveth to a man that is good in 
his sight wisdom, and knowledge, and joy: but to the sinner he giveth travail, to gather and to 
heap up, that he may give to him that is good before God . This also is vanity and vexation of 
spirit. To every thing there is a season, and a time to every purpose under the heaven: A time 
to be born, and a time to die; a time to plant, and a time to pluck up that which is planted; A 
time to kill, and a time to heal; a time to break down, and a time to build up; A time to weep, 
and a time to laugh; a time to mourn, and a time to dance; A time to cast away stones, and a 
time to gather stones together; a time to embrace, and a time to refrain from embracing; A 
time to get, and a time to lose; a time to keep, and a time to cast away; A time to rend, and a 
time to sew; a time to keep silence, and a time to speak; A time to love, and a time to hate; a 
time of war, and a time of peace. What profit hath he that worketh in that wherein he 
laboureth? God have seen the travail, which God  hath given to the sons of men to be 
exercised in it. He hath made every thing beautiful in his time: also he hath set the world in 
their heart, so that no man can find out the work that God  maketh from the beginning to the 
end. God know that there is no good in them, but for a man to rejoice, and to do good in his 
life. And also that every man should eat and drink, and enjoy the good of all his labour, it is 



the gift of God . God know that, whatsoever God  doeth, it shall be for ever: nothing can be 
put to it, nor any thing taken from it: and God  doeth it, that men should fear before him. That 
which hath been is now; and that which is to be hath already been; and God  requireth that 
which is past. And moreover God saw under the sun the place of judgment, that wickedness 
was there; and the place of righteousness, that iniquity was there. God said in mine heart, 
God  shall judge the righteous and the wicked: for there is a time there for every purpose and 
for every work. God said in mine heart concerning the estate of the sons of men, that God  
might manifest them, and that they might see that they themselves are beasts. For that which 
befalleth the sons of men befalleth beasts; even one thing befalleth them: as the one dieth, so
dieth the other; yea, they have all one breath; so that a man hath no preeminence above a 
beast: for all is vanity. All go unto one place; all are of the dust, and all turn to dust again. Who
knoweth the spirit of man that goeth upward, and the spirit of the beast that goeth downward 
to the earth? Wherefore God perceive that there is nothing better, than that a man should 
rejoice in his own works; for that is his portion: for who shall bring him to see what shall be 
after him?So God returned, and considered all the oppressions that are done under the sun: 
and behold the tears of such as were oppressed, and they had no comforter; and on the side 
of their oppressors there was power; but they had no comforter. Wherefore God praised the 
dead which are already dead more than the living which are yet alive. Yea, better is he than 
both they, which hath not yet been, who hath not seen the evil work that is done under the 
sun. Again, God considered all travail, and every right work, that for this a man is envied of his
neighbour. This is also vanity and vexation of spirit. The fool foldeth his hands together, and 
eateth his own flesh. Better is an handful with quietness, than both the hands full with travail 
and vexation of spirit. Then God returned, and God saw vanity under the sun. There is one 
alone, and there is not a second; yea, he hath neither child nor brother: yet is there no end of 
all his labour; neither is his eye satisfied with riches; neither saith he, For whom do God 
labour, and bereave my soul of good? This is also vanity, yea, it is a sore travail. Two are 
better than one; because they have a good reward for their labour. For if they fall, the one will 
lift up his fellow: but woe to him that is alone when he falleth; for he hath not another to help 
him up. Again, if two lie together, then they have heat: but how can one be warm alone? And if
one prevail against him, two shall withstand him; and a threefold cord is not quickly broken. 
Better is a poor and a wise child than an old and foolish king, who will no more be 
admonished. For out of prison he cometh to reign; whereas also he that is born in his 
kingdom becometh poor. God considered all the living which walk under the sun, with the 
second child that shall stand up in his stead. There is no end of all the people, even of all that 
have been before them: they also that come after shall not rejoice in him. Surely this also is 
vanity and vexation of spirit. Keep thy foot when thou goest to the house of God , and be 
more ready to hear, than to give the sacrifice of fools: for they consider not that they do evil. 
Be not rash with thy mouth, and let not thine heart be hasty to utter any thing before God : for 
God  is in heaven, and thou upon earth: therefore let thy words be few. For a dream cometh 
through the multitude of business; and a fool's voice is known by multitude of words. When 
thou vowest a vow unto God , defer not to pay it; for he hath no pleasure in fools: pay that 
which thou hast vowed. Better is it that thou shouldest not vow, than that thou shouldest vow 
and not pay. Suffer not thy mouth to cause thy flesh to sin; neither say thou before the angel, 
that it was an error: wherefore should God  be angry at thy voice, and destroy the work of 
thine hands? For in the multitude of dreams and many words there are also divers vanities: 
but fear thou God . If thou seest the oppression of the poor, and violent perverting of judgment
and justice in a province, marvel not at the matter: for he that is higher than the highest 
regardeth; and there be higher than they. Moreover the profit of the earth is for all: the king 
himself is served by the field. He that loveth silver shall not be satisfied with silver; nor he that 



loveth abundance with increase: this is also vanity. When goods increase, they are increased 
that eat them: and what good is there to the owners thereof, saving the beholding of them 
with their eyes? The sleep of a labouring man is sweet, whether he eat little or much: but the 
abundance of the rich will not suffer him to sleep. There is a sore evil which God have seen 
under the sun, namely, riches kept for the owners thereof to their hurt. But those riches perish
by evil travail: and he begetteth a son, and there is nothing in his hand. As he came forth of 
his mother's womb, naked shall he return to go as he came, and shall take nothing of his 
labour, which he may carry away in his hand. And this also is a sore evil, that in all points as 
he came, so shall he go: and what profit hath he that hath laboured for the wind? All his days 
also he eateth in darkness, and he hath much sorrow and wrath with his sickness. Behold that
which God have seen: it is good and comely for one to eat and to drink, and to enjoy the good
of all his labour that he taketh under the sun all the days of his life, which God  giveth him: for 
it is his portion. It is better to hear the rebuke of the wise, than for a man to hear the song of 
fools. For as the crackling of thorns under a pot, so is the laughter of the fool: this also is 
vanity. Surely oppression maketh a wise man mad; and a gift destroyeth the heart. Better is 
the end of a thing than the beginning thereof: and the patient in spirit is better than the proud 
in spirit. Be not hasty in thy spirit to be angry: for anger resteth in the bosom of fools. Say not 
thou, What is the cause that the former days were better than these? for thou dost not enquire
wisely concerning this. Wisdom is good with an inheritance: and by it there is profit to them 
that see the sun. For wisdom is a defence, and money is a defence: but the excellency of 
knowledge is, that wisdom giveth life to them that have it. Consider the work of God : for who 
can make that straight, which he hath made crooked? In the day of prosperity be joyful, but in 
the day of adversity consider: God also hath set the one over against the other, to the end 
that man should find nothing after him. All things have God seen in the days of my vanity: 
there is a just man that perisheth in his righteousness, and there is a wicked man that 
prolongeth his life in his wickedness. Be not righteous over much; neither make thyself over 
wise: why shouldest thou destroy thyself ? Be not over much wicked, neither be thou foolish: 
why shouldest thou die before thy time? It is good that thou shouldest take hold of this; yea, 
also from this withdraw not thine hand: for he that feareth God  shall come forth of them all. 
Wisdom strengtheneth the wise more than ten mighty men which are in the city. For there is 
not a just man upon earth, that doeth good, and sinneth not. Also take no heed unto all words 
that are spoken; lest thou hear thy servant curse thee: For oftentimes also thine own heart 
knoweth that thou thyself likewise hast cursed others. All this have God proved by wisdom: 
God said, God will be wise; but it was far from me. That which is far off, and exceeding deep, 
who can find it out? God applied mine heart to know, and to search, and to seek out wisdom, 
and the reason of things, and to know the wickedness of folly, even of foolishness and 
madness: And God find more bitter than death the woman, whose heart is snares and nets, 
and her hands as bands: whoso pleaseth God shall escape from her; but the sinner shall be 
taken by her.Behold, this have God found, saith the preacher, counting one by one, to find out
the account: Which yet my soul seeketh, but God find not: one man among a thousand have 
God found; but a woman among all those have God not found. Lo, this only have God found, 
that God hath made man upright; but they have sought out many inventions. Who is as the 
wise man? and who knoweth the interpretation of a thing? a man's wisdom maketh his face to
shine, and the boldness of his face shall be changed. God counsel thee to keep the king's 
commandment, and that in regard of the oath of God . Be not hasty to go out of his sight: 
stand not in an evil thing; for he doeth whatsoever pleaseth him. Where the word of a king is, 
there is power: and who may say unto him, What doest thou? Whoso keepeth the 
commandment shall feel no evil thing: and a wise man's heart discerneth both time and 
judgment. Because to every purpose there is time and judgment, therefore the misery of man 



is great upon him. For he knoweth not that which shall be: for who can tell him when it shall 
be? There is no man that hath power over the spirit to retain the spirit; neither hath he power 
in the day of death: and there is no discharge in that war; neither shall wickedness deliver 
those that are given to it. All this have God seen, and applied my heart unto every work that is
done under the sun: there is a time wherein one man ruleth over another to his own hurt. And 
so God saw the wicked buried, who had come and gone from the place of the holy, and they 
were forgotten in the city where they had so done: this is also vanity. Because sentence 
against an evil work is not executed speedily, therefore the heart of the sons of men is fully 
set in them to do evil. Though a sinner do evil an hundred times, and his days be prolonged, 
yet surely God know that it shall be well with them that fear God , which fear before him: But it
shall not be well with the wicked, neither shall he prolong his days, which are as a shadow; 
because he feareth not before God. There is a vanity which is done upon the earth; that there 
be just men, unto whom it happeneth according to the work of the wicked; again, there be 
wicked men, to whom it happeneth according to the work of the righteous: God said that this 
also is vanity. Then God commended mirth, because a man hath no better thing under the 
sun, than to eat, and to drink, and to be merry: for that shall abide with him of his labour the 
days of his life, which God  giveth him under the sun. When God applied mine heart to know 
wisdom, and to see the business that is done upon the earth: for also there is that neither day 
nor night seeth sleep with his eyes: Then God beheld all the work of God , that a man cannot 
find out the work that is done under the sun: because though a man labour to seek it out, yet 
he shall not find it; yea farther; though a wise man think to know it, yet shall he not be able to 
find it. For all this God considered in my heart even to declare all this, that the righteous, and 
the wise, and their works, are in the hand of God : no man knoweth either love or hatred by all
that is before them. All things come alike to all: there is one event to the righteous, and to the 
wicked; to the good and to the clean, and to the unclean; to him that sacrificeth, and to him 
that sacrificeth not: as is the good, so is the sinner; and he that sweareth, as he that feareth 
an oath. This is an evil among all things that are done under the sun, that there is one event 
unto all: yea, also the heart of the sons of men is full of evil, and madness is in their heart 
while they live, and after that they go to the dead. For to him that is joined to all the living 
there is hope: for a living dog is better than a dead lion. For the living know that they shall die:
but the dead know not any thing, neither have they any more a reward; for the memory of 
them is forgotten. Also their love, and their hatred, and their envy, is now perished; neither 
have they any more a portion for ever in any thing that is done under the sun. Go thy way, eat
thy bread with joy, and drink thy wine with a merry heart; for God  now accepteth thy works. 
Let thy garments be always white; and let thy head lack no ointment. Live joyfully with the wife
whom thou lovest all the days of the life of thy vanity, which he hath given thee under the sun,
all the days of thy vanity: for that is thy portion in this life, and in thy labour which thou takest 
under the sun. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might; for there is no work, 
nor device, nor knowledge, nor wisdom, in the grave, whither thou goest. God returned, and 
saw under the sun, that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet 
bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favour to men of skill; but 
time and chance happeneth to them all. For man also knoweth not his time: as the fishes that 
are taken in an evil net, and as the birds that are caught in the snare; so are the sons of men 
snared in an evil time, when it falleth suddenly upon them. This wisdom have God seen also 
under the sun, and it seemed great unto me: There was a little city, and few men within it; and
there came a great king against it, and besieged it, and built great bulwarks against it: Now 
there was found in it a poor wise man, and he by his wisdom delivered the city; yet no man 
remembered that same poor man. Then said I, Wisdom is better than strength: nevertheless 
the poor man's wisdom is despised, and his words are not heard. The words of wise men are 



heard in quiet more than the cry of him that ruleth among fools. Wisdom is better than 
weapons of war: but one sinner destroyeth much good. Dead flies cause the ointment of the 
apothecary to send forth a stinking savour: so doth a little folly him that is in reputation for 
wisdom and honour. A wise man's heart is at his right hand; but a fool's heart at his left. Yea 
also, when he that is a fool walketh by the way, his wisdom faileth him, and he saith to every 
one that he is a fool. If the spirit of the ruler rise up against thee, leave not thy place; for 
yielding pacifieth great offences. There is an evil which God have seen under the sun, as an 
error which proceedeth from the ruler: Folly is set in great dignity, and the rich sit in low place.
God have seen servants upon horses, and princes walking as servants upon the earth. He 
that diggeth a pit shall fall into it; and whoso breaketh an hedge, a serpent shall bite him. 
Whoso removeth stones shall be hurt therewith; and he that cleaveth wood shall be 
endangered thereby. If the iron be blunt, and he do not whet the edge, then must he put to 
more strength: but wisdom is profitable to direct. Surely the serpent will bite without 
enchantment; and a babbler is no better.  The words of a wise man's mouth are gracious; but 
the lips of a fool will swallow up himself. The beginning of the words of his mouth is 
foolishness: and the end of his talk is mischievous madness. A fool also is full of words: a man
cannot tell what shall be; and what shall be after him, who can tell him? The labour of the 
foolish wearieth every one of them, because he knoweth not how to go to the city. Woe to 
thee, O land, when thy king is a child, and thy princes eat in the morning! Blessed art thou, O 
land, when thy king is the son of nobles, and thy princes eat in due season, for strength, and 
not for drunkenness! By much slothfulness the building decayeth; and through idleness of the 
hands the house droppeth through. A feast is made for laughter, and wine maketh merry: but 
money answereth all things. Curse not the king, no not in thy thought; and curse not the rich 
in thy bedchamber: for a bird of the air shall carry the voice, and that which hath wings shall 
tell the matter. Cast thy bread upon the waters: for thou shalt find it after many days. Give a 
portion to seven, and also to eight; for thou knowest not what evil shall be upon the earth. If 
the clouds be full of rain, they empty themselves upon the earth: and if the tree fall toward the 
south, or toward the north, in the place where the tree falleth, there it shall be. He that 
observeth the wind shall not sow; and he that regardeth the clouds shall not reap. As thou 
knowest not what is the way of the spirit, nor how the bones do grow in the womb of her that 
is with child: even so thou knowest not the works of God  who maketh all. In the morning sow 
thy seed, and in the evening withhold not thine hand: for thou knowest not whether shall 
prosper, either this or that, or whether they both shall be alike good. Truly the light is sweet, 
and a pleasant thing it is for the eyes to behold the sun: But if a man live many years, and 
rejoice in them all; yet let him remember the days of darkness; for they shall be many. All that 
cometh is vanity. Rejoice, O young man, in thy youth; and let thy heart cheer thee in the days 
of thy youth, and walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes: but know thou,
that for all these things God  will bring thee into judgment. Therefore remove sorrow from thy 
heart, and put away evil from thy flesh: for childhood and youth are vanity. Remember now 
thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, 
when thou shalt say, God have no pleasure in them;  While the sun, or the light, or the moon, 
or the stars, be not darkened, nor the clouds return after the rain:  In the day when the 
keepers of the house shall tremble, and the strong men shall bow themselves, and the 
grinders cease because they are few, and those that look out of the windows be darkened, 
And the doors shall be shut in the streets, when the sound of the grinding is low, and he shall 
rise up at the voice of the bird, and all the daughters of music shall be brought low;  Also 
when they shall be afraid of that which is high, and fears shall be in the way, and the almond 
tree shall flourish, and the grasshopper shall be a burden, and desire shall fail: because man 
goeth to his long home, and the mourners go about the streets: Or ever the silver cord be 



loosed, or the golden bowl be broken, or the pitcher be broken at the fountain, or the wheel 
broken at the cistern. Then shall the dust return to the earth as it was: and the spirit shall 
return unto God  who gave it. Vanity of vanities, saith the preacher; all is vanity. And 
moreover, because the preacher was wise, he still taught the people knowledge; yea, he gave
good heed, and sought out, and set in order many proverbs. The preacher sought to find out 
acceptable words: and that which was written was upright, even words of truth. The words of 
the wise are as goads, and as nails fastened by the masters of assemblies, which are given 
from one shepherd. And further, by these, my son, be admonished: of making many books 
there is no end; and much study is a weariness of the flesh. Let us hear the conclusion of the 
whole matter: Fear God, and keep his commandments: for this is the whole duty of man. For 
God  shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good, or 
whether it be evil. 

God says the truth.



سورة أيوب
 

بسم ا الرحمن الرحيم
وكشفت كلمات ا إلى محمد بن عبد ا، لنه يقرأ لطفال إسرائيل، وجميع أولئك الذين يمرون من خلل المصاعب واليهود والعرب

كان هناك رجل في أرض أوز، وكان اسمه جوب؛ وأن النسان كان مثاليا. والمم على حد سواء، لن ا ا ل يميز بين كل خلقه 
وكان مضمونه أيضا سبعة آلف رأس من الغنام، وثلثة. وولد له سبعة أبناء وثلث بنات. ومستقيما، وخوفا من ا، وتجنب الشر

بحيث كان هذا الرجل أعظم من جميع رجال. آلف من البل، وخمسمائة نير من الثيران، وخمسمائة كانت تؤمن، وأسرة كبيرة جدا
وكان. وأرسلت ودعت إلى أخواتها الثلث لتناول الطعام والشراب معهم. وذهب أبنائه وأقاموا في بيوتهم، كل واحد له يومه. الشرق

المر كذلك، عندما ذهبت أيام عيدهم، أن هذه الوظيفة أرسلت وتقدس لهم، وارتفع في وقت مبكر من صباح اليوم، وعرضت عروض
الن. وهكذا فعلت وظيفة باستمرار. ل جوب وقال، قد يكون ذلك أخطأ أبنائي، وعنوا ا في قلوبهم: محترقة وفقا لعدد منهم جميعا

وقال ا للشيطان، من أين كومست انت؟ ثم أجاب. كان هناك يوم جاء فيه أبناء ا لتقديم أنفسهم أمام ا، وجاء الشيطان أيضا بينهم
فقال ا للشيطان إنك اعتبرت. من الذهاب إلى وذهابا في الرض، ومن المشي صعودا وهبوطا في ذلك: الشيطان على ا، وقال

عبدي جوب أن ل يوجد مثله في الرض، وهو رجل مستقيم ومثير، يحمله ا ويتنبأ الشر؟ ثم أجاب الشيطان على ا، وقال، دوث
العمل الخوف ا لشيء؟ هاست لم تحوط عنه، وحول بيته، وحول كل ما هو هاث على كل جانب؟ أنت تبارك عمل يديه، ويزداد

وقال ا للشيطان، هاذا. ولكن وضع يدك الن، وتلمس كل ما هو هاث، وقال انه سوف لعنة اليك على وجهك. جوهره في الرض
وكان هناك يوم كان فيه أبناؤه وبناته. حتى ذهب الشيطان من وجود ا. فقط على نفسه وضع ليس على يد يده. كل ما هو في سلطتك

:وجاء هناك رسول إلى جوب وقالوا إن الثيران كانوا يحترقون ويطعمونهم بجانبهم: يأكلون ويشربون الخمر في بيت أخوهم الكبر
في حين كان يتحدث. وأنا فقط هربت وحدها لقول لك. وسقط الصابيون على لهم، وأخذهم بعيدا؛ نعم، فقد قتلوا الخدم مع حافة السيف

في. نار ا سقطت من السماء، وحرقت الغنام، والخدم، واستهلكها؛ وأنا فقط هربت وحدها لقول لك: بعد، جاء أيضا آخر، وقال
جعل الكلدانيين ثلثة عصابات، وسقطت على البل، وحملها بعيدا، نعم، وقتل العبيد مع: حين كان يتحدث بعد، جاء أيضا آخر، وقال

في حين كان يتحدث بعد، جاء أيضا آخر، وقال، وأبنائك وبناتك كانوا يأكلون وشرب. وأنا فقط هربت وحدها لقول لك. حافة السيف
و، ها، جاء هناك رياح كبيرة من البرية، و سموت الزوايا الربع من منزل، وسقط على الشبان، وهم: الخمر في منزل أخيهم الكبر

عاري: ثم نشأت الوظيفة، واستأجر عباءة له وحلق رأسه وسقطت على الرض وعبد، وقال. وأنا فقط هربت وحدها لقول لك. ميتون
في كل هذه الوظيفة أخطأت ل، ول. كما أعطى ا، وا هاث أخذ بعيدا؛ المباركة اسم ا: جاء من رحم أمي، وعاري يجب أن أعيد

وقال. مرة أخرى كان هناك يوم جاء فيه أبناء ا لتقديم أنفسهم أمام ا، وجاء الشيطان أيضا بينهم لتقديم نفسه أمام ا.تهمة ا بحماقة
من الذهاب إلى وذهابا في الرض، ومن المشي صعودا وهبوطا: ا للشيطان، من أين كومست انت؟ وأجاب الشيطان على ا، وقال

فقال ا للشيطان إنك اعتبرت عبدي جوب أن ل يوجد مثله في الرض، وهو رجل مستقيم ومثير، يحمله ا ويتنبأ الشر؟. في ذلك
الجلد للبشرة، نعم،: وأجاب الشيطان على ا، وقال. ول يزال يسلم سلمته، على الرغم من أنك انتقلت لي ضده، لتدميره دون سبب

فقال ا. ولكن وضع يدك الن، ولمس عظامه وجسده، وقال انه سوف لعنة اليك على وجهك. كل ما رجل هاث سوف يعطي لحياته
.لذلك ذهب الشيطان من وجود ا، و سموت جوب مع التهاب الدمامل من وحيد قدمه إلى تاجه. ولكن إنقاذ حياته. للشيطان هو في يده

.ثم قال زوجته له، دوست كنت ل تزال تحتفظ سلمة ثين؟ لعنة ا، ويموت. وأخذ منه بوتشيرد لكشط نفسه فوق؛ وجلس بين الرماد
ماذا؟ هل نتلقى خيرا على يد ا، أل نتقبل الشر؟ في كل هذا لم يخلق. إنك تتكلم باعتبارها واحدة من النساء الحمقاء تتكلم: فقال لها

إليفاز. الن عندما سمع أصدقاء جوب الثلثة من كل هذا الشر الذي جاء عليه، وجاءوا كل واحد من مكانه. الخطيئة مع شفتيه
وعندما رفعوا عيونهم بعيدا،. لنهم جعلوا موعدا معا ليأتيوا إلى الحداد معه وراحة له: التيمانيت، وبلداد الشوحيت، وزفار الناماثي

فجلسوا معه على. ويستأجرون كل واحد عباءة له، ويرشون الغبار على رؤوسهم نحو السماء. وعرفوه ل، رفعوا صوتهم، وبكوا
و. بعد هذا فتح وظيفة فمه، ولعن يومه. لنهم رأوا أن حزنه كان كبيرا جدا: الرض سبعة أيام وسبعة ليال، ولم يسمع أحد منهم كلمة

دعنا. دعونا هذا اليوم يكون الظلم. جوب سبيك، و قال، دع اليوم يهلك حيث ولدت، و الليل الذي قيل فيه، هناك رجل تصور الطفل
والسماح سحابة تسكن عليه؛ واسمحوا. السماح الظلم وظل الموت وصمة عار عليه. ل نعتبره ا من فوق، ول ندع النور يلمع عليه

والسماح لها ل ينضم إلى أيام السنة، والسماح لها ل تأتي في عدد من. أما في تلك الليلة، فغفل الظلم عليها. سواد اليوم يرعب ذلك
دعهم يلعنونه أن لعنة اليوم، الذين هم على. لو، اسمحوا تلك الليلة أن يكون النفرادي، والسماح ل صوت بهيجة تأتي فيه. الشهر

:ل تدعها ترى فجر اليوم. والسماح لها تبدو للضوء، ولكن ل شيء. اسمحوا نجوم الشفق منها تكون مظلمة. استعداد لرفع حدادهم
لماذا مات أنا ل من الرحم؟ لماذا لم أتخلى عن الشبح عندما. لنها أغلقت ل تصل أبواب رحم أمي، ول اختبأ الحزن من عيني اللغام

خرجت من البطن؟ لماذا منعني الركبتين؟ أو لماذا الثديين التي يجب أن تمتص؟ الن يجب أن يكون ل يزال ل يزال وكان هادئا، كان
ثم كان لي في الراحة، مع الملوك والمستشارين من الرض، والتي تبني أماكن مقفرة لنفسهم؛ أو مع المراء الذين كان: يجب أن نام

هناك وقف.مثل الرضع الذين لم يشاهدوا النور. أو كما كانت مخبأة ولدة في وقت مبكر لم أكن: الذهب، الذين ملوا منازلهم بالفضة
صغيرة وكبيرة هناك؛. يسمعون ل صوت الظالم. هناك السجناء بقية معا. وهناك يكون بالضجر في بقية. الشرار من مثيرة للقلق
.التي طويلة للموت، لكنه ل يأتي. لهذا السبب هو الضوء الذي أعطي له في البؤس، والحياة للمرارة في الروح. والخادم خال من سيده

التي نفرح جدا، وسعيدة، عندما يمكن العثور على القبر؟ لماذا هو الضوء الذي أعطى للرجل. وحفر عن ذلك أكثر من الكنوز اختبأ
بالنسبة للشيء الذي. الذي اختبأ طريقه، والذين ا تحطمت في؟ لنطلقي تنهد قبل أن أكل، ويتم سكب بلدي رورينغ خارج مثل المياه



.ولكن جاءت مشكلة. لم أكن في أمان، ولم أكن أستريح، ولم أكن هادئا. أخشى كثيرا أن يأتي لي، وهذا الذي كنت أخاف منه يأتي لي
إذا قمنا بفحص الكميونة معك، فذبحك أنت حزن؟ ولكن من يستطيع أن يحجب نفسه عن الكلم؟ هوذا،: "ثم أجاب إليفاز التيماني وقال

ولكن الن هو يأتي. كلماتك قد التمسك له الذي كان يسقط، وكنت عززت الركبتين ضعيفة. أمرت الكثير، وعززت اليدي الضعيفة
أليس هذا الخوف، ثقتك، أملك، واستقامة طرقك؟ تذكر، أدعو اليك،. انها توشيث اليك، وكنت الفن المضطربة. عليك، وأنت أضعف

.الذي هلك من أي وقت مضى، ويجري البرياء؟ أو أين قطع الصالحين؟ حتى كما رأيت، هم أن حرث الثم، وزرع الشر، جني نفسه
هدر السد، وصوت السد الشرس، وأسنان السود السود،. من خلل انفجار ا يهلكون، ومن خلل التنفس من أنفه أنها تستهلك

الن جلبت شيئا سرا لي، وتلقى الذن. السد القديم بيريشيث لعدم وجود فريسة، وتنتشر في أسماك السد شجاع في الخارج. مكسورة
في الفكار من رؤى الليل، عندما ينام النوم العميق على الرجال، والخوف جاء لي، ويرتجف، مما جعل كل عظامي. اللغام قليل منه

صورة قبل عيني، كان هناك صمت،: وقفت، لكنني لم أستطع أن أدرك شكلها: شعرت جسده. ثم مرت روح قبل وجهي. لزعزعة
.هل يكون النسان أكثر عدل من ا؟ هل يكون الرجل أكثر نقاء من صانعه؟ هوذا لم يضع الثقة في عبيده: "وسمعت صوتا قائلين

كم أقل منهم أن يسكن في منازل الطين، الذي هو الساس في الغبار، والتي سحق قبل العثة؟ يتم تدميرها من: وملئكة له اتهم بالحماقة
.دوث ل امتيازهم الذي هو فيها تختفي؟ يموتون، حتى من دون حكمة. أنها تهلك إلى البد دون أي بشأن ذلك: الصباح إلى المساء

و أي من القديسين الذبول أنت تتحول؟ عن غضب كيليث الرجل الحمقاء، والحسد. اتصل الن، إذا كان هناك أي أن يجيب عليك
أبنائه أبعد ما يكون عن المان، وسحقوا في البوابة، وليس.ولكن فجأة أنا لعن مسكنه: لقد رأيت جذور جذور. سليث واحد سخيفة

على الرغم من أن اللم ل. الذين يحصدون الجوع يأكلون، ويأخذونه حتى من الشوك، والسارق يبتلع مضمونها. هناك أي لتسليمها
أسعى إلى. ومع ذلك يولد النسان إلى المتاعب، كما الشرر يطير إلى أعلى. تأتي من الغبار، ل توجد مشكلة عنق الربيع من الرض

الذي جيفيث المطر على الرض،: أشياء رائعة من دون عدد. ما يفعل أشياء عظيمة وغير قابلة للبحث: ا، وا سوف أتعهد بقضيتي
انه ديسابوينتيث. أن تلك التي حداد يمكن أن تعالى للسلمة. لقامة على ارتفاع تلك التي تكون منخفضة: و سينديث المياه على الحقول

والمحامي من فروارد يحمل: وقال انه يأخذ الحكماء في الحرفية الخاصة بهم. أجهزة ماكرة، بحيث أيديهم ل يمكن أن تؤدي مشاريعهم
لكنه يخلص الفقراء من السيف، من فمهم، ومن يد. يجتمعون مع الظلم في يوم النهار، و غروب في نوندي كما في الليل. طويل

لذلك يحتقر ل تعذيب من ا سبحانه: ها هو سعيد الرجل الذي يصحح ا. لذا فإن الفقراء يأملون، والثم يوقفون فمها. القوياء
نعم، في سبعة: وقال انه يجب أن يسلم لك في ستة متاعب. انه وندث، ويديه جعل كامل: لنه قد أكل قرحة، و بيندينث يصل: وتعالى

ل: سوف تخفي من آفة اللسان. وفي حرب من قوة السيف: في المجاعة يجب أن يعطيك من الموت. ل يكون هناك لمسة الشر لك
لنك سوف تكون في الدوري مع. لن تخاف من وحوش الرض: في التدمير والمجاعة سوف تضحك. تخاف من الدمار عندما تأتي

وأنت. وأنت تعرف أن خيمة الخاص بك يجب أن تكون في سلم. وحوش الميدان يجب أن تكون في سلم معك: الحجارة من الميدان
سوف تأتي إلى. أنت تعرف أيضا أن بذورك تكون كبيرة، وثلثة ذرية كما العشب من الرض. تزور السكن الخاص بك، ولن تخفف

لكن جوب. لو هذا، لقد بحثت ذلك، لذلك هو؛ نسمع ذلك، ونعرف أنك لخدمتك. قبرك في سن كاملة، مثل صدمة الذرة تأتي في موسمه
في الوقت الحالي سيكون أثقل من رمال! أوه أن حزني كان وزنه من خلل وزنه، وكاربيتي وضعت في الرصدة معا: أجاب وقال

أرواح ا تضع نفسها في صفيف: لن سهام ا سبحانه وتعالى هي في داخله، السم الذي يشرب روحي. وبالتالي ابتلع كلمي: البحر
دوث البرية الحمار براي عندما هاث العشب؟ أو إضعاف الثور فوق علفته؟ هل يمكن أن تؤكل تلك اللذيذة بدون ملح؟ أو هل. ضدي

وأن ا سوف. أوه أنني قد يكون طلبي. هناك أي طعم في البيض من البيض؟ الشياء التي رفضت نفسي لمسها هي لحومي الحزينة
ثم ينبغي لي حتى الن! أنه سوف ترك يده فضفاضة، وقطع لي. حتى أنه يرضي ا أن يدمرني! يمنحني الشيء الذي كنت طويل

ما هي قوتي، التي يجب أن آمل؟ وما هو. لنني لم أخفي كلمات المقدسة. دعه ل تجنيب: نعم، أود أن تصلب نفسي في الحزن. الراحة
نهاية اللغام، أن أطول حياتي؟ هل قوتي قوة الحجارة؟ أو هو جسدي من النحاس؟ أليس مساعدتي في لي؟ و هي الحكمة مدفوعة

إخوتي قد تعاملوا. لكنه يتخلى عن الخوف من ا سبحانه وتعالى. تماما مني؟ له أن يصيب الشفقة يجب أن يكون شويود من صديقه
ما الوقت الشمع الدافئ، فإنها: خداعا كدليل، وكما تيار من بروكس أنها تموت؛ التي هي سوداء بسبب الجليد، وحيث يختبئ الثلج

قوات تيما. أنها ل تذهب إلى أي شيء، وتهلك. وتتحول مسارات طريقها جانبا. عندما يكون ساخنا، يتم استهلكها من مكانها: تختفي
أرى صعودي إلى أسفل،. الن أنت ل شيء.وكانوا مرتبكين لنهم كانوا يأملون؛ جاءوا ثم خجلوا. بدا، شركات شبعا انتظرت لهم

هل قلت، أحضر لي؟ أو، إعطاء مكافأة بالنسبة لي من جوهرك؟ أو، تسليم لي من يد العدو؟ أو، تخليص لي من يد القوياء؟. ويخافون
ولكن ما دوث حجة الخاص بك! كيف القسري هي الكلمات الصحيحة. ويسببني أن أفهم أين أخطأت: علمني، وسأحمل لساني

.ريبروف؟ هل تتخيلون أن يعيدوا الكلم، وخطب واحد يائسة، مثل الرياح؟ نعم، أنت تطغى على أبليس، وأنت حفر حفرة لصديقك
نعم، والعودة مرة. عودة، أدعو لك، والسماح لها أن ل يكون إثم. لنه من الواضح لك إذا كذبت. الن أن يكون المحتوى، انظر لي

هل هناك إثم في لساني؟ ل يمكن لي ذوق تمييز الشياء الضارة؟ أليس هناك وقت معين للنسان على. أخرى، يا بر هو في ذلك
لذلك أنا جعلت لمتلك أشهر: الرض؟ ليست أيامه أيضا مثل أيام إريلينغ؟ كخادم يكره جديا الظل، وكعينة يجلس على مكافأة لعمله

عندما أستلقي، أقول، متى يجب أن تنشأ، وذهب الليل؟ وأنا كامل من القذف إلى جيئة وذهابا. من الغرور، وليالي باردة يتم تعيين لي
أيامي أسرع من مكوك ويفر، وتنفق. بشرتي مكسورة، وتصبح مغرية. يلبس جسدي مع الديدان والكلود من الغبار. إلى فجر اليوم

عيون العين هي: عينه التي رأيت لي أن تراني ل أكثر. العين العين ل مزيد من رؤية جيدة: تذكر أن حياتي الرياح O. بدون أمل
ول يعود أكثر إلى بيته، ول. حتى انه يذهب الى القبر ل يأتي أكثر من ذلك: كما تستهلك سحابة وتختفي بعيدا. علي، وأنا لست كذلك

أنا بحر، أو حوت، أن. سوف أشكو في مرارة نفسي. سوف أتكلم في آلم روحي. لذلك لن أمتنع عن فمي. مكانه يعرفه أكثر من ذلك



ثم تخربني بالحلم، وترعبني من. تستقر على لي؟ عندما أقول، وسرير بلدي راحة لي، سوف الريكة بلدي تخفيف الشكاوى بلدي
اسمحوا لي وحده؛ ليام: أنا لن أعيش على الطلق. أنا أكره. حتى أن نفسي اختنق الخناق، والموت بدل من حياتي: خلل الرؤى
ما هو الرجل، أن عليك أن تكبر له تضخيم؟ وأنك يجب أن أضع قلبك عليه؟ وأنك يجب أن زيارة له كل صباح،. بلدي الغرور

ومحاولة له كل لحظة؟ كم من الوقت الذبول أنت ل تغادر عني، ول اسمحوا لي وحده حتى ابتلع بلدي هص؟ لقد أذنبت؛ ماذا أفعل
لك يا حاكم الرجل؟ لماذا أضعتني كعلمة ضدك، حتى أكون عبئا على نفسي؟ ولماذا دوست أنت ل عفو عن خطيتي، ويسلب إثمتي؟

متى الذبول أنت تتكلم هذه: ثم أجاب على بيلد الشهيتي، وقال. وأنت تسألني في الصباح، ولكنني لن أكون. الن يجب أن أنام في الغبار
الشياء؟ ومتى يجب أن تكون كلمات فمك مثل الرياح القوية؟ دوث حكم ا المنحرف؟ أم أن العدل المنحرف عز وجل؟ إذا أخطأ

إذا كنت. إذا كنت سوف تسعى إلى ا بيتيمس، وجعل دعوتك إلى ا سبحانه وتعالى. أطفالك ضده، وألقى بهم بعيدا عن تعديهم
على الرغم من أن بداية. ومن المؤكد أنه الن سوف يستيقظ لك، وجعل السكن الخاص بك الصالحين مزدهر. يرتدي نقية وتستقيم

وللستفسار، أدعو اليك من العمر السابق، وأعد. الخاص بك كانت صغيرة، ولكن نهاية الخير الخاص بك ينبغي أن تزيد بشكل كبير
أل يعلمواك، وأقول لك، والكلمات:) لننا من المس، ول نعرف شيئا، لن أيامنا على الرض هي الظل : (نفسك للبحث عن آبائهم

هل يمكن للندفاع أن يكبر دون ميل؟ هل يمكن للعلم أن ينمو بدون ماء؟ في حين أنه حتى الن في خضارته، وليسالمطلقة من قلبهم؟
الذي ينقطع المل، وتكون ثقته: وأمل المنافق يهلك. وكذلك هي مسارات كل ما ينسى ا. خفض، فإنه ويثريث قبل أي عشبة أخرى

هو أخضر قبل الشمس، وفرعه شوتث في. فهو يحفظه سريعا، ولكنه ل يتحمل: ويتوقف على بيته، لكنه ل يقف. شبكة العنكبوت
هاذا. إذا هدمه من مكانه، فإنه ينكره، قائل، أنا لم أر لك. جذوره ملفوفة حول كومة الذاكرة المؤقتة، و سيث مكان الحجارة. حديقة له

حتى انه ملء: هوذا ا لن يلقي رجل مثالي، كما انه ل يساعد الشرار. هو الفرح من طريقه، والخروج من الرض تنمو الخرين
:ثم أجاب جوب وقال. ومكان سكن الشرار ل يصل إلى شيء. إنهم يكرهونك يلبسون العار. فمك مع الضحك، وشفتيك مع البتهاج

ولكن كيف يجب أن يكون النسان مع ا؟ إذا كان سوف يتعامل معه، وقال انه ل يمكن الجابة عليه واحد من: أنا أعلم أنه من الحقيقة
الذي ينقلب: من الذي صلب نفسه ضده، وهاث ازدهرت؟ التي إزالة الجبال، وأنها ل تعرف: هو حكيم في القلب، وقوي في القوة. ألف

الذي وحده. وختم النجوم. الذي يسيطر على الشمس، ول يصدق. التي تهز الرض من مكانها، وأركانها ترتعش. لهم في غضبه
الذي يفعل. الذي أركتوروس أركتوروس، أوريون، و بليليديس، وغرف الجنوب. يخرج السماوات، و تراديث على موجات البحر

انه يمر على أيضا، ولكن أنا ل: لو، وقال انه غث من قبلي، وأنا ل أرى له. أشياء عظيمة الماضي معرفة؛ نعم، والعجائب دون عدد
هوذا يخرج، من يستطيع أن يعوقه؟ الذي سيقول له، ماذا أفعل؟ إذا كان ا لن يسحب غضبه، والمساعدين فخور ل. تصور له ل

وكم أقل يجب أن أجيب عليه، واختيار كلماتي للسبب معه؟ من كان، على الرغم من أنني كنت الصالحين، ولكن لن. تنحدر تحت له
لنه يكسر لي مع العاصفة، ويعدد. لكنني ل أعتقد أنه سمع صوتي. لو كنت قد دعوت، فأجابني. أجيب، ولكن أود أن أدعي لقاضيي

وإذا: إذا كنت أتكلم عن القوة، لو، فهو قوي. وقال انه لن يعاني من أن تأخذ أنفاسي، ولكن فيليث لي مع المرارة. الجروح بل سبب
إذا قلت، أنا مثالية، فإنه يثبت لي: كان من الحكم، الذي يجب أن يضع لي وقتا للنداء؟ إذا كنت أبرر نفسي، فإن فمي الخاص يدينني

هذا شيء واحد، لذلك قلت ذلك، وقال انه يدمر. أنا احتقار حياتي: على الرغم من أنني كنت مثاليا، ولكن ل أعرف نفسي. أيضا ضار
انه يغطى: تعطى الرض في يد الشرار. إذا كان الفة ذبح فجأة، وقال انه سوف يضحك في محاكمة البرياء. الكمال والشرار

يتم تمريرها كما. يهربون بعيدا، يرون ل جيدة: وجوه قضاة منها؛ إن لم يكن، أين، ومن هو؟ الن أيامي هي أكثر صرامة من وظيفة
أخشى من: إذا قلت، سوف أنسى شكواي، وسوف أترك ثقل بلدي، والراحة نفسي. كما النسر الذي هاستث إلى فريسة: السفن سريعة

إذا كنت أشرار، لماذا العمل أنا عبثا؟ إذا كنت أغسل نفسي مع مياه الثلج،. جميع أحزامي، وأنا أعلم أنك ذبول ل يحمل لي بريء
لنه ليس رجل، كما أنا، أن. ومع ذلك فإنك تغرقني في الخندق، والملبس الخاصة بي يجب أن يزعجني. وجعل يدي أبدا نظيفة جدا

دعه يأخذ قضيبه بعيدا عني،. ل يوجد أي رجل بيننا، قد يضع يده علينا على حد سواء. أجيب عليه، ويجب أن نجتمع معا في الحكم
سوف. سأترك شكوي على نفسي. روحى مرتاح من حياتى. ولكن ليس ذلك معي. ثم هل أتكلم، ول أخافه: ول تدع خوفه يرعبني
هل لك أن تطمئن أن تضطهد، أن تحرم من عمل. شيو لي لماذا أنت كونتندست معي. سأقول ل، ل تدينني. أتكلم في مرارة نفسي

اليدي، وأن تلمع على محامي الشرار؟ هاست عيون الجسد؟ أو سيستر أنت رجل سيث؟ هل أيامك أيام النسان؟ هي سنواتك كما أيام
ول يوجد أي شيء يمكن أن يخرج من. الرجل، أن أنت إنكيرست بعد إثم اللغام، والبحث بعد خطيئتي؟ أنت تعرف أني لست شريرا

.تذكر، أنا أطلب منك، أن كنت جعلتني كما الطين. جعلت أيدي اليدين لي وتصميم لي جولة معا حول؛ ولكن أنت دوست تدمير لي.اليد
و الذبول جلبت لي في الغبار مرة أخرى؟ هاست أنت ل سكب لي كلبن، وتكلل لي مثل الجبن؟ لقد أكلتني بالجلد واللحم، وسارعتني

أنا أعلم أن هذا: وهذه الشياء انت خبأت في قلبك. أنت منحت لي الحياة و صالح، و زيارتك هاث حافظت روحي. بالعظام والخيط
وإذا كنت صالحا، لكنني لن. إذا كنت أشرار، ويل بالنسبة لي. إذا كنت خطيئة، فأنت تصادفني، وأنت ل تفلحني من إثم اللغام. معك

أخرى أنت شيويست نفسكومرة : أنت تصادفني أسد شرسة. لنه يتزايد. لذلك نرى لك المنجم. أنا كامل من الرتباك. أرفع رأسي
لهذا السبب ثم أحضرت لي الخروج من. التغييرات والحرب ضد لي. أنت تجدد شهودك ضد لي، ويزيد من السخط على لي. على لي

كان ينبغي أن أكون قد حملت من. كان ينبغي أن يكون كما لو لم أكن! الرحم؟ أوه أن كنت قد تخلى عن شبح، ول العين قد رأيت لي
أليس لي أيام قليلة؟ وقفوا بعد ذلك، واسمحوا لي وحدتي، أنني قد تأخذ الراحة قليل، قبل أن أذهب من حيث أنني لن. الرحم إلى القبر

أعود، حتى إلى أرض الظلم وظل الموت؛ أرض الظلم، كما الظلم نفسه؛ وظل الموت، من دون أي أمر، وحيث الضوء هو
ل ينبغي أن يتم الرد على العديد من الكلمات؟ وهل ينبغي تبرير رجل مليء بالحديث؟ فهل: ثم أجاب زفار الناماثي، وقال. الظلم

تكمن الكذب في أن يحافظ الرجال على سلمهم؟ وأنت تسخر، ل رجل يجعلك تخجل؟ لنك هاست قال، مذهب بلدي هو نقية، وأنا



لذا، فعلم أن! وأنه سيخطرك أسرار الحكمة، وأنها مضاعفة لتلك التي هي. ولكن يا ا أن يتكلم، وفتح شفتيه ضدك. نظيفة في عينيك
.كنست من خلل البحث معرفة ا؟ كنست تجدون سبحانه وتعالى إلى الكمال؟ أنها عالية مثل السماء. ا تعالى أقل من أنك يستحقه

ماذا تستطيع أن تعرف؟ . ماذا يمكن أن تفعل؟ أعمق من الجحيم
:إذا قطع، وأصمت، أو جمع معا، ثم من الذي يمكن أن تعوقه؟ لنه يعلم عبثا الرجال. مقياسها أطول من الرض، وأوسع من البحر

فإنه لن تنظر بعد ذلك؟ بالنسبة للرجال دون جدوى سيكون من الحكمة، على الرغم من أن الرجل يولد. وقال انه سيث الشرير أيضا
إذا كان الثم في يده، وضعه بعيدا، والسماح ل الشرير يسكن. إذا قمت بإعداد قلبك، وتمتد يدك ثين نحوه. مثل الجحش الحمار البرية

لن انت سوف ننسى خاصتك البؤس، وتذكر: نعم، انت تكون راسخين، وسوف ل خوف. لثم عليك رفع وجهك دون بقعة. في خيامك
.انت سوف يلمع عليها، انت سوف تكون في الصباح: ويكون لك العمر يكون أكثر وضوحا من الظهر: أنها المياه التي تمر بعيدا

أنت أيضا تستلقي، ول شيء. وسوف تكون آمنة، لن هناك أمل؛ نعم، أنت ستحفر عنك، وأنت سوف تأخذ بقية الخاص بك في أمان
ولكن عيون الشرار سوف تفشل، وأنها لن الهروب، وأملهم يجب أن يكون. نعم، وكثير يجب أن تجعل دعوى لك. يجعلك خائفا

ولكن لدي فهم وكذلك أنت؛ أنا لست أقل. ل شك، ولكن أنت الشعب، والحكمة يموت معكم: وأجابت جوب وقالت. التخلي عن شبح
يضحك: نعم، الذي ل يعرف مثل هذه المور مثل هذه؟ أنا سخرت من جاره، الذي كاليث على ا، وقال انه يجيب عنه: شأنا لك

خيمة. انه على استعداد للنزلق مع قدميه هو بمثابة مصباح يحتقر في فكره الذي هو في سهولة.الرجل مجرد تستقيم لتزدهر
والطيور من. ولكن اسأل الن الوحوش، وأنهم يعلمونك. في يد ا تجلب بوفرة. اللصوص تزدهر، وأنها التي تثير ا هي آمنة

الذين ل يعلمون في كل هذه أن يد ا هاث. وأسواق البحر يعلن لك: أو يتكلمون إلى الرض، وعليك أن يعلمك: الهواء، ويخبرونك
دوث ل الذن محاولة الكلمات؟ والفم طعم لحمه؟ مع القديم هو. طدت هذا؟ في يدهم هو روح كل شيء حي، ونفس البشرية جمعاء

:ها، انه انهار، وأنه ل يمكن أن يبنى مرة أخرى. معه هو الحكمة والقوة، وقال انه هاث المحامي والتفاهم. وطول أيام الفهم. الحكمة
معه قوة. كما انه يرسل لهم، وانقلبت الرض: ها هو حجب المياه، ويجفون. انه أغلق رجل، ول يمكن أن يكون هناك أي افتتاح

انه يفسد السندات من الملوك، ويربط حقيبتهم. انه يؤدي المستشارين بعيدا مدلل، ويخدع القضاة الحمقى. الخدع والخداع له: وحكمة
انه ازدراء. انه يزيل بعيدا عن كلمة مضمونة، ويخلص بعيدا عن فهم المسنين. إنه يؤدي إلى إفساد المراء وإطاحة القوياء. مع حزام

:فهو يزداد المم ويدمرها.يكتشف أشياء عميقة من الظلم، ويخرج إلى النور ظل الموت. بوريث على المراء، ويضعف قوة القوياء
انه يخرج من قلب رئيس شعب الرض، ويسبب لهم أن يهيمون على وجوههم في البرية حيث ل. فهو ينعم المم ويضيقها مرة أخرى

لو، العين العين هاث رأيت كل هذا، واللغام. إنهم يلتقطون في الظلم دون ضوء، ويجعلهم يتدافعون كرجل مخمور. توجد وسيلة
بالتأكيد أود أن أتحدث إلى ا. أنا لست أقل شأنا لك: ماذا تعرفون، نفس الشيء الذي أعرفه أيضا. اللغام هاث سمعت وفهمت ذلك

يا أنتم سوف تعقدون. ولكن هل أنت مطفرة من الكاذيب، هل جميع الطباء من أي قيمة. سبحانه وتعالى، وأريد أن سبب مع ا
هل تتكلم بشري ل؟ والتحدث. اسمع الن منطقي، وسماع إلى مرافعات شفتي. وينبغي أن تكون حكمة الخاص بك! سلمكم تماما

بخداع له؟ هل تقبل شخصه؟ هل ستتعهدون بال؟ هل من الجيد أن يبحث عليك؟ أو كرجل واحد موكيث آخر، هل أنت حتى وهمية له؟
أل تفوقك خيرتك؟ وفزعه يسقط عليك؟ ذكرياتك مثل الرماد، أجسادك. وقال انه بالتأكيد ريبروف لك، إذا كنت تقبل سرا الشخاص

فلماذا أحمل جسدى فى أسنانى،. عقد سلمك، واسمحوا لي وحده، أن أتكلم، والسماح لي يأتي على لي ما سوف. لجساد الطين
ولكن أنا سوف تحافظ على اللغام الطرق الخاصة به: ووضع حياتى فى منجمى؟ على الرغم من انه ذبح لي، ولكن سوف أثق به

وأنا أعلم. ها الن، لقد أمرت قضيتي. اسمع بجد خطابي، وإعلني مع أذنيك. لن المنافق ل يأتي أمامه: هو أيضا خلصي. أمامه
فقط ل أمرين بالنسبة. من هو الذي سوف ينادي معي؟ في الوقت الراهن، إذا كان لدي لسان، وسوف تتخلى عن شبح. أنني سأبرر

أو اسمحوا لي أن: ثم اتصل بك، وسوف أجيب. والسماح ل فزعك تجعلني أخاف: سحب يدك بعيدا عني. ثم لن أخفي نفسي منك: لي
لماذا هديست أنت وجهك، و هولدست لي لعدو ثين؟. كم عدد الثمار والخطايا؟ تجعلني أعرف خطيتي وخطائي. أتكلم، والرد عليك

ذبول انت كسر ورقة مدفوعة لذهابا وذهابا؟ و الذبول متابعة قصبة الجافة؟ لنك أكلت أشياء مريرة ضدي، وأخذتني لمتلك إثم
وقال انه،. أنت توتيست قدمي أيضا في السهم، و لوكست أضيق إلى كل ما عندي من مسارات؛ انت تستقر على كعب قدمي. شبابي

وقال انه يأتي. الرجل الذي ولد من امرأة بضعة أيام والكامل من المتاعب. كما شيء الفاسد، كونسوميث، كما الملبس التي العثة تؤكل
وفتح عينيك على مثل هذا واحد، وجلب لي في الحكم معك؟ من يستطيع أن. انه فليث أيضا كظل، واستمرارية ل: مثل زهرة، وخفض

رؤية أيامه يتم تحديدها، وعدد من أشهره معك، لقد عينت حدوده أنه ل يمكن أن تمر؛ انقل. يجلب شيئا نظيفا من النجس؟ ليس واحد
لن هناك أمل في شجرة، إذا تم خفضها، وأنها سوف تنبت مرة أخرى،. منه، وانه قد يستريح، حتى انه ينجز، كما وريلينغ، يومه

ولكن من خلل. على الرغم من أن جذورها الشمع القديم في الرض، وسهم منها يموت في الرض. وأن فرع مناقصة منه لن تتوقف
نعم، رجل جيفيث حتى شبح، وأين هو؟ كما: ولكن الرجل ديث، ويهدر بعيدا.رائحة الماء سوف برعم، وإحضار الغصان مثل النبات

حتى السماوات يكون أكثر من ذلك، فإنها: لذلك الرجل ليثث، و ريسيث ل: تفشل المياه من البحر، و ديكايث الفيضانات و دريث يصل
يا أن كنت تخفي لي في القبر، وأنك سوف تبقي لي سرا، حتى غضبك الماضي، أن كنت وويست. ل مستيقظا، ول تثار من نومهم

في حال وفاة رجل يحيا مرة أخرى؟ كل أيام من الوقت المعين سوف انتظر، حتى بلدي التغيير! تعيين لي الوقت المحدد، وتذكر لي
دوست أنت ل يشاهد: الن أنت عدد خطواتي. أنت الذبول لديهم الرغبة في عمل اليدين ثين: أنت ستدعو، وسوف أجيب عليك. يأتي

.ومن المؤكد أن الجبال تسقط ل شيء، ويتم إزالة الصخور من مكانه. على خطايتي؟ ختم بلدي في كيس، وكنت خياطة إثم اللغام
أنت: أنت تسود إلى البد ضده، وانه يمر. وتدمر أمل النسان. أنت تغسل الشياء التي تنمو من غبار الرض: المياه ترتدي الحجارة

.و يتم جلبها منخفضة، لكنه يدرك أنها ليست منها. ويأتي أبنائه لتكريم، وهو ل يعلم ذلك. تغري له كونتينانس، و يرسل إليه بعيدا



هل ينبغي أن يكون الرجل الحكيم المعرفة دون: "ثم أجاب إليفاز التيماني، وقال. ولكن جسده عليه يكون له ألم، وروحه فيه تحزن
جدوى، وملء بطنه مع الرياح الشرقية؟ هل ينبغي أن يكون السبب في الحديث غير المربح؟ أو مع الخطب التي ل يمكن أن تفعل أي

ثين فم الخاصة. لن فمك يذوب إثمك، وأنت تختار لسان ماكرة. خير؟ نعم، أنت القلع من الخوف، وضبط النفس الصلة قبل ا
الفن انت الرجل الول الذي ولد؟ أو النفايات التي قمت بها قبل التلل؟ هل. نعم، ثين شفاه الخاصة تشهد ضدك: يدين لك، وليس أنا

سمعت سر ا؟ و دوست لك كبح جماح الحكمة لنفسك؟ ما هو علمك، أننا ل نعرف؟ ما فهمك، الذي ليس فينا؟ معنا كل من الرمادي و
هل عزاء ا صغيرة معك؟ هل هناك أي شيء سري معك؟ لماذا دوث. الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين جدا، أكبر بكثير من والدك

ثين القلب حملك بعيدا؟ وماذا غمض عينيك في، أن أنت تحول روحك ضد ا، و ليتست هذه الكلمات الخروج من فمك؟ ما هو
نعم، السماوات ليست نظيفة في. الرجل، أنه يجب أن يكون نظيفا؟ وهو المولود من امرأة أن يكون صالحا؟ هوذا ل يثق في قديسيه

الذي قاله. والتي شاهدتها سأعلنها. ما هو أكثر بغيضة وقذرة هو الرجل الذي يشرب إثم مثل الماء؟ سوف أذكركم، أسمعني. عينيه
الرجل الشرير ترافيليث مع اللم كل أيامه،. الذين أعطوا الرض وحدها، ولم يمر بينهم غريبون: الحكيمون من آبائهم، ولم يخبأوه
هو ل يؤمن أنه سيعود من الظلم، وينتظر. في الزدهار المدمرة تأتي عليه: صوت مخيف في أذنيه. وعدد من السنوات مخفية للظالم

المشكلة والكرب يجب أن. أين هو؟ هو يعلم أن يوم الظلم جاهز في يده: وقال انه واندريث في الخارج عن الخبز، قائل. من السيف
وقال انه رنث عليه،. لنه يمد يده ضد ا، ويعزز نفسه ضد ا سبحانه وتعالى. فإنها تسود ضده، كملك مستعد للمعركة. تجعله خائفا

وقال انه. لنه كوفريث وجهه مع سمينه، ويجمع كولوبس من الدهون على جانبيه: حتى على رقبته، على زعماء سميكة من باكلرز له
ول يكون غنيا ول يستمر مضمونه. دويلث في مدن مقفرة، وفي المنازل التي ل يسكنها النسان، والتي هي على استعداد لتصبح أكوام

لن الغرور: دعه ل يخدع الثقة في الغرور. فإن اللهب يجف فروعه، وينفخ من فمه. ل يخرج من الظلم.ول يمدد كماله على الرض
كرمة، ويجب أن يلقيوقال انه يهز العنب غير ناضجة له . ويجب أن يتم ذلك قبل وقته، ول يكون فرعه أخضر. يجب أن يكون رده

إنهم يصورون الذى، ويجلبون. لجماعة المنافقين يجب أن تكون مقفرة، والنار يجب أن تستهلك خيام الرشوة.زهرة له كما الزيتون
هل. المعزون بائسة هي كل شيء: لقد سمعت العديد من هذه الشياء: ثم أجاب على وظيفة وقال. الغرور، والبطن بريبارث الخداع

إذا كانت روحك في روحي بدل من: الكلمات الغامضة لها نهاية؟ أو ما يجسد لك أن تجيب؟ أنا أيضا يمكن أن أتحدث كما تفعلون
على. لكنني سأقويك مع فمي، وينبغي أن تتحرك شفتي من حزنك. ذلك، يمكن أن كومة الكلمات ضدك، ويهز رئيس اللغام في لك

لقد: وعلى الرغم من أنني أنزل، ماذا أنا خففت؟ ولكن الن جعل لي لي بالضجر: الرغم من أنني أتكلم، حزن بلدي ليس بالحباط
وقال لي لي في. ويميل لي في الرتفاع يشهد على وجهي: لقد ملتني بالتجاعيد، وهو شاهد ضدي. جعلت هاست خرب كل شركتي

لقد هربوني. لقد فجروا علي مع فمه. عدو اللغام شاربنيث عينيه على لي. وقال انه غناشيث معي مع أسنانه: غضبه، الذي يثيثني
كنت في حالة راحة، لكنه. ا هاث سلمني إلى أونغودلي، وحولني إلى أيدي الشرار. على الخد بعناد؛ لقد جمعوا أنفسهم معا ضد لي

له الرماة بوصلة لي جولة. وقال انه قد أخذني أيضا عن طريق رقبتي، وهزت لي إلى قطع، ووضعني لعلمة له: قد كسر لي أسوندر
انه يكسر لي مع. وقال انه بوريث من المرارة بلدي على الرض. حول، وقال انه يختصر بلدي زينس أسوندر، ودوث ل تجنيب

وجهي خاطئ مع. لقد خيطت القماش الخشن على بشرتي، وعرج قرني في الغبار. خرق على خرق، وقال انه رونث لي مثل عملق
يا الرض، ل تغطي دمي، والسماح لي البكاء.أيضا صلتي نقية: ليس لي ظلم في أيدي اليدي. البكاء، وعلى جفوني هو ظل الموت

ولكن عيني بوريث من الدموع: أصدقائي يزعجني. أيضا الن، ها، شاهدي في السماء، وسجل بلدي على ارتفاع. ليس لديهم مكان
.عندما تأتي بضع سنوات، ثم سأذهب في الطريق حيث لن أعود! يا أن أحدا قد يناشد رجل مع ا، كما رجل بليديث لجاره. إلى ا

هل ليس هناك مواكب معي؟ و ل تستمر العين اللغام في استفزازهم؟ وضعي الن،. أنفاسي فاسد، أيامي انقرضت، القبور جاهزة لي
هو الذي يتكلم الطراء. لذلك ل تذوقهم: من هو الذي سيضرب معي؟ لنك اختبأت قلوبهم من الفهم. ووضعني في كفيل معك

عين اللغام أيضا قاتمة بسبب. وقبل كل شيء كنت تابريت. لقد جعلني أيضا كلمة الشعب. لصدقائه، حتى عيون أعينه سوف تفشل
على الصديقين أيضا أن يقفوا. يجب استجواب الرجال في هذا، والبريء إثارة نفسه ضد المنافق. الحزن، وجميع أعضائي هي كظل

لنني ل يمكن العثور: ولكن بالنسبة لك جميعا، هل تعودون، وتأتي الن. في طريقه، وأنه يجب أن تكون اليدي النظيفة أقوى وأقوى
.ضوء قصير بسبب الظلم: أنها تغير ليلة إلى يوم. أيامي الماضية، أغراضي مقطوعة، حتى أفكار قلبي. على رجل حكيم واحد بينكم

وأين. إلى الدودة، أنت أمي، وأختي: لقد قلت للفساد، أنت أبي. لقد جعلت سريري في الظلم: إذا كنت انتظر، القبر هو منزل اللغام
:ثم أجاب على بيلد الشهيتي، وقال. الن آمل؟ كما أتمنى، من سيراه؟ ينزلون إلى قضبان الحفرة، عندما يكون راحةنا معا في الغبار

لهذا السبب نحن نعتبر الوحوش، وسمعة طيبة في. كم من الوقت سيكون عليك أن تنتهي من الكلمات؟ علمة، وبعد ذلك سوف نتكلم
هل تخلى الرض لك؟ ويجب إزالة الصخرة من مكانه؟ نعم، يجب أن يخرج ضوء الشرار،: عينيك؟ هو تاريث نفسه في غضبه

يجب أن تكون خطوات قوته مضطربة، وعلى محاميه. يكون الظلم مظلما في خيمة له، ويضع شمعته معه. وشرارة النار له ل يلمع
وضعت الفخ. ويأخذه الجن من الكعب، ويسقط السارق ضده. لنه يلقي في شباك من قدميه، وقال انه المشي على كمين. أن يلقي به

تكون قوته جائعة، ويجب. الرعاة تجعله يخاف على كل جانب، ويجب أن يقوده إلى قدميه. بالنسبة له في الرض، وفخ له في الطريق
تخرج ثقته من خيمة له، وتحمله. حتى أول من الموت يجب أن تلتهم قوته: يجب أن تلتهم قوة جلده. أن يكون التدمير جاهزا من جانبه

جذوره سوف تجف. يجب أن تكون متناثرة حجر العظمة على مسكنه: يجب أن يسكن في خيمة له، لنه ل شيء له. إلى ملك الرعب
يجب أن يقود من النور إلى الظلم، ومطاردة من. يهلك ذكره من الرض، ول يكون له اسم في الشارع. تحت وتحت فرعه قطع

إن الذين يأتون بعده يجب أن يستغربوا في يومه، كما ذهبوا قبل. ول يكون له ابن أو ابن أخيه بين شعبه، ول يبقي في مسكنه. العالم
كم من الوقت سوف تخدع: ثم أجاب جوب وقال. ومن المؤكد أن هذه هي مساكن الشرار، وهذا هو مكان له أن ل يعلم ا. أن أفريتد



.أنت ل تخجل أن تجعل نفسك أنفسنا غريبة بالنسبة لي: روحي، وكسر لي في قطع مع الكلمات؟ هذه العشر مرات قد انتكت لي
:إذا كنت حقا سوف تضخم نفسك ضد لي، وندعو ضد بلدي بلدي اللوم.ويكون ذلك بالفعل لقد أخطأت، ل يزال خطأ اللغام مع نفسي

أبكي بصوت عال، ولكن ليس هناك: ها، أبكي من الخطأ، لكني لم أسمع. أعرف الن أن ا قد أطيح لي، وهاث لي لي مع شبكته
.لقد جردني من مجدي، وأخذ التاج من رأسي. لقد سياج في طريقي ل أستطيع أن يمر، وقال انه قد وضع الظلم في مساراتي. حكم

وقال انه أيضا غمد غضبه ضد لي، وقال انه كونتيث لي. واللغام المل هاث أزال مثل شجرة: لقد هدم لي على كل جانب، وأنا ذهبت
لقد وضع إخوتي بعيدا عني، و أتمنى. قواته معا، وترفع طريقهم ضد لي، و إنكامب جولة حول خيمة بلدي. باعتباره واحدا من أعدائه

هم الذين يسكنون في منزل اللغام، وخادماتي، عد لي. لقد فشلت قديسي، ونسوا لي أصدقائي المألوفين. أن أكون معرفة التعارف مني
أنفاسي غريبة لزوجتي، على. أنا إنتراتد له مع فمي. اتصلت بخادمي، ولم يعطني أي جواب. أنا أجنبي في نظرهم: لشخص غريب

كل. نعم، أحقر لي الطفال الصغار؛ لقد نشأت، وهم يتظاهرون معي. الرغم من أنني إنتترد من أجل الطفال من أجل جسمي
وقد. عظمتي تشقق إلى بشرتي وجسدى، وأنا هربت مع جلد أسناني. وهم الذين أحببتهم تحولت إلي: أصدقائي الداخليين أزعجوني

لماذا أنت تضطهدني كال، وغير راضين عن جسدي؟ أوه. لن يد ا قد لمستني. شفقة علي، أن تكون مؤسفة علي، يا أيها الصدقاء
 !أن كلماتي كتبت الن

لنني أعلم أن المخلص الخاص بي ليفيث،! أنها كانت غرافن مع قلم الحديد وتؤدي في الصخرة إلى البد! أوه أنها طبعت في كتاب
الذي: وعلى الرغم من بلدي بعد الديدان الجلد تدمير هذه الهيئة، ولكن في جسدي أرى ا: وأنه سيقف في اليوم الخير على الرض

ولكن عليك أن تقول، لماذا الضطهاد. سأرى لنفسي، والعيون اللغام يكون، وليس آخر؛ على الرغم من أن زياراتي تستهلك داخل لي
ثم. للغضب تجلب عقوبات السيف، أنتم قد تعرفون أن هناك حكما: نحن له، ورؤية جذور المسألة وجدت في لي؟ كن خائفا من السيف

لقد سمعت التحقق من بلدي اللوم، وروح فهم بلدي. أجاب زفار الناماثي، وقال، لذلك أفكاري تسبب لي أن أجيب، ولهذا أنا تسرع
أعلم أن هذا ليس من القديم، لن النسان وضعت على الرض، أن انتصار الشرار قصيرة، والفرح من المنافق. كوسيث لي للرد

:لكنه يهلك إلى أي وقت مضى مثل روثه الخاص. ولكن للحظة؟ على الرغم من أن امتيازه يصل إلى السماء، ورأسه تصل إلى الغيوم
نعم، وقال انه يجب مطاردة بعيدا عن رؤية: أين هو؟ وقال انه يطير بعيدا عن الحلم، ول يمكن العثور عليها: هم الذين رأوه يقول

يسعى أطفاله إلى إرضاء الفقراء، ويعيد يديه. ول مكان له أكثر من ذلك هو له. والعين أيضا الذي رأيه ل يرى له أكثر من ذلك.ليلة
على الرغم من الشرير الحلو في فمه، على الرغم من انه اخفائه. عظامه مليئة بخطيئة شبابه، التي تستلقي معه في الغبار. بضائعهم

ومع ذلك يتم تشغيل اللحوم في المعاء له،: ولكن يبقيه ل يزال داخل فمه. على الرغم من انه تجنيب ذلك، والتخلي عنه ل. تحت لسانه
لسان الفعى يذبح: يمتص السم من أسبس. يخرجهم ا من بطنه: لقد ابتلع الثروات، ويقيأهم مرة أخرى. هو المرارة من الفخاخ داخله

فبحسب مضمونه يجب أن: أما الذي عمل من أجله فهو يستعيد ول يبتلعه. ل يرى النهار، الفيضانات، بروكس العسل والزبدة. له
لنه قد اضطهد و هاست ترك الفقراء؛ لنه أخذ بعنف منزل لم يبناه؛ ومن المؤكد انه ل يشعر بالهدوء في. يكون الرد، ول يفرح فيه

:في خداع كفاءته يكون في مضيق. لذلك ل رجل يبحث عن بضائعه. ل يجوز ترك أي من لحمه. بطنه، وقال انه ل ينقذ ما كان يريد
يهرب من. عندما يكون على وشك ملء بطنه، يلقي ا غضب غضبه عليه، ويطير عليه أثناء الكل. كل يد من الشرار يأتي عليه

الرعب: نعم، السيف المتللئ يخرج من مرارة له. يتم رسمها، وخروجها من الجسم. السلح الحديدي، ويضربه القوس من الصلب
.السماء تكشف عن إثمه. النار ل تنفخ تستهلكه؛ فإنه يصاب معه ترك في خيمة له: يجب أن يختبئ كل الظلم في أماكنه السرية. عليه

هذا هو جزء من رجل شرير من ا، والتراث عين له من. وتنتهي زيارة منزله وتخرج بضائعه في يوم غضبه. والرض ترفع ضده
وبعد ذلك تكلمت،. أعاني من أنني قد أتكلم. سمع بجدبي خطابي، واسمحوا أن يكون هذا تعازيكم: لكن جوب أجاب وقال. قبل ا

أما بالنسبة لي، فهل الشكوى هي للنسان؟ وإذا كان المر كذلك، فلماذا ل يجب أن تكون روحي مضطربة؟ علمة لي،. وهمية على
لماذا يعيش الشرار، تصبح قديمة، نعم،. حتى عندما أتذكر أخشى، ويرتجف تاكث عقد على جسدي.وندهش، ووضع يدك على فمك

ثور. بيوتهم آمنة من الخوف، ول قضيب ا عليهم. هي القوياء في السلطة؟ يتم إنشاء بذورهم في الفق معهم، وذريتهم أمام أعينهم
أنها تأخذ تيمبريل. يرسلون القليل منهم مثل قطيع، وأطفالهم الرقص. جنسهم، و فيلث ل؛ بقرهم كالفث، و كاستيث ليس لها العجل

لننا. لذلك يقولون ل، يخرجون منا.إنهم يقضون أيامهم في الثروة، وفي لحظة ينزلون إلى القبر. والقيثارة، ونفرح على صوت الجهاز
ما هو سبحانه وتعالى أن نخدمه؟ وما هو الربح الذي يجب أن نحصل عليه، إذا كنا نصلي له؟ لو، خيرهم. ل نرغب في معرفة طرقك

ا يوزع! وكيف أوفت يأتي تدميرهم عليها! كيف أوفت هو شمعة الشرار اخماد. محامي الشرار هو بعيدا عني: ليس في يدهم
عيونه. فهو يكافئه، ويعلمه: ا يرفع إثمه لطفاله. هم كما قصبة قبل الريح، وكما القش أن العاصفة كاريث بعيدا. الحزن في غضبه

لما هو متعة هاث في بيته بعده، عندما يتم قطع عدد أشهره في وسط؟ هل. سترى تدميره، وقال انه يشرب غضب ا سبحانه وتعالى
ثدييه مليئة. واحد ديث في قوته الكاملة، ويجري تماما في سهولة وهدوء. يعلم أي علم ا؟ رؤية انه جودجيت تلك التي هي عالية

وهم يستلقون على حد سواء في الغبار، والديدان. و ديث آخر في مرارة روحه، وأكل أبدا مع المتعة. بالحليب، وعظامه مبللة بالنخاع
لنك أقول، أين هو بيت المير؟ وأين أماكن سكن. ها، أنا أعرف أفكارك، والجهزة التي تتخيلها بشكل خاطئ ضد لي. يجب تغطيتها

الشرار؟ هل لم يطلب منهم أن تذهب بالمناسبة؟ وأنت ل تعرف الرموز الخاصة بهم، أن الشرار محجوز ليوم الدمار؟ يتم تقديمهم
تكون كلود. من يعلن طريقه إلى وجهه؟ ومن يسدد له ما قام به؟ ومع ذلك يجب أن يرفع إلى القبر، ويبقى في القبر. إلى يوم الغضب

فكيف تهدئ لي عبثا، في رؤيتك ل يزال هناك الباطل؟ ثم أجاب إليفاز. الوادي حلوة له، ولكل إنسان أن يرسمه، كما ل حصر له
هل يمكن للرجل أن يكون مربحا ل، لنه من الحكمة قد تكون مربحة لنفسه؟ هل من دواعي سروري أن تعالى، أن: التيماني وقال

كنت الصالحين؟ أم أنها تكسب له، وأنك ماكيست طرقك الكمال؟ فهل يعيدك خوفا منك؟ هل يدخل معك إلى حكم؟ أليس الشرير عظيم؟



أنت لم تعط الماء للشعور بالضيق للشرب،. وإثم ل حصر له؟ لنك أخذت تعهدا من شقيقك ل شيء، وجردت عارية من ملبسهم
أنت أرسلت الرامل بعيدا. وسكن الرجل المشرف فيه. أما بالنسبة للرجل العظيم فقد كان الرض. وأنت حجب الخبز من الجياع

أو الظلم، أنك ل يمكن أن نرى؛ وفرة. لذلك الفخاخ مستديرة عنك، والخوف المفاجئ المتاعب اليك. فارغة، وكسر السلحة من أبليس
وأنت أقول، كيف يعلم ا؟ يمكن له الحكم من خلل! أليس ا في ذروة السماء؟ و ها ارتفاع النجوم، كيف عالية هم. المياه تغطي لك

هاست كنت علمة الطريقة القديمة التي. وقال انه وكيث في دائرة السماء. سحابة مظلمة؟ الغيوم السميكة هي تغطية له، انه سيث ل
وماذا يمكن: الذي قال ا، رحيل منا: شرير الرجال قد ترودن؟ التي قطعت من الوقت، الذي كان قد طغى الساس مع الفيضانات

ويضحك: الصديقون يرون ذلك، ويسرون. لكن محامي الشرار بعيد عني: سبحانه وتعالى بالنسبة لهم؟ لكنه مل بيوتهم بأشياء طيبة
وبالتالي يجب: عرفت الن معه، وتكون في سلم. في حين أن مضموننا ل يقطع، ولكن بقايا منهم النار يستهلك. البرياء لهم لتزوير
إذا عدت إلى ا سبحانه وتعالى، فسوف تبنى، فسوف. تلقي، أدعو اليك، القانون من فمه، ووضع كلماته في قلبه. أن يأتي الخير اليك

نعم، سبحانه وتعالى يكون. ثم عليك أن تضع الذهب كما الغبار، وذهب أوفير كحجارة من بروكس.تخلص من الثم بعيدا عن خيامك
عليك أن. لنك بعد ذلك لديك فرحة الخاص بك في سبحانه وتعالى، وسوف ترفع وجهك إلى ا. دفاعك، ولديك الكثير من الفضة

والضوء يجب أن: أنت أيضا أمر شيء، ويثبت لك. تجعل صلتك له، وانه سوف يسمع لك، وأنك سوف تدفع الوعود الخاصة بك
ويتم: وقال انه تسليم جزيرة البرياء. وانه ينقذ الشخص المتواضع. عندما يلقي الرجال، ثم ستقول، هناك رفع. يلمع على طرقك

بلدي السكتة الدماغية أثقل من بلدي: ثم أجاب على وظيفة وقال، حتى اليوم هو شكوى بلدي المر. تسليمها من قبل نقاء اليدين ثين
.أود أن أطلب قضيتي من قبله، وملء فمي مع الحجج! أنني قد تأتي حتى إلى مقعده! أوه أن أعرف أين يمكنني العثور عليه. يتأرجح

.وهل يوجه اليك ضد سلطته العظيمة؟ ل؛ لكنه وضع قوة في وجهي. أود أن أعرف الكلمات التي سوف يجيب لي، وفهم ما سيقوله لي
ها، أذهب إلى المام، لكنه ليس هناك؛ ولكن ل أستطيع. لذلك يجب أن يتم تسليمها إلى البد من قاضي. هناك الصالحين قد ينازع معه

لكنه: انه اختبأ نفسه على اليد اليمنى، وأنني ل أستطيع أن أراه: في اليد اليسرى، حيث يعمل، ولكن ل أستطيع أن أكون له: أن أدركه
لم. قدمي هاث عقد خطواته، طريقه وقد ظللت، وعدم رفض. عندما كان هاث حاولني، سأخرج كذهب: يعرف الطريقة التي أخذت

لكنه في عقل واحد، ومن يستطيع أن يحوله؟ وما هي. لقد كرمت كلمات فمه أكثر من طعامي الضروري. أعود من وصية شفتي
عندما: لذلك أنا قلق من وجوده. والعديد من هذه الشياء معه: لنه يؤدى الشيء الذي تم تعيينه بالنسبة لي. روحه، حتى أنه يفعل

فلماذا. لنني لم أقطع قبل الظلم، لم يغطى الظلم من وجهي: فبالنسبة ل تعالى قلبي ناعما، وقلقا سبحانه وتعالى. أعتبر، أخشى منه
ل تخفى مرات العشر عن ا سبحانه وتعالى، فهل يعلمون أنه ل يرى أيامه؟ بعض إزالة المعالم؛ فإنها تأخذ بعنف القطعان، وتغذية

فقراء: إنهم يحولون المحتاجين إلى خارج الطريق. انهم يخرجون من الحمار من أبليس، فإنها تأخذ ثور الرملة للتعهد. منه بعنف
البرية تعطي الغذاء لهم: ترتفع في وقت الفراغ لفريسة. ها، كما الحمار البرية في الصحراء، يذهبون إلى عملهم. الرض يختبئون معا

أنها تسبب عارية إلى لودج دون ملبس، أن لديهم. وأنها تجمع خمر الشرار: أنها تجني كل واحد له الذرة في هذا المجال. ولطفالهم
ينفخون الب من الثدي، ويتعهدون. أنها مبللة مع الستحمام من الجبال، واحتضان الصخرة لسبب من المأوى.أي تغطية في البرد

أنها تسبب له أن يذهب عارية دون الملبس، وأنها تأخذ بعيدا من الحجاب من الجياع؛ التي تجعل النفط داخل جدرانه،. بالفقراء
هم من تلك. إل أن ا ل يخدع لهم: الرجال يذبحون من خارج المدينة، وروح الجرحى تخرج. وتدوس ونبريسس، ويعانون العطش

القاتل يرتفع مع ضوء كيليث الفقراء والمحتاجين، وفي. فهم ل يعرفون طرق ذلك ول يلتزمون في مساراتها. التي تمرد ضد الضوء
في الظلم يحفرون من. و ديسغويسيث وجهه: ل العين يجب أن يرى لي: العين أيضا من الزاني النتظار لشفق، قائل. الليل هو لص

إذا عرفهم: فبالنسبة لهم صباحهم حتى ظلل الموت. أنهم ل يعرفون الضوء: خلل المنازل، التي كانوا قد تميزوا بأنفسهم في النهار
وهو سريع مثل المياه. أحدهم، فإنهم في أرواح ظل الموت . 

حتى دوث القبر تلك التي: الجفاف والحرارة تستهلك مياه الثلوج. وقال انه هيديث ليس الطريق من الكروم: وجزءهم لعن في الرض
إن الشر يتدخل الجرداء. وكسر الشرير كشجرة. يجب أن تتغذى الدودة بحذاف عليه؛ فإنه لن يكون أكثر تذكر. ينسى الرحم. أخطأت

على الرغم من أن تعطى. فهو يرتفع، ول رجل مؤكد من الحياة: كما أنه يجسد القوياء مع سلطته. ول يرضي الرملة: الذي ل يولد
فهي تعالى لبعض الوقت، ولكنها ذهبت وجلبت منخفضة؛ يتم أخذها. ولكن عينيه على طرقهم. له أن يكون في أمان، حيث انه ريستيث

وإذا لم يكن ذلك الن، الذي سيجعلني كاذبا، وجعل الكلم ل شيء يستحق؟ ثم. من الطريق كما كل الخرين، وقطع كما قمم آذان الذرة
هل هناك أي عدد من جيوشه؟ وأين. أجاب على بيلد الشهيتي، وقال، دومينيون والخوف معه، وقال انه يقاتل السلم في أماكنه العالية

نعم،. ل ينشأ ضوءه؟ فكيف يمكن تبرير النسان بال؟ أو كيف يمكن أن يكون نظيفا ولدت من امرأة؟ ها حتى إلى القمر، ول شينيث
كيف ساعدته من دون: كم أقل رجل، وهذا هو دودة؟ وابن النسان، وهو دودة؟ لكن جوب أجاب وقال. النجوم ليست نقية في عينيه

قوة؟ كيف أنقذ أنت الذراع الذي ل قوة؟ كيف سألته أنه ل حكمة؟ وكيف أعلن لك بشكل فاضح الشيء كما هو؟ لمن انتطقت الكلمات؟
إنه يمتد إلى. الجحيم عارية أمامه، والدمار ل يغطيه. والتي جاءت روحها من أنت؟ وتتكون الشياء الميتة من تحت المياه، وسكانها

كان يعيد. والسحابة ليست اليجار تحتها. يربط الماء في غيومه السميكة. الشمال فوق المكان الفارغ، ويعلق الرض على ل شيء
انه. أركان السماء ترتعش وذهول من استنساخه. فقام بعبور الماء بالحدود حتى نهايته ليل ونهارا. وجه عرشه، وينشر السحابة عليه

لو، هذه. يده هاث شكلت الثعبان ملتوية. وبروحه كان قد غني السماوات. يفصل البحر مع سلطته، وفهمه انه سميتيث من خلل فخور
وعلوة على ذلك استمر العملولكن كيف يتم سماع جزء صغير منه؟ ولكن الرعد من قوته الذي يمكن أن نفهم؟: هي أجزاء من طرقه

كل حين أنفاسي هو في وجهي، وروح ا في. وا سبحانه وتعالى. المثل له، وقال، كما ا ليفيث، الذي هاث أخذت بعيدا حكمتي
.حتى أموت أنا لن إزالة سلمة اللغام من لي: ا ل سمح لي أن يبرر لك. شفتي ل تتحدث عن الشر، ول لغتي تماما الغش. أنفاسي



اسمحوا لي العدو أن يكون الشرار، وأنه هو ريسيث ضد لي كما. قلبي ل يلومني طالما أعيش: براري أنا أتمسك بسرعة، ولن أتركها
لما هو أمل المنافق، وإن كان قد اكتسب، عندما ا تكيث بعيدا روحه؟ فهل يسمع ا صراخه عندما تأتي عليه مشكلة؟ هل. غير مؤكد

هاذا كلكم قد. الذي هو مع سبحانه وتعالى سوف ل أخفي: يسعد نفسه في سبحانه وتعالى؟ هل سيدعو ا دائما؟ أنا سوف يعلمك بيد ا
.فلماذا إذن أنت باطلة تماما؟ هذا هو جزء من رجل شرير مع ا، وتراث الظالمين، التي سوف تتلقى من سبحانه وتعالى. رأيت ذلك

على الرغم. ول ترمل أرامله: أما الذين بقوا فيتم دفنهم في الموت. وذريته لن تكون راضية عن الخبز: إذا تضاعف أولده، فالسيف
انه يبني. يجوز له إعداده، ولكن العادل يضعه على، والبريء يقسم الفضة. من انه كومة الفضة كما الغبار، وإعداد الهذيان كما الطين

تيرس يعلق عليه كماء،. فهو يفتح عينيه، وهو ليس كذلك: ويستسلم الرجل الغني، لكنه ل يجمع. بيته كعثة، وكشكه أن الحارس ماكيث
لن ا يجب أن يلقي عليه، ول. وعاصفة تقذفه من مكانه: فالرياح الشرقية تنحرف عنه، ويغادر. عاصفة سرقته بعيدا في الليل

بالتأكيد هناك وريد للفضة، ومكان للذهب. الرجال يصفقون أيديهم عليه، ويطردونه من مكانه. وقال انه سوف تفرغ من يده: تجنيب
:انه وضع حد للظلم، والبحث عن كل الكمال. يتم أخذ الحديد من الرض، والنحاس هو المنصهر من الحجر. حيث أنها غرامة ذلك

أما. يتم تجفيفها، وأنها ذهبت بعيدا عن الرجال: إنفجار الفيضانات عن السكان؛ حتى المياه نسي من القدم. حجارة الظلم، وظل الموت
وأنه هاث الغبار من: الحجارة من ذلك هو مكان الياقوت. وتحت وتحولت كما كانت النار: بالنسبة للرض، للخروج منه يأتي الخبز

وقال بوتيث يده على. لم تلبس أسد السد، ولم يمر السد الشرس: هناك طريق ل يعرفه الطير، ولم ينظر إليه عين النسر. الذهب
انه يربط بين. وعينه سيث كل شيء ثمين. انه يخرج من النهار بين الصخور. وقال انه يطغى على الجبال من قبل الجذور. الصخرة

ولكن أين يمكن العثور على الحكمة؟ وأين هو مكان الفهم؟ ل يعلم النسان. والشيء الذي اختبأ يجلبه للضوء. الفيضانات من تفيض
ل يمكن الحصول على الذهب، ول. والبحر يقول، إنه ليس معي: عمق يقول، ليس في لي. كما أنها ل توجد في أرض المعيشة. ثمنه

ل يمكن أن يساوي الذهب. ل يمكن تقديرها بذهب أوفير، مع العقيق الثمين، أو الياقوت. يجوز أن يكون وزنه الفضة ثمن ذلك
لن ثمن الحكمة فوق: ل يذكر ذكر المرجان، أو من اللؤلؤ. ول يجوز أن يكون التبادل مع المجوهرات من الذهب الخالص: والبلورة
ومن ثم تأتي الحكمة؟ وأين هو مكان الفهم؟ رؤيته.ول يجب على توباز إثيوبيا أن يساويها، ول يجوز تقييمها بالذهب الخالص. الياقوت

ا يفهم طريقة. الدمار والوفاة يقول، لقد سمعنا شهرة مع آذاننا. يختبئ من عيون كل الذين يعيشون، وأبقى قريبة من طيور من الهواء
.ويزن المياه بالقياس. لجعل الوزن للرياح. لنه ينظر إلى نهايات الرض، ويجلس تحت السماء كلها. ذلك، وقال انه يعرف مكانها

وقال للرجل،. وقال انه أعد ذلك، نعم، وتفتيشها بها. فهل رأى ذلك، وأعلن ذلك: عندما اتخذ مرسوما للمطر، وطريقة لبرق الرعد
وعلوة على ذلك واصلت الوظيفة له المثل، وقال، أوه أنني. والخروج عن الشر هو التفاهم. هوذا، الخوف من ا، وهذا هو الحكمة

عندما شعلت شمعته على رأسي، وعندما من نوره مشيت. كنت كما في الشهر الماضية، كما هو الحال في اليام التي حفظت ا لي
عندما كان سبحانه وتعالى معي، عندما كان أولدي حولي؛. كما كنت في أيام شبابي، عندما كان سر ا على خيمة بلدي. في الظلم

عندما خرجت إلى البوابة من خلل المدينة، عندما أعدت. عندما أغسلت خطواتي مع الزبدة، وسكبتني الصخور من أنهار النفط
.امتنعت المراء عن الحديث، ووضعوا يدهم على فمهم. وظهر المسنون، وقفت: رأىني الشبان، واختبأوا أنفسهم! مقعدي في الشارع

:ولما رأتني العين، أعطتني الشهادة. عندما سمعتني الذن، فباركتني. النبلء عقدوا سلمهم، ولغتهم اللسان المشقوق إلى سقف فمهم
وجاءت نعمة له التي كانت على استعداد للهلك على. لنني سلمت الفقراء الذين صرخوا، والب، ولم يكن له أي شيء لمساعدته

كنت أعين. كان رأيي بمثابة رداء والكتئاب: أنا وضعت على البر، ولبس لي. وتسببت في قلب الرملة أن يغني للفرح: وجهي
وأنا مكبح الفكين من الشرار، و. والسبب الذي كنت أعرف أنني لم أبحث: كنت أبا للفقراء. المكفوفين، والقدمين أنا إلى عرجاء

جذر بلدي انتشرت من قبل المياه، ووضع الندى طوال. ثم قلت، سأموت في عش، وسأضرب أيامي بالرمل. التقطت يفسد من أسنانه
بالنسبة لي أعطى الرجال الذن، وانتظرت، وأبقت الصمت. مجد كان طازجا في لي، وتم تجديد القوس في يدي. الليل على فرع بلدي

وفتحوا فمهم على نطاق واسع بالنسبة. وانتظروا لي بالنسبة للمطر. وقلت كلمتي عليها. بعد كلمي ل يتكلمون مرة أخرى. في محامي
اخترت طريقها، وجلس رئيس، وسكن. وضوء بلدي كونتينانس يلقي ل أسفل. إذا ضحكت عليهم، اعتقدوا أنه ل. للمطار الخيرة

ولكن الن هم أصغر سنا من لي في السخرية، والباء الذين كنت قد استنكر. كملك في الجيش، باعتبارها واحدة أن الراحة المشيعين
نعم، هل قوة ليدي ربح لي، الذي كان في سن الشيخوخة هلك؟ فبالنسبة للمجاعة والمجاعات. أن تكون وضعت مع الكلب من قطيعتي

.الذين قطعوا الخبايا بواسطة الشجيرات، وجذور العرعر لحومهم. كانت النفرادي؛ الفارين إلى البرية في وقت سابق خراب والنفايات
.؛ أن يسكن في منحدرات الوديان، في كهوف الرض، وفي الصخور)صرخوا بعدهم كما بعد لص(كانوا يقودون من بين الرجال، 

كانوا فيلر من: كانوا أطفال الحمقى، نعم، أطفال رجال القاعدة. تحت القراص التي تم جمعها معا. بين الشجيرات أنها برايد
ولنه قد خسر حبل بلدي،. إنهم يهربونني، يهربون مني، ويجنبون أل يبصقون في وجهي. والن أنا أغنيتهم، نعم، أنا كلماتهم.الرض

.يرفعون قدمي، ويرفعونني ضد طرق تدميرهم. على يدي اليمنى ترتفع الشباب. وصدم لي، فقد تركوا أيضا فضفاضة الجدي قبل لي
.في الخراب التي تدحرجت علي: جاءوا لي ككسر واسع في المياه. إنهم يتزوجون طريقي، فقدموا مصائبتي، ليس لديهم أي مساعد

وقد أخذت أيام من. والن تتدفق نفسي علي. ورفاهيتي يمر بعيدا عن سحابة: انهم يسعون نفسي كما الريح: يرتدون الرواح لي
من قبل قوة كبيرة من مرضي هو تغيير بلدي. و سينوسي ل تأخذ أي راحة: عظامي مثقوبة في لي في موسم الليل. الفتوى لي
:أبكي اليك، ول تسمعني. انه يلقي لي في المير، وأنا أصبح مثل الغبار والرماد. أنه بينديث لي عن طوق من معطف بلدي: الملبس

أنت سبحان لي. أنت رفعني إلى الريح. مع يدك قوية أنت تعارض نفسك ضد لي: أنت تصبح قاسية بالنسبة لي. أقف، وأنت ل تقلقني
كيف انه لن. لعلم أن أنت ذبول تجلب لي حتى الموت، وإلى المنزل المعين لجميع الذين يعيشون. أن يركب على هو، ويذوب جويتي

لم أكن أبكي له الذي كان في ورطة؟ ألم تكن حزبي للفقراء؟ عندما نظرت إلى. يمد يده الى القبر، على الرغم من أنها تبكي في تدميره



ذهبت الحداد دون. أيام من الفاقة منعني: أحشاءي مغلي، واستراح ل. وعندما انتظرت للضوء، جاء الظلم: الخير، جاء الشر لي
كما يتحول. بشرتي سوداء على لي، وحرق عظامي مع الحرارة. أنا أخ للتنين، ورفيق إلى البوم. وقفت، وبكيت في الجماعة: الشمس

لماذا يجب أن أفكر في خادمة؟ عن أي. أنا جعلت العهد مع عيني اللغام. بلدي القيثارة إلى الحداد، وجهازي في صوت منهم أن يبكي
جزء من ا هناك من فوق؟ وما ميراث ا سبحانه وتعالى من على مرتفع؟ أليس الدمار للشرار؟ وعقوبة غريبة على عمال الثم؟

اسمحوا لي أن يكون. دوث ل يرى طرقي، واعول كل خطواتي؟ إذا كنت قد مشيت مع الغرور، أو إذا كان قدمي هاست إلى الخداع
إذا تحولت خطوتي من الطريق، وسارت قلبي بعد عيون المنجم، وإذا كان أي. وزنه في توازن حتى أن ا قد يعرف سلمة اللغام

ثم اسمحوا لي أن زرع، والسماح لكل آخر. وصمة عار هاث المشقوق لي اللغام . 
ثم اسمحوا. إذا خدع قلب اللغام من قبل امرأة، أو إذا كنت قد انتظرت في باب جارتي. نعم، اسمحوا لي أن تكون الجذور خارج

لنه هو النار. فهذه جريمة بشعة؛ نعم، هو إثم أن يعاقب من قبل القضاة. زوجتي تطحن إلى أخرى، والسماح للخرين تنزل عليها
إذا كنت قد احتقرت سبب بلدي مانزرفانت أو من خادمة بلدي، عندما دافع. التي تستهلك للتدمير، وسوف استئصال كل زيادة اللغام

فماذا أفعل عندما يرتفع ا؟ وعندما يزور، ما الذي أجيبه؟ ألم يكن ذلك جعلني في الرحم جعله؟ ولم يكن واحد منا الزياء في. معي
من(الرحم؟ إذا حجبت الفقراء عن رغبتهم، أو تسببت في فشل أعين الرملة؛ أو أكلت بلدي نفسي وحده، و أبليس هاث ل تؤكل منه؛ 

إذا رأيت أي يموت للخروج من الملبس، أو) شبابي كان ترعرع معي، كما هو الحال مع الب، وأنا قد استرشد بها من رحم والدتي؛
أي الفقراء دون تغطية؛ إذا كان له حقيب ل تبارك لي، وإذا لم يكن تحسنت مع الصوف من الغنام بلدي؛ إذا كنت قد رفعت يدي ضد

وكان التدمير من ا.ثم ترك ذراع اللغام تسقط من كتفي، وكسر ذراع اللغام من العظام: أبليس، عندما رأيت مساعدتي في البوابة
إذا كنت أفرح لن ثروتي. إذا كنت قد جعلت ذهبي أملي، أو قلت للذهب غرامة، أنت ثقتي. إرهابا لي، وبسبب سموه لم أستطع تحمله

وكان قلبي قد غرى. كانت كبيرة، ولن يد اللغام قد حصلت كثيرا؛ إذا كنت أشعر الشمس عندما يشرق، أو القمر يمشي في السطوع
إذا كنت أفرح. لنني كنت قد أنكرت ا الذي هو أعله: كان هذا أيضا إثم أن يعاقب من قبل القاضي: سرا، أو فمي قبضت يدي

إذا قال الرجال. لم أكن قد عانيت من فمي للخطيئة بالتمني لعنة على روحه: لتدميره الذي يكرهني، أو رفع نفسي عندما وجد الشر له
إذا. ولكن فتحت أبوابي للمسافر: الغريب لم يقدم في الشارع. ونحن ل يمكن أن يكون راضيا! من خيمة بلدي ل، أوه أن لدينا من لحمه

هل أخافت جموع كبيرة، أو هل ازدراء السر ترعبني، وأنني أبقت: غطت مخالفاتي آدم، من خلل إخفاء إثم المنجم في حضنتي
.ها، رغبتي، أن يجيبني سبحانه وتعالى، وأن خصما اللغام كتب كتابا! الصمت، ولم أخرج من الباب؟ أوه أن أحدا سوف يسمعني

إذا. كما المير سوف أذهب بالقرب منه. وأود أن أعلن له عدد من خطواتي. بالتأكيد أود أن أعتبر على كتفي، وربطها بأنها تاج لي
:صرخت أرضي ضدي، أو أن الخاديد بالمثل تشكو؛ إذا كنت قد أكل ثمارها من دون المال، أو تسببت في أصحابها لنقاص حياتهم

لذلك توقف هؤلء الرجال الثلثة عن الجابة. كلمات من وظيفة انتهت.دعونا تنمو الشجار بدل من القمح، وكوكل بدل من الشعير
ضد جوب كان غضب له،: ثم استدعى غضب إليهو ابن باراشيل بوزيت، من رقيق من رام. على الوظيفة، لنه كان صالحا في عينيه

الن قد. أيضا ضد أصدقائه الثلثة كان غضبه ملطخة، لنهم لم يجدوا أي إجابة، ومع ذلك أدانوا الوظيفة. لنه برر نفسه بدل من ا
عندما رأى إليهو أنه ل يوجد جواب في فم هؤلء الرجال الثلثة، ثم. انتظرت إليهو حتى جوب قد تحدثت، لنهم كانوا أكبر منه

ولهذا السبب كنت خائفا، ودورست ل شيو رأيك. أنا شاب، وأنت قديمة جدا: و إيليهو ابن باراشيل بوزيت أجاب وقال. غضب غضبه
وإلهام من سبحانه وتعالى: ولكن هناك روح في النسان. قلت، أيام يجب أن يتكلم، وينبغي أن العديد من سنوات تعليم الحكمة. اللغام

.وأود أيضا أن شو رأي اللغام. لذلك قلت، هركن لي. ل المسنين يفهمون الحكم: الرجال العظماء ليسوا دائما حكيمين. جيفث لهم فهم
نعم، حضرت لكم، و، ها، كان هناك أي واحد منكم أن. أعطت الذن للسباب، في حين كنت بحثت ما أقول. ها، انتظرت كلماتك

الن لم يوجه كلماته. ا دفعه إلى أسفل، وليس الرجل: لئل يجب أن أقول، لقد اكتشفنا الحكمة: إقناع وظيفة، أو أن أجاب كلماته
لنها ل تبشر، ولكن وقفت(عندما كنت قد انتظرت، .تركوا يتحدثون: كانوا مندهشين، أجابوا ل أكثر. لن أجيب عليه بخطبكم: ضدي

.لنني كامل من المسألة، روح لي تقيدني. قلت، سأجيب أيضا من جهتي، وأنا أيضا سوف شو رأي اللغام) ل تزال، وأجابت ل أكثر؛
سوف أفتح: سوف أتحدث، أنني قد تكون منتعشة. ها، بطني هو النبيذ الذي ل تنفيس؛ انها على استعداد للنفجار مثل زجاجات جديدة

لني ل أعرف. اسمحوا لي ل، أدعو لك، تقبل أي شخص الرجل، ل اسمحوا لي أن أعطي اللقاب الغراء للرجل. شفتي والجابة
لهذا السبب، الوظيفة، أدعو اليك، سماع الخطب، و. في القيام بذلك صانع بلدي سوف يأخذني بعيدا قريبا. إعطاء عناوين الغراء

:كلماتي يجب أن تكون من استقامة قلبي. ها، الن لقد فتحت فمي، لساني هاث تحدث في فمي. سماع إلى كل ما عندي من كلمات
إذا كنت يمكن أن يجيب. روح ا قد جعلني، والتنفس من سبحانه وتعالى هاث أعطاني الحياة. شفتي يجب أن نعلم المعرفة بوضوح

ها، إرهابي ل يجعلك. أنا أيضا شكلت من الطين: ها أنا وفقا لرغبتك في بديل ا. لي، تعيين كلماتك في النظام قبل لي، والوقوف
ومن المؤكد أنك انتطقت في جلسة الستماع إلى اللغام، ولقد سمعت صوت كلمك، قائل، أنا نظيفة. خائفا، ول يدي يكون ثقيل عليك

ها هو يجد المناسبات ضد لي، انه عد لي لعدوه، وقال انه يضع قدمي في السهم، وقال. ليس هناك إثم في لي. دون عدوان، أنا بريء
لماذا دوست أنت تسعى ضده؟ لنه ل. سأجيب عليك، أن ا أكبر من الرجل: ها، في هذا أنت ليس فقط. انه تسويق جميع مساراتي

في حلم، في رؤية من الليل، عندما ينام النوم. لن ا يتكلم مرة واحدة، نعم مرتين، ولكن الرجل يدرك ذلك ل. يراعي أي من أموره
ثم يفتح آذان الرجال، ويخلص من تعليماتهم، وأنه قد يسحب النسان من غرضه،. العميق على الرجال، في سومبرينغس على السرير

هو يذبح أيضا مع ألم على سريره، وعدة من. انه يبقي روحه من الحفرة، وحياته من الهلك من قبل السيف. وإخفاء الفخر من النسان
وعظامه. ويستهلك لحمه بعيدا، وأنه ل يمكن أن ينظر إليه. لذلك أن حياته أبورهوريث الخبز، وروحه اللحوم لذيذ: عظامه مع ألم قوي

إذا كان هناك رسول معه، مترجم، واحد من بين. نعم، روحه بالقرب من القبر، وحياته للمدمرات. التي لم ينظر إليها التمسك بها



يجب أن يكون جسده أعذب. لقد وجدت فدية: ثم انه كريمة له، ويقول، تسليمه من النزول الى الحفرة: اللف، لشيو للرجل استقامة له
انه ينظر إلى الرجال،. لنه سيجعل لرجل بره : يصلي إلى ا، ويكون مواتيا له، ويرى وجهه بفرح: يعود إلى أيام شبابه: من طفلة

وإذا كان أي من يقول، لقد أخطأت، وحرفت ذلك الذي كان صحيحا، وأنها استفادت لي ل؛ وقال انه سوف يسلم روحه من الذهاب الى
لو، كل هذه المور تعمل ا في كثير من الحيان مع الرجل، لعادة روحه من الحفرة، لتكون. الحفرة، وحياته سوف نرى النور

الكلم، لنني: إذا كنت أي شيء أقول، أجب لي. أمسك سلمك، وسوف أتكلم: حسنا، يا جوب، سمعني. مستنيرة مع ضوء المعيشة
سمع كلماتي يا: وعلوة على ذلك أجاب إليهو وقال. عقد سلمك، وسوف يعلمك الحكمة: إن لم يكن، اسمع لي. أرغب في تبرير لك

اسمحوا: دعونا نختار لنا الحكم. للكلمات الذن تريث، كما الفم تاستيث اللحوم. وإعطاء لي لي، أن يكون لديك المعرفة. أيها الحكيمون
يجب أن أكذب ضد حقي؟ جرحى. وا هاث أخذ بعيدا حكمتي: ل هاث العمل قال، أنا الصالحين. لنا أن نعرف بين أنفسنا ما هو جيد

ما هو الرجل مثل جوب، الذي يشرب صخب مثل الماء؟ الذي يذهب في الشركة مع العمال من.ل يمكن الستغناء عنه من دون تجاوز
لذلك سمعوا لي أيها الرجال من. لنه قال له، إنه ل يربح رجل شيئا أنه يجب أن فرحة مع ا. الثم، و ويكيث مع الرجال الشرار

لعمل الرجل عليه أن يجعله، ويسبب. ومن ا سبحانه وتعالى أنه يجب أن يرتكب الثم. بعيدا من ا، أنه يجب أن يفعل الشر: الفهم
من الذي أعطى له تهمة على الرض؟ أو. نعم، بالتأكيد ا لن تفعل بشري، ل حكم ا سبحانه وتعالى. كل رجل أن يجد وفقا لطرقه

ويهلك كل اللحم معا، ويتحول النسان مرة أخرى إلى. الذي هث العالم كله؟ إذا وضع قلبه على النسان، إذا جمع لنفسه روحه وأنفاسه
حتى أنه هو حتيث الحق في الحكم؟ وذنب أنت تدينه هذا هو الكثر. سماع صوت كلمي: إذا كنت الن فهم سريع، سماع هذا. الغبار

عدل؟ هل من المناسب أن نقول لملك، أنت أشرار؟ والمراء، يي أونغودلي؟ كم أقل له أن تقبل ل أمراء المراء، ول تعتبر الغنياء
ويأخذ: في اللحظة التي يموتون فيها، ويضطرب الناس في منتصف الليل، ويخرجون. أكثر من الفقراء؟ لنهم جميعا عمل يديه

ليس هناك ظلم ول ظل الموت، حيث قد يخفي عمال. لعيونه على طرق النسان، وقال انه سيث كل ذرائحه. القوياء بعيدا دون يد
يجب أن يكسر الرجال القوياء دون عدد،. أنه يجب أن يدخل في الحكم مع ا. لنه لن يضع على الرجل أكثر من الحق. الثم أنفسهم

فهو يميزهم كرجال شريرين. لذلك كان يعرف أعمالهم، وقال انه ينقلب لهم في الليل، بحيث يتم تدميرها. ويضع الخرين في بدايتهم
حتى يتسببوا في صرخة الفقراء ليأتوا إليه، وانه يصرخ: في الفق المفتوح للخرين؛ لنهم رجعوا منه، ولن ينظروا في أي من طرقه

عندما جيفيث الهدوء، ومن ثم يمكن أن تجعل من المتاعب؟ وعندما يخفي وجهه، ومن ثم يمكن أن يكون له؟ سواء. صرخة المنكوبين
ومن المؤكد أنه يجتمع أن يقال إلى ا، لقد تحمل العذاب،. أن المنافق ل يسود، لئل ينزل الناس: كان ذلك ضد أمة، أو ضد رجل فقط

يجب أن يكون وفقا. إذا كنت قد فعلت الثم، وأنا لن تفعل أكثر من ذلك: هذا الذي أرى ل يعلمك لي: وأنا لن تسيء أي أكثر من ذلك
اسمحوا لي من الرجال. لذلك أتكلم ما تعرفه: لعقلك؟ وقال انه سوف تعوض ذلك، سواء كنت ترفض، أو ما إذا كنت تختار؛ وليس أنا

رغبتي هي أن جوب قد يحاكم حتى. العمل هاث يتكلم دون علم، وكلماته من دون حكمة. فهم لي، والسماح للرجل الحكيم يسمع لي
.لنه يضاف التمرد إلى خطاياه، وقال انه يصف بين يديه بيننا، ومضاعفاته كلماته ضد ا. النهاية بسبب إجاباته عن الرجال الشرار

أليهو سبيك وعلوة على ذلك، وقال، ثينكست هذا أن يكون على حق، وأنك سويست، بردي هو أكثر من ا؟ لنك سيدست، ما هي
ننظر إلى السماء،. الفائدة التي ستكون لك؟ و، ما هو الربح يجب أن يكون، إذا كنت تطهير من خطايتي؟ سأجيب عليك، ورفاقه معك

إذا كنت أشرف، ما هي أحلك ضده؟ أو إذا تضاعفت عدوكم، فماذا أنت؟ إذا كنت الصالحين،.وها السحب التي هي أعلى منك. ونرى
وبسبب تعدد الضطهاد. وربك قد يربح ابن النسان. ما جيفست أنت؟ أو ما الذي يدعي أنه من يده؟ قد يضرك شررك رجل كما أنت

الذي. ولكن ل أحد يقول، أين هو صانع بلدي، الذي جيفيث الغاني في الليل. يبكون بسبب ذراع القوياء: يجعلون المظلومين يبكيون
يعلمنا أكثر من وحوش الرض، ويجعلنا أكثر حكمة من طيور السماء؟ هناك يبكون، ولكن ل شيء جيفيث الجواب، بسبب فخر رجال

.على الرغم من أنك سوف ل ترى له، ولكن الحكم هو أمامه. ومن المؤكد أن ا لن يسمع الغرور، ول سيعتبره سبحانه وتعالى. الشر
لذلك دوث العمل فتح فمه: لكنه يعلم أنه ليس في أقصى الحدود. ولكن الن، لنه ليس كذلك، وقال انه قد زار في غضبه. لذلك نثق به

وواصل إليهو أيضا، وقال، يعاني لي قليل، وسوف أؤكد لك أنني لم أتحدث بعد نيابة. عبثا؛ وقال انه مولتيليث الكلمات دون معرفة
هو الكمال في المعرفة: حقا كلماتي ل تكون كاذبة. وسوف أحضر معرفتي من بعيد، وسوف ينسب البر إلى صانع بلدي. عن ا

لم يسحب عينيه. إنه ل يحفظ حياة الشرار، بل يصحح للفقراء. هوذا ا عز وجل، ول يحتقر ل، فهو عظيم في القوة والحكمة. معك
وإذا كانت ملزمة في الغلل،. نعم، وقال انه دوث إنشائها إلى البد، وأنها تعالى. ولكن مع الملوك هم على العرش: من الصالحين

هو أيضا فتح أذنهم إلى النضباط، وأمر أنهم. ثم قال لهم عملهم، وتجاوزاتهم التي تجاوزوها. ويكون هولدن في حبال الصدمة
ولكن إذا طاعوا ل، فإنهم يموتون بالسيف،. إذا طاعوا وخدموه، يقضون أيامهم في الزدهار، وسنواتهم في الملذات. يعودون من الثم

.يموتون في الشباب، وحياتهم من بين النجس. ل يبكون عندما يربطهم: ولكن المنافقين في القلب يكدون الغضب. وأن يموتوا دون علم
وحتى مع ذلك كان قد أزالك من المضيق إلى مكان واسع، حيث ل يوجد. انه يسلم الفقراء في صراعه، وفتح آذانهم في القمع

الحكم: ولكن انت استوفت حكم الشرار. ستريتنس؛ والتي ينبغي تعيينها على الجدول الخاص بك يجب أن تكون كاملة من الدهون
.ثم فدية كبيرة ل يمكن أن يسلم لك: لن هناك غضب، حذار خشية أن يأخذك بعيدا مع السكتة الدماغية له. والعدالة تأخذ على عاتقك

الرغبة ليس الليل، عندما يتم قطع الناس في مكانهم. هل يقدر ثرواتك؟ ل، وليس الذهب، ول كل قوى القوة . 
من يعلم مثله؟ الذي هث له: هوذا ا تعالى من سلطته. لهذا انت انت اختيار بدل من الفاقة: نأخذ بعين العتبار، ل اعتبار الثم

كل رجل قد يرى ذلك؛ الرجل قد يكون عليه. طريقه؟ أو من يستطيع أن يقول، هل انتشرت الثم؟ تذكر أن تكبر عمله، الذي الرجال
يسقط المطر وفقا: لنه يخلط قطرات الماء الصغيرة. ها، ا عظيم، ونحن نعلمه ل، ل يمكن أن عدد من سنواته يتم البحث بها.بعيدا

أيضا يمكن أن نفهم أي انتشار من الغيوم، أو ضجيج خيمة له؟ ها هو نشر ضوءه. أي السحب تسقط وتتعرض للنسان بوفرة: لبخاره



و كومانديث أنه. مع الغيوم انه كوفريث الضوء. انه جيفيث اللحوم في وفرة. بالنسبة لهم جودجته انه الشعب. عليه، ويغطي قاع البحر
في هذا أيضا قلبي. ضجيج من ذلك شيويث بشأن ذلك، الماشية أيضا فيما يتعلق بالبخار. ل تألق من قبل سحابة التي تأتي بيتوكست

يوجهها تحت السماء كلها، وبرقه إلى. نسمع باهتمام ضجيج صوته، والصوت الذي يخرج من فمه. ترتعش، ويتم نقله من مكانه
.رعد ا بشكل رائع بصوته. وانه لن يبقيه عندما يسمع صوته. انه رعد مع صوت امتيازه: بعد ذلك روارث صوت. نهايات الرض

وبالمثل إلى المطر الصغيرة، وإلى أمطار كبيرة من. لنه قال للثلج، أنت على الرض. أشياء عظيمة ل يفعلها، والتي ل يمكننا فهمها
من الجنوب يأتي. ثم تذهب الوحوش إلى أوكار، وتبقى في أماكنها. أن جميع الرجال قد يعرفون عمله. انه ختم يد كل رجل. قوته

أيضا عن طريق سقي كان يرتدي. واتساع المياه هو ضيق: عن طريق التنفس من ا الصقيع وتعطى. والبرد من الشمال: زوبعة
أنها يمكن أن تفعل على الطلق انه يأمر لهم على: وتحولت حول مستشاريه من قبل: انه سكاتريث سحابة مشرق له: سحابة سميكة

الوقوف ل يزال،: هاركن لهذا، يا الوظيفة. وقال انه يسبقه أن يأتي، سواء للتصحيح، أو لرضه، أو للرحمة. وجه العالم في الرض
دوست تعلمون عندما التخلص منها ا، وتسبب في ضوء سحابة له للتألق؟ دوست تعرف التوازن. والنظر في أعمال عجيبة من ا

من الغيوم، والعمال العجيبة منه الذي هو الكمال في المعرفة؟ كيف الملبس الخاصة بك دافئة، عندما يهدئ الرض عن طريق
لننا ل يمكن أن. الرياح الجنوبية؟ هاست انت معه انتشرت السماء، التي هي قوية، ونتيجة للزجاج يبحث المنصهر؟ علمنا ما نقوله له

والن الرجال ل يرون الضوء. هل يخبره بأنني أتكلم؟ إذا كان الرجل يتحدث، ومن المؤكد أنه سيتم ابتلع. تأمر خطابنا بسبب الظلم
لمس ا سبحانه. مع ا جللة رهيبة: الطقس العادل يأتي من الشمال. ولكن يمر الرياح، وينظف لهم: الساطع الذي هو في الغيوم

ولذلك يخشى الرجال. وقال انه لن يصيب: انه ممتاز في السلطة، وفي الحكم، وفي الكثير من العدالة: وتعالى، ل يمكننا العثور عليه
من هذا يقدس المحامي بالكلمات دون علم؟ أقوم الن ببطاقاتك مثل: ثم أجاب ا عن الزوبعة، وقال. إنه ل يحترم أي من الحكمة: منه

الذين وضعوا تدابير منه،. أين نفدت عندما أرسيت أسس الرض؟ نعلن، إذا كنت تفهم.لنني سوف أطلب منك، والجابة عليك. رجل
إذا كنت تعرف؟ أو الذي هدد خط على ذلك؟ وهل هي السس التي تم تثبيتها؟ أو الذين وضعوا حجر الزاوية منه؛ عندما غنى نجوم

الصباح معا، وكل أبناء ا صاحوا من أجل الفرح؟ أو الذي يصعد البحر مع البواب، عندما الفرامل، كما لو كان قد صدر من الرحم؟
:عندما جعلت سحابة الملبس منها، والظلم الداكن سوادلينغباند لذلك، والمكابح لذلك موقفي موقر، ووضع القضبان والبواب، وقال

وتسبب في دايسبرينغ. وهنا سوف لديك موجات فخور بقي؟ هاست أمرت الصباح منذ أيامك: حتى الن سوف تأتي، ولكن ل مزيد من
.وهم يقفون كملبس. أنه قد يأخذ من نهايات الرض، أن الشرار قد تهتز من ذلك؟ يتم تشغيله كما الطين إلى الختم. لمعرفة مكانه

هاست دخلت في الينابيع من البحر؟ أو سارعت في البحث عن العمق؟ هل. ومن الشرار يتم حجب ضوءهم، وكسر الذراع العالية
أين هي الطريقة. فتحت أبواب الموت إليك؟ أو هل رأيت أبواب ظل الموت؟ هل رأيت اتساع الرض؟ نعلن إذا كنت تعرف كل شيء

التي دويليث ضوء؟ وكما هو الحال في الظلم، أين هو مكانه، أن عليك أن تأخذه إلى حدوده، وأن عليك أن تعرف المسارات إلى بيت
منه؟ أعلم أنك، لنك تستهلك ثم ولدت؟ أو لن عدد أيامك عظيم؟ هاست دخلت في كنوز الثلج؟ أو هل شاهدت كنوز البرد، التي

حجزت ضد وقت المتاعب، ضد يوم المعركة والحرب؟ ما هي الطريقة التي يقسمها الضوء، الذي ينثر الرياح الشرقية على الرض؟
على البرية، حيث ل. الذي انقسم المجرى المائي لتدفق المياه، أو وسيلة لبرق الرعد؛ لتسبب المطر على الرض، حيث ل يوجد رجل

إرضاء الرض النفاذة والفضلت؛ وتسبب برعم عشبة العطاء إلى الربيع؟ هاث المطر الب؟ أو الذي هاث قطرات. يوجد رجل
الندى؟ من من رحم جاء الجليد؟ والصقيع هواري من السماء، الذي هاث جنسين ذلك؟ وتختفي المياه كما هو الحال مع الحجر، ويجمد

كانست كنت ربط التأثيرات الحلو من بليرياديس، أو تفقد عصابات أوريون؟ كانست أنت تجلب مازاروث في موسمه؟ أو. وجه عميق
يمكنك توجيه أركتوروس مع أبنائه؟ أعلم أنك مراسيم السماء؟ هل وضعتم السيادة في الرض؟ كانست رفع صوتك إلى السحب، أن

وفرة من المياه قد تغطي لك؟ كانست إرسال البرقات، وأنها قد تذهب وتقول لك، وهنا نحن؟ الذين وضعوا الحكمة في الجزاء
الداخلية؟ أو الذي أعطى فهم للقلب؟ الذين يمكن أن عدد الغيوم في الحكمة؟ أو الذين يمكن أن تبقى زجاجات السماء، عندما ينمو الغبار

أو ملء شهية السود السود، عندما الريكة فيإلى صلبة، والكلودس يلتصق بسرعة معا؟ الذبول كنت مطاردة فريسة للسد؟
أوكارها، واللتزام في سرية للكذب في النتظار؟ الذي بروفيدث للغراب طعامه؟ عندما يبكي صغاره إلى ا، يهيمون على وجوههم

أعلم أنك الوقت عندما الماعز البرية من الصخرة تجلب؟ أو كانست أنت علمة عندما هيندز تفعل كالف؟ هل. لعدم وجود اللحوم
.تستطيع أن ترقى الشهر التي تفي بها؟ أو معرفة الوقت الذي تجلب فيه؟ ينحنيون أنفسهم، ويجلبون صغارهم، يخرجون من أحزانهم

الذي هاث أرسلت الحمار البرية الحرة؟ أو الذين هاست. يخرجون ول يعودون إليهم. صغارهم في تروق جيد، فإنها تكبر مع الذرة
وقال انه سكورنيث العديد من المدينة، ل. فضفاض عصابات الحمار البرية؟ الذي منزل لقد جعلت البرية، والراضي القاحلة مساكنه

سوف يونيكورن تكون على استعداد. مجموعة الجبال هي المراعي له، وانه يبحث بعد كل شيء أخضر. اعتبار انه بكاء من السائق
لخدمتك، أو اللتزام سريرك؟ كانست أنت ربط يونيكورن مع فرقته في ثلم؟ أم سيحضر الوديان بعدك؟ الذبول كنت تثق به، لن قوته

كبيرة؟ أو الذبول ترك العمل الخاص بك له؟ الذبول كنت صدقه، انه سيجلب بذرة الخاص بك، وجمعها في الحظيرة الخاصة بك؟
غافست أنت أجنحة جيدة إلى الطاووس؟ أو الجنحة والريش إلى النعامة؟ التي تفرز بيضها في الرض، وتدفئها في الغبار، وننسى أن

لن. عملها هو عبثا دون خوف: انها تصلب ضد صغارها، كما لو أنها ليست لها. القدم قد سحق لهم، أو أن الوحش البري قد كسرها
هل. في أي وقت ترفع نفسها على ارتفاع، سكورنيث الحصان و متسابقه. ا قد حرمها من الحكمة، ل هاث انه نقلت إلى فهمها

انه باويث في الوادي، و. أعطيت قوة الحصان؟ أكلت رقبته مع الرعد؟ كانست أنت جعله يخاف كما جندب؟ مجد أنفه الرهيبة
جعبة راليث. هو موكيث في الخوف، وليس أفريتد؛ ل يعيده من السيف. وقال انه يذهب للقاء الرجال المسلحين: ريويسيث في قوته

وقال. وقال من بين البواق، ها، ها. ل يؤمن أنه هو صوت البوق: انه يبتلع الرض مع الشدة والغضب. ضده، الرمح التألق والدرع



وتمتد أجنحتها نحو الجنوب؟ دوث النسردوث الصقور يطير بحكمتك، . انه سميلث المعركة بعيدا بعيدا، ورعد القبطان، والصراخ
من. تصعد في المر الخاص بك، وجعل عشها على ارتفاع؟ انها دويليث و أبيديث على الصخرة، على صخرة الصخرة، ومكان قوي

وعلوة على ذلك أجاب ا على. وحيث القتلة، هناك هي: صغارها أيضا تمتص الدم. ثم أنها تسعى إلى فريسة، وعينها لها بعيدا بعيدا
ثم أجاب العمل على.وظيفة، وقال، وقال انه أن كونتندث مع سبحانه وتعالى إرشاد له؟ وقال انه يكرر ا، والسماح له الجابة عليه

نعم، مرتين؛ ولكنني لن المضي: ولكن لن أجيب. مرة واحدة لقد تحدثت. ماذا سأجيب؟ سأضع اليد على فمي. ا، وقال، ها، أنا خبيث
الذبول أنت أيضا إلغاء. سأطلب منك، وتعلن لي: اقلب حقيبتك الن مثل رجل: ثم أجاب على ا من العمل من الزوبعة، وقال. قدما

حكم قضائي؟ الذبول أنت تدينني، أن كنت قد يكون الصالحين؟ هاست انت ذراع مثل ا؟ أو كانست أنت الرعد مع صوت مثله؟
وهنا كل واحد أن فخور،: يلقي في الخارج غضب غضبك. سطح نفسك الن مع العظمة والمتياز؛ و صفف نفسك مع المجد والجمال

وربط وجوههم في. إخفائها في الغبار معا. و تدوس الشرار في مكانها. ننظر في كل واحد أن تفخر، وجلب له منخفضة. و أباس له
لو. انه يأكل العشب كما الثور. هوها الن، الذي قمت به معك. ثم أنا أيضا أعترف لك أن يدك اليمنى الخاصة يمكن أن ينقذك. السر

عظامه هي. يتم تغليف سينوس من الحجارة معا: انه يتحرك ذيله مثل الرز. الن، قوته هي في حقيبته، وقوته في السرة من بطنه
بالتأكيد. الذي جعله يمكن أن يجعل سيفه أن يقترب منه: هو رئيس طرق ا. عظامه مثل الحانات من الحديد. قطع قوية من النحاس

الشجار الظليلة. انه ليث تحت الشجار الظليلة، في سرية القصب، والفجر. الجبال تجلب له الغذاء، حيث كل وحوش الميدان اللعب
.فهو يثق بأنه يستطيع أن يضع الردن في فمه: ها هو يشرب نهرا، ول يسارع. تغطيته بظلهم؛ صفصاف البوصلة بروك له عنه

كانست كنت رسم ليفياثان مع هوك؟ أو لسانه مع الحبل الذي أنت ليتيست. أنفه بيرسيث من خلل الفخاخ: وقال انه يتخذه مع عينيه
أسفل؟ أفأنت وضع هوك في أنفه؟ أو تحمل فكه من خلل شوكة؟ وقال انه جعل العديد من الدعية اليك؟ هل يتكلم كلمات ناعمة إليك؟
وقال انه جعل العهد معكم؟ الذبول كنت أخذه إلى خادم إلى البد؟ أتريد اللعب معه كما هو الحال مع الطيور؟ أو الذبول كنت ربط له
للعروس الخاصة بك؟ هل يقام أصحابه مأدبة؟ فهل يكونون جزءا من التجار؟ كانست ملء بشرته مع الحديد الشائكة؟ أو رأسه مع

أل ينزل أحد حتى على مرأى منه؟ ل شيء شرس جدا: هوذا، أمله عبثا. الرماح السماك؟ وضع يدك عليه، تذكر المعركة، ل أكثر
لن. من الذي هو قادرة على الوقوف أمام لي؟ من الذي منعني، أنا يجب أن تسدد له؟ أيا كان تحت السماء كلها لي: أن يجرؤ إثارة له

الذين يمكن اكتشاف الوجه ثوبه؟ أو الذي يمكن أن يأتي إليه مع له مزدوج الجسد؟. أخفي أجزائه ول سلطته ول تنتمي إليه  
واحد هو. مقاييسه هي فخره، واغلق معا كما هو الحال مع ختم وثيق. الذين يمكن فتح البواب وجهه؟ أسنانه هي جولة فظيعة حول

وانضمت واحدة إلى أخرى، فإنها تلتصق معا، وأنها ل يمكن أن تكون. قريب جدا من آخر، أن ل الهواء يمكن أن تأتي بينهما
من فمه تذهب حرق المصابيح، والشرر من قفزة. من خلل نيسينغس له ضوء داكن ضوء، وعيناه هي مثل جفون الصباح.أغرق

في عنقه يبقى قوة، والحزن. أنفاسه كيندلث الفحم، واللهب غيث من فمه. من خياشيمه يدخن الدخان، من وعاء أو كدرون. النار بها
نعم، من الصعب كما قطعة. قلبه راسخ كحجر. ل يمكن نقلها. فهي ثابتة في نفسها: إن رقائق لحمه تنضم معا. يتحول إلى الفرح أمامه

:ل يمكن لسيفه الذي ليث عليه أن يحمل. بسبب الفواصل ينقيون أنفسهم: عندما يرتفع نفسه، القوياء يخافون. من الطحلب الثير
يتم تشغيل: السهم ل يمكن أن تجعل منه الفرار. انه يقدر الحديد كما القش، والنحاس كما الخشب الفاسد. الرمح، وثبة، ول هابيرجيون

انه نشر اشياء حادة وأشار: الحجارة الحادة تحته. انه يضحك في هز الرمح: يتم احتساب السهام كما قصبة. سلينغستونيس له في قصبة
يمكن. وقال انه يقترب من الطريق للتألق بعده. انه مكيث البحر مثل وعاء من مرهم: وقال انه مكيث عميق لغلي مثل وعاء. على مير

انه ملك على: هو يعلي كل الشياء العالية. على الرض ليس هناك مثله، الذي يتم دون خوف. للمرء أن يعتقد عميق أن يكون هوري
ثم أجاب جوب على ا، وقال، وأنا أعلم أن كنت يمكن أن تفعل كل شيء، وأنه ل يمكن التفكير في حجب. جميع الطفال من الفخر

اسمع،. من هو الذي هيدث محام دون علم؟ ولذلك فقد قلت أنني فهمت ل؛ أشياء رائعة جدا بالنسبة لي، والتي كنت أعرف ل. من أنت
لهذا.ولكن الن عين العين سيثلك: لقد سمعت لك من قبل السمع من الذن. سأطلب منك، وتعلن لي: أنا أطلب منكم، وسوف أتكلم

وكان المر كذلك، أنه بعد أن كان ا قد تكلم هذه الكلمات إلى الوظيفة، قال ا. السبب أنا أبهور بنفسي، والتوبة في الغبار والرماد
لذلك تأخذ. لنك لم تتحدث عني الشيء الصحيح، كما خادم بلدي هاث: إليفاز التيماني، غضب بلدي ضدك، وضد اثنين من أصدقائك

وعبدي الوظيفة. لكم الن سبعة الثيران وسبعة الكباش، والذهاب إلى خادم بلدي الوظيفة، وتقديم ما يصل لنفسكم الطرح المحترق
لئل أتعامل معكم بعد حماقة الخاص بك، لنك لم تتحدث عن لي الشيء الذي هو حق، مثل: لنني سأقبل: يجب أن يصلي من أجلك

وحول ا. قبل ا أيضا العمل: وهكذا ذهب إليفاز التيماني والبلد الشحيتي وزفار الناماثي، وفعلوا حسب أمرهم ا. عبدي الوظيفة
ثم جاء إليه كل إخوته وكل أخواته وكل ما. كما أعطى ا وظيفة ضعف ما كان عليه من قبل: سيرة جوب، عندما صلى لصدقائه

كل رجل: فكانوا يرحمون به، ويريحونه على كل الشر الذي ا قد جلبت عليه: كان من معارفه من قبل، وأكل الخبز معه في بيته
إذ كان له أربعة عشر ألفا من: فبارك ا نهاية العمل الخيرة أكثر من بدايته. أعطاه أيضا قطعة من المال، وكل واحد من قرط الذهب

ودعا اسم الول،. وكان لديه أيضا سبعة أبناء وثلث بنات. الغنام، وستة آلف من الجمال، وألف نير من الثيران، وألف كانت تقف
وأعطاهم: وفي كل الرض لم تجد أي امرأة عادلة جدا مثل بنات الوظيفة. واسم الثانية، كيزيا؛ واسم الثالث، كيرنهابوش. جميمة

حتى ماتت. بعد أن عاش هذا العمل مائة وأربعين عاما، ورأى أبناءه، وأبنائه أبناء، حتى أربعة أجيال. والدهم الميراث بين إخوتهم
في هذه القصة هي اللؤلؤ من الحكمة لولئك الذين يمرون من خلل مختلف المصاعب في. الوظيفة، ويجري القديمة والكامل لليام

المجد يكون ا العلي. الحياة .
 

صدق ا العظيم



The Chapter of Job

In The Name of God 

The words of God revealed to Muhammad, son of Abdullah, for him to recite to children of 
Israel, and all those who are going through hardships, jews, arabs, and gentiles alike, for The 
God does not distinguish between all of his creation. There was a man in the land of Uz, 
whose name was Job; and that man was perfect and upright, and one that feared God, and 
eschewed evil. And there were born unto him seven sons and three daughters. His substance
also was seven thousand sheep, and three thousand camels, and five hundred yoke of oxen, 
and five hundred she asses, and a very great household; so that this man was the greatest of 
all the men of the east. And his sons went and feasted in their houses, every one his day; and
sent and called for their three sisters to eat and to drink with them. And it was so, when the 
days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in
the morning, and offered burnt offerings according to the number of them all: for Job said, It 
may be that my sons have sinned, and cursed God in their hearts. Thus did Job continually. 
Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the God, and
Satan came also among them. And the God said unto Satan, Whence comest thou? Then 
Satan answered the God, and said, From going to and fro in the earth, and from walking up 
and down in it. And the God said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there
is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God, and 
escheweth evil? Then Satan answered the God, and said, Doth Job fear God for nought? 
Hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on 
every side? thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the 
land. But put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy 
face. And the God said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power; only upon himself 
put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the God. And there was a 
day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's 
house: And there came a messenger unto Job, and said, The oxen were plowing, and the 
asses feeding beside them: And the Sabeans fell upon them, and took them away; yea, they 
have slain the servants with the edge of the sword; and I only am escaped alone to tell thee. 
While he was yet speaking, there came also another, and said, The fire of God is fallen from 
heaven, and hath burned up the sheep, and the servants, and consumed them; and I only am
escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another, and said, 
The Chaldeans made out three bands, and fell upon the camels, and have carried them away,
yea, and slain the servants with the edge of the sword; and I only am escaped alone to tell 
thee. While he was yet speaking, there came also another, and said, Thy sons and thy 
daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house: And, behold, there 
came a great wind from the wilderness, and smote the four corners of the house, and it fell 
upon the young men, and they are dead; and I only am escaped alone to tell thee. Then Job 
arose, and rent his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground, and 
worshipped, And said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return 
thither: the God gave, and the God hath taken away; blessed be the name of the God. In all 
this Job sinned not, nor charged God foolishly. Again there was a day when the sons of God 
came to present themselves before the God, and Satan came also among them to present 
himself before the God. And the God said unto Satan, From whence comest thou? And Satan 
answered the God, and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and 
down in it. And the God said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is 
none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God, and escheweth



evil? and still he holdeth fast his integrity, although thou movedst me against him, to destroy 
him without cause. And Satan answered the God, and said, Skin for skin, yea, all that a man 
hath will he give for his life. But put forth thine hand now, and touch his bone and his flesh, 
and he will curse thee to thy face. And the God said unto Satan, Behold, he is in thine hand; 
but save his life. So went Satan forth from the presence of the God, and smote Job with sore 
boils from the sole of his foot unto his crown. And he took him a potsherd to scrape himself 
withal; and he sat down among the ashes. Then said his wife unto him, Dost thou still retain 
thine integrity? curse God, and die. But he said unto her, Thou speakest as one of the foolish 
women speaketh. What? shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive 
evil? In all this did not Job sin with his lips. Now when Job's three friends heard of all this evil 
that was come upon him, they came every one from his own place; Eliphaz the Temanite, and
Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamathite: for they had made an appointment together 
to come to mourn with him and to comfort him. And when they lifted up their eyes afar off, and
knew him not, they lifted up their voice, and wept; and they rent every one his mantle, and 
sprinkled dust upon their heads toward heaven. So they sat down with him upon the ground 
seven days and seven nights, and none spake a word unto him: for they saw that his grief 
was very great. After this opened Job his mouth, and cursed his day. And Job spake, and 
said, Let the day perish wherein I was born, and the night in which it was said, There is a man
child conceived. Let that day be darkness; let not God regard it from above, neither let the 
light shine upon it. Let darkness and the shadow of death stain it; let a cloud dwell upon it; let 
the blackness of the day terrify it. As for that night, let darkness seize upon it; let it not be 
joined unto the days of the year, let it not come into the number of the months. Lo, let that 
night be solitary, let no joyful voice come therein. Let them curse it that curse the day, who are
ready to raise up their mourning. Let the stars of the twilight thereof be dark; let it look for 
light, but have none; neither let it see the dawning of the day: Because it shut not up the 
doors of my mother's womb, nor hid sorrow from mine eyes. Why died I not from the womb? 
why did I not give up the ghost when I came out of the belly? Why did the knees prevent me? 
or why the breasts that I should suck? For now should I have lain still and been quiet, I should
have slept: then had I been at rest, With kings and counsellors of the earth, which build 
desolate places for themselves; Or with princes that had gold, who filled their houses with 
silver: Or as an hidden untimely birth I had not been; as infants which never saw light. There 
the wicked cease from troubling; and there the weary be at rest. There the prisoners rest 
together; they hear not the voice of the oppressor. The small and great are there; and the 
servant is free from his master. Wherefore is light given to him that is in misery, and life unto 
the bitter in soul; Which long for death, but it cometh not; and dig for it more than for hid 
treasures; Which rejoice exceedingly, and are glad, when they can find the grave? Why is 
light given to a man whose way is hid, and whom God hath hedged in? For my sighing 
cometh before I eat, and my roarings are poured out like the waters. For the thing which I 
greatly feared is come upon me, and that which I was afraid of is come unto me. I was not in 
safety, neither had I rest, neither was I quiet; yet trouble came. Then Eliphaz the Temanite 
answered and said, If we assay to commune with thee, wilt thou be grieved? but who can 
withhold himself from speaking? Behold, thou hast instructed many, and thou hast 
strengthened the weak hands. Thy words have upholden him that was falling, and thou hast 
strengthened the feeble knees. But now it is come upon thee, and thou faintest; it toucheth 
thee, and thou art troubled. Is not this thy fear, thy confidence, thy hope, and the uprightness 
of thy ways? Remember, I pray thee, who ever perished, being innocent? or where were the 
righteous cut off? Even as I have seen, they that plow iniquity, and sow wickedness, reap the 
same. By the blast of God they perish, and by the breath of his nostrils are they consumed. 
The roaring of the lion, and the voice of the fierce lion, and the teeth of the young lions, are 



broken. The old lion perisheth for lack of prey, and the stout lion's whelps are scattered 
abroad. Now a thing was secretly brought to me, and mine ear received a little thereof. In 
thoughts from the visions of the night, when deep sleep falleth on men, Fear came upon me, 
and trembling, which made all my bones to shake. Then a spirit passed before my face; the 
hair of my flesh stood up: It stood still, but I could not discern the form thereof: an image was 
before mine eyes, there was silence, and I heard a voice, saying, Shall mortal man be more 
just than God? shall a man be more pure than his maker? Behold, he put no trust in his 
servants; and his angels he charged with folly: How much less in them that dwell in houses of 
clay, whose foundation is in the dust, which are crushed before the moth? They are destroyed
from morning to evening: they perish for ever without any regarding it. Doth not their 
excellency which is in them go away? they die, even without wisdom. Call now, if there be any
that will answer thee; and to which of the saints wilt thou turn? For wrath killeth the foolish 
man, and envy slayeth the silly one. I have seen the foolish taking root: but suddenly I cursed 
his habitation. His children are far from safety, and they are crushed in the gate, neither is 
there any to deliver them. Whose harvest the hungry eateth up, and taketh it even out of the 
thorns, and the robber swalloweth up their substance. Although affliction cometh not forth of 
the dust, neither doth trouble spring out of the ground; Yet man is born unto trouble, as the 
sparks fly upward. I would seek unto God, and unto God would I commit my cause: Which 
doeth great things and unsearchable; marvellous things without number: Who giveth rain 
upon the earth, and sendeth waters upon the fields: To set up on high those that be low; that 
those which mourn may be exalted to safety. He disappointeth the devices of the crafty, so 
that their hands cannot perform their enterprise. He taketh the wise in their own craftiness: 
and the counsel of the froward is carried headlong. They meet with darkness in the day time, 
and grope in the noonday as in the night. But he saveth the poor from the sword, from their 
mouth, and from the hand of the mighty. So the poor hath hope, and iniquity stoppeth her 
mouth. Behold, happy is the man whom God correcteth: therefore despise not thou the 
chastening of the Almighty: For he maketh sore, and bindeth up: he woundeth, and his hands 
make whole. He shall deliver thee in six troubles: yea, in seven there shall no evil touch thee. 
In famine he shall redeem thee from death: and in war from the power of the sword. Thou 
shalt be hid from the scourge of the tongue: neither shalt thou be afraid of destruction when it 
cometh. At destruction and famine thou shalt laugh: neither shalt thou be afraid of the beasts 
of the earth. For thou shalt be in league with the stones of the field: and the beasts of the field
shall be at peace with thee. And thou shalt know that thy tabernacle shall be in peace; and 
thou shalt visit thy habitation, and shalt not sin. Thou shalt know also that thy seed shall be 
great, and thine offspring as the grass of the earth. Thou shalt come to thy grave in a full age, 
like as a shock of corn cometh in in his season. Lo this, we have searched it, so it is; hear it, 
and know thou it for thy good. But Job answered and said, Oh that my grief were throughly 
weighed, and my calamity laid in the balances together! For now it would be heavier than the 
sand of the sea: therefore my words are swallowed up. For the arrows of the Almighty are 
within me, the poison whereof drinketh up my spirit: the terrors of God do set themselves in 
array against me. Doth the wild ass bray when he hath grass? or loweth the ox over his 
fodder? Can that which is unsavoury be eaten without salt? or is there any taste in the white 
of an egg? The things that my soul refused to touch are as my sorrowful meat. Oh that I might
have my request; and that God would grant me the thing that I long for! Even that it would 
please God to destroy me; that he would let loose his hand, and cut me off! Then should I yet 
have comfort; yea, I would harden myself in sorrow: let him not spare; for I have not 
concealed the words of the Holy One. What is my strength, that I should hope? and what is 
mine end, that I should prolong my life? Is my strength the strength of stones? or is my flesh 
of brass? Is not my help in me? and is wisdom driven quite from me? To him that is afflicted 



pity should be shewed from his friend; but he forsaketh the fear of the Almighty. My brethren 
have dealt deceitfully as a brook, and as the stream of brooks they pass away; Which are 
blackish by reason of the ice, and wherein the snow is hid: What time they wax warm, they 
vanish: when it is hot, they are consumed out of their place. The paths of their way are turned 
aside; they go to nothing, and perish. The troops of Tema looked, the companies of Sheba 
waited for them. They were confounded because they had hoped; they came thither, and 
were ashamed. For now ye are nothing; ye see my casting down, and are afraid. Did I say, 
Bring unto me? or, Give a reward for me of your substance? Or, Deliver me from the enemy's 
hand? or, Redeem me from the hand of the mighty? Teach me, and I will hold my tongue: and
cause me to understand wherein I have erred. How forcible are right words! but what doth 
your arguing reprove? Do ye imagine to reprove words, and the speeches of one that is 
desperate, which are as wind? Yea, ye overwhelm the fatherless, and ye dig a pit for your 
friend. Now therefore be content, look upon me; for it is evident unto you if I lie. Return, I pray 
you, let it not be iniquity; yea, return again, my righteousness is in it. Is there iniquity in my 
tongue? cannot my taste discern perverse things? Is there not an appointed time to man upon
earth? are not his days also like the days of an hireling? As a servant earnestly desireth the 
shadow, and as an hireling looketh for the reward of his work: So am I made to possess 
months of vanity, and wearisome nights are appointed to me. When I lie down, I say, When 
shall I arise, and the night be gone? and I am full of tossings to and fro unto the dawning of 
the day. My flesh is clothed with worms and clods of dust; my skin is broken, and become 
loathsome. My days are swifter than a weaver's shuttle, and are spent without hope. O 
remember that my life is wind: mine eye shall no more see good. The eye of him that hath 
seen me shall see me no more: thine eyes are upon me, and I am not. As the cloud is 
consumed and vanisheth away: so he that goeth down to the grave shall come up no more. 
He shall return no more to his house, neither shall his place know him any more. Therefore I 
will not refrain my mouth; I will speak in the anguish of my spirit; I will complain in the 
bitterness of my soul. Am I a sea, or a whale, that thou settest a watch over me? When I say, 
My bed shall comfort me, my couch shall ease my complaints; Then thou scarest me with 
dreams, and terrifiest me through visions: So that my soul chooseth strangling, and death 
rather than my life. I loathe it; I would not live alway: let me alone; for my days are vanity. 
What is man, that thou shouldest magnify him? and that thou shouldest set thine heart upon 
him? And that thou shouldest visit him every morning, and try him every moment? How long 
wilt thou not depart from me, nor let me alone till I swallow down my spittle? I have sinned; 
what shall I do unto thee, O thou preserver of men? why hast thou set me as a mark against 
thee, so that I am a burden to myself? And why dost thou not pardon my transgression, and 
take away my iniquity? for now shall I sleep in the dust; and thou shalt seek me in the 
morning, but I shall not be. Then answered Bildad the Shuhite, and said, How long wilt thou 
speak these things? and how long shall the words of thy mouth be like a strong wind? Doth 
God pervert judgment? or doth the Almighty pervert justice? If thy children have sinned 
against him, and he have cast them away for their transgression; If thou wouldest seek unto 
God betimes, and make thy supplication to the Almighty; If thou wert pure and upright; surely 
now he would awake for thee, and make the habitation of thy righteousness prosperous. 
Though thy beginning was small, yet thy latter end should greatly increase. For enquire, I pray
thee, of the former age, and prepare thyself to the search of their fathers: (For we are but of 
yesterday, and know nothing, because our days upon earth are a shadow:) Shall not they 
teach thee, and tell thee, and utter words out of their heart? Can the rush grow up without 
mire? can the flag grow without water? Whilst it is yet in his greenness, and not cut down, it 
withereth before any other herb. So are the paths of all that forget God; and the hypocrite's 
hope shall perish: Whose hope shall be cut off, and whose trust shall be a spider's web. He 



shall lean upon his house, but it shall not stand: he shall hold it fast, but it shall not endure. He
is green before the sun, and his branch shooteth forth in his garden. His roots are wrapped 
about the heap, and seeth the place of stones. If he destroy him from his place, then it shall 
deny him, saying, I have not seen thee. Behold, this is the joy of his way, and out of the earth 
shall others grow. Behold, God will not cast away a perfect man, neither will he help the evil 
doers: Till he fill thy mouth with laughing, and thy lips with rejoicing. They that hate thee shall 
be clothed with shame; and the dwelling place of the wicked shall come to nought. Then Job 
answered and said, I know it is so of a truth: but how should man be just with God? If he will 
contend with him, he cannot answer him one of a thousand. He is wise in heart, and mighty in
strength: who hath hardened himself against him, and hath prospered? Which removeth the 
mountains, and they know not: which overturneth them in his anger. Which shaketh the earth 
out of her place, and the pillars thereof tremble. Which commandeth the sun, and it riseth not;
and sealeth up the stars. Which alone spreadeth out the heavens, and treadeth upon the 
waves of the sea. Which maketh Arcturus, Orion, and Pleiades, and the chambers of the 
south. Which doeth great things past finding out; yea, and wonders without number. Lo, he 
goeth by me, and I see him not: he passeth on also, but I perceive him not. Behold, he taketh 
away, who can hinder him? who will say unto him, What doest thou? If God will not withdraw 
his anger, the proud helpers do stoop under him. How much less shall I answer him, and 
choose out my words to reason with him? Whom, though I were righteous, yet would I not 
answer, but I would make supplication to my judge. If I had called, and he had answered me; 
yet would I not believe that he had hearkened unto my voice. For he breaketh me with a 
tempest, and multiplieth my wounds without cause. He will not suffer me to take my breath, 
but filleth me with bitterness. If I speak of strength, lo, he is strong: and if of judgment, who 
shall set me a time to plead? If I justify myself, mine own mouth shall condemn me: if I say,
 I am perfect, it shall also prove me perverse. Though I were perfect, yet would I not know my 
soul: I would despise my life. This is one thing, therefore I said it, He destroyeth the perfect 
and the wicked. If the scourge slay suddenly, he will laugh at the trial of the innocent. The 
earth is given into the hand of the wicked: he covereth the faces of the judges thereof; if not, 
where, and who is he? Now my days are swifter than a post: they flee away, they see no 
good. They are passed away as the swift ships: as the eagle that hasteth to the prey. If I say, I
will forget my complaint, I will leave off my heaviness, and comfort myself: I am afraid of all 
my sorrows, I know that thou wilt not hold me innocent. If I be wicked, why then labour I in 
vain? If I wash myself with snow water, and make my hands never so clean; Yet shalt thou 
plunge me in the ditch, and mine own clothes shall abhor me. For he is not a man, as I am, 
that I should answer him, and we should come together in judgment. Neither is there any 
daysman betwixt us, that might lay his hand upon us both. Let him take his rod away from me,
and let not his fear terrify me: Then would I speak, and not fear him; but it is not so with me. 
My soul is weary of my life; I will leave my complaint upon myself; I will speak in the bitterness
of my soul. I will say unto God, Do not condemn me; shew me wherefore thou contendest 
with me. Is it good unto thee that thou shouldest oppress, that thou shouldest despise the 
work of thine hands, and shine upon the counsel of the wicked? Hast thou eyes of flesh? or 
seest thou as man seeth? Are thy days as the days of man? are thy years as man's days, 
That thou enquirest after mine iniquity, and searchest after my sin? Thou knowest that I am 
not wicked; and there is none that can deliver out of thine hand. Thine hands have made me 
and fashioned me together round about; yet thou dost destroy me. Remember, I beseech 
thee, that thou hast made me as the clay; and wilt thou bring me into dust again? Hast thou 
not poured me out as milk, and curdled me like cheese? Thou hast clothed me with skin and 
flesh, and hast fenced me with bones and sinews. Thou hast granted me life and favour, and 
thy visitation hath preserved my spirit. And these things hast thou hid in thine heart: I know 



that this is with thee. If I sin, then thou markest me, and thou wilt not acquit me from mine 
iniquity. If I be wicked, woe unto me; and if I be righteous, yet will I not lift up my head. I am 
full of confusion; therefore see thou mine affliction; For it increaseth. Thou huntest me as a 
fierce lion: and again thou shewest thyself marvellous upon me. Thou renewest thy witnesses
against me, and increasest thine indignation upon me; changes and war are against me. 
Wherefore then hast thou brought me forth out of the womb? Oh that I had given up the 
ghost, and no eye had seen me! I should have been as though I had not been; I should have 
been carried from the womb to the grave. Are not my days few? cease then, and let me alone,
that I may take comfort a little, Before I go whence I shall not return, even to the land of 
darkness and the shadow of death; A land of darkness, as darkness itself; and of the shadow 
of death, without any order, and where the light is as darkness. Then answered Zophar the 
Naamathite, and said, Should not the multitude of words be answered? and should a man full 
of talk be justified? Should thy lies make men hold their peace? and when thou mockest, shall
no man make thee ashamed? For thou hast said, My doctrine is pure, and I am clean in thine 
eyes. But oh that God would speak, and open his lips against thee; And that he would shew 
thee the secrets of wisdom, that they are double to that which is! Know therefore that God 
exacteth of thee less than thine iniquity deserveth. Canst thou by searching find out God? 
canst thou find out the Almighty unto perfection? It is as high as heaven; what canst thou do? 
deeper than hell; what canst thou know? The measure thereof is longer than the earth, and 
broader than the sea. If he cut off, and shut up, or gather together, then who can hinder him? 
For he knoweth vain men: he seeth wickedness also; will he not then consider it? For vain 
men would be wise, though man be born like a wild ass's colt. If thou prepare thine heart, and
stretch out thine hands toward him; If iniquity be in thine hand, put it far away, and let not 
wickedness dwell in thy tabernacles. For then shalt thou lift up thy face without spot; yea, thou
shalt be stedfast, and shalt not fear: Because thou shalt forget thy misery, and remember it as
waters that pass away: And thine age shall be clearer than the noonday: thou shalt shine 
forth, thou shalt be as the morning. And thou shalt be secure, because there is hope; yea, 
thou shalt dig about thee, and thou shalt take thy rest in safety. Also thou shalt lie down, and 
none shall make thee afraid; yea, many shall make suit unto thee. But the eyes of the wicked 
shall fail, and they shall not escape, and their hope shall be as the giving up of the ghost. And 
Job answered and said, No doubt but ye are the people, and wisdom shall die with you. But I 
have understanding as well as you; I am not inferior to you: yea, who knoweth not such things
as these? I am as one mocked of his neighbour, who calleth upon God, and he answereth 
him: the just upright man is laughed to scorn. He that is ready to slip with his feet is as a lamp 
despised in the thought of him that is at ease. The tabernacles of robbers prosper, and they 
that provoke God are secure; into whose hand God bringeth abundantly. But ask now the 
beasts, and they shall teach thee; and the fowls of the air, and they shall tell thee: Or speak to
the earth, and it shall teach thee: and the fishes of the sea shall declare unto thee. Who 
knoweth not in all these that the hand of the God hath wrought this? In whose hand is the soul
of every living thing, and the breath of all mankind. Doth not the ear try words? and the mouth
taste his meat? With the ancient is wisdom; and in length of days understanding. With him is 
wisdom and strength, he hath counsel and understanding. Behold, he breaketh down, and it 
cannot be built again: he shutteth up a man, and there can be no opening. Behold, he 
withholdeth the waters, and they dry up: also he sendeth them out, and they overturn the 
earth. With him is strength and wisdom: the deceived and the deceiver are his. He leadeth 
counsellors away spoiled, and maketh the judges fools. He looseth the bond of kings, and 
girdeth their loins with a girdle. He leadeth princes away spoiled, and overthroweth the 
mighty. He removeth away the speech of the trusty, and taketh away the understanding of the 
aged. He poureth contempt upon princes, and weakeneth the strength of the mighty. He 



discovereth deep things out of darkness, and bringeth out to light the shadow of death. He 
increaseth the nations, and destroyeth them: he enlargeth the nations, and straiteneth them 
again. He taketh away the heart of the chief of the people of the earth, and causeth them to 
wander in a wilderness where there is no way. They grope in the dark without light, and he 
maketh them to stagger like a drunken man. Lo, mine eye hath seen all this, mine ear hath 
heard and understood it. What ye know, the same do I know also: I am not inferior unto you. 
Surely I would speak to the Almighty, and I desire to reason with God. But ye are forgers of 
lies, ye are all physicians of no value. O that ye would altogether hold your peace! and it 
should be your wisdom. Hear now my reasoning, and hearken to the pleadings of my lips. Will
ye speak wickedly for God? and talk deceitfully for him? Will ye accept his person? will ye 
contend for God? Is it good that he should search you out? or as one man mocketh another, 
do ye so mock him? He will surely reprove you, if ye do secretly accept persons. Shall not his 
excellency make you afraid? and his dread fall upon you? Your remembrances are like unto 
ashes, your bodies to bodies of clay. Hold your peace, let me alone, that I may speak, and let 
come on me what will. Wherefore do I take my flesh in my teeth, and put my life in mine 
hand? Though he slay me, yet will I trust in him: but I will maintain mine own ways before him.
He also shall be my salvation: for an hypocrite shall not come before him. Hear diligently my 
speech, and my declaration with your ears. Behold now, I have ordered my cause; I know that
I shall be justified. Who is he that will plead with me? for now, if I hold my tongue, I shall give 
up the ghost. Only do not two things unto me: then will I not hide myself from thee. Withdraw 
thine hand far from me: and let not thy dread make me afraid. Then call thou, and I will 
answer: or let me speak, and answer thou me. How many are mine iniquities and sins? make 
me to know my transgression and my sin. Wherefore hidest thou thy face, and holdest me for 
thine enemy? Wilt thou break a leaf driven to and fro? and wilt thou pursue the dry stubble? 
For thou writest bitter things against me, and makest me to possess the iniquities of my youth.
Thou puttest my feet also in the stocks, and lookest narrowly unto all my paths; thou settest a 
print upon the heels of my feet. And he, as a rotten thing, consumeth, as a garment that is 
moth eaten. Man that is born of a woman is of few days and full of trouble. He cometh forth 
like a flower, and is cut down: he fleeth also as a shadow, and continueth not. And doth thou 
open thine eyes upon such an one, and bringest me into judgment with thee? Who can bring 
a clean thing out of an unclean? not one. Seeing his days are determined, the number of his 
months are with thee, thou hast appointed his bounds that he cannot pass; Turn from him, 
that he may rest, till he shall accomplish, as an hireling, his day. For there is hope of a tree, if 
it be cut down, that it will sprout
 again, and that the tender branch thereof will not cease. Though the root thereof wax old in 
the earth, and the stock thereof die in the ground; Yet through the scent of water it will bud, 
and bring forth boughs like a plant. But man dieth, and wasteth away: yea, man giveth up the 
ghost, and where is he? As the waters fail from the sea, and the flood decayeth and drieth up:
So man lieth down, and riseth not: till the heavens be no more, they shall not awake, nor be 
raised out of their sleep. O that thou wouldest hide me in the grave, that thou wouldest keep 
me secret, until thy wrath be past, that thou wouldest appoint me a set time, and remember 
me! If a man die, shall he live again? all the days of my appointed time will I wait, till my 
change come. Thou shalt call, and I will answer thee: thou wilt have a desire to the work of 
thine hands. For now thou numberest my steps: dost thou not watch over my sin? My 
transgression is sealed up in a bag, and thou sewest up mine iniquity. And surely the 
mountains falling cometh to nought, and the rock is removed out of his place. The waters 
wear the stones: thou washest away the things which grow out of the dust of the earth; and 
thou destroyest the hope of man. Thou prevailest for ever against him, and he passeth: thou 
changest his countenance, and sendest him away. His sons come to honour, and he knoweth 



it not; and they are brought low, but he perceiveth it not of them. But his flesh upon him shall 
have pain, and his soul within him shall mourn. Then answered Eliphaz the Temanite, and 
said, Should a wise man utter vain knowledge, and fill his belly with the east wind? Should he 
reason with unprofitable talk? or with speeches wherewith he can do no good? Yea, thou 
castest off fear, and restrainest prayer before God. For thy mouth uttereth thine iniquity, and 
thou choosest the tongue of the crafty. Thine own mouth condemneth thee, and not I: yea, 
thine own lips testify against thee. Art thou the first man that was born? or wast thou made 
before the hills? Hast thou heard the secret of God? and dost thou restrain wisdom to thyself?
What knowest thou, that we know not? what understandest thou, which is not in us? With us 
are both the grayheaded and very aged men, much elder than thy father. Are the consolations
of God small with thee? is there any secret thing with thee? Why doth thine heart carry thee 
away? and what do thy eyes wink at, That thou turnest thy spirit against God, and lettest such
words go out of thy mouth? What is man, that he should be clean? and he which is born of a 
woman, that he should be righteous? Behold, he putteth no trust in his saints; yea, the 
heavens are not clean in his sight. How much more abominable and filthy is man, which 
drinketh iniquity like water? I will shew thee, hear me; and that which I have seen I will 
declare; Which wise men have told from their fathers, and have not hid it: Unto whom alone 
the earth was given, and no stranger passed among them. The wicked man travaileth with 
pain all his days, and the number of years is hidden to the oppressor. A dreadful sound is in 
his ears: in prosperity the destroyer shall come upon him. He believeth not that he shall return
out of darkness, and he is waited for of the sword. He wandereth abroad for bread, saying, 
Where is it? he knoweth that the day of darkness is ready at his hand. Trouble and anguish 
shall make him afraid; they shall prevail against him, as a king ready to the battle. For he 
stretcheth out his hand against God, and strengtheneth himself against the Almighty. He 
runneth upon him, even on his neck, upon the thick bosses of his bucklers: Because he 
covereth his face with his fatness, and maketh collops of fat on his flanks. And he dwelleth in 
desolate cities, and in houses which no man inhabiteth, which are ready to become heaps. 
He shall not be rich, neither shall his substance continue, neither shall he prolong the 
perfection thereof upon the earth. He shall not depart out of darkness; the flame shall dry up 
his branches, and by the breath of his mouth shall he go away. Let not him that is deceived 
trust in vanity: for vanity shall be his recompence. It shall be accomplished before his time, 
and his branch shall not be green. He shall shake off his unripe grape as the vine, and shall 
cast off his flower as the olive.
For the congregation of hypocrites shall be desolate, and fire shall consume the tabernacles 
of bribery. They conceive mischief, and bring forth vanity, and their belly prepareth deceit. 
Then Job answered and said, I have heard many such things: miserable comforters are ye all.
Shall vain words have an end? or what emboldeneth thee that thou answerest? I also could 
speak as ye do: if your soul were in my soul's stead, I could heap up words against you, and 
shake mine head at you. But I would strengthen you with my mouth, and the moving of my 
lips should assuage your grief. Though I speak, my grief is not asswaged: and though I 
forbear, what am I eased? But now he hath made me weary: thou hast made desolate all my 
company. And thou hast filled me with wrinkles, which is a witness against me: and my 
leanness rising up in me beareth witness to my face. He teareth me in his wrath, who hateth 
me: he gnasheth upon me with his teeth; mine enemy sharpeneth his eyes upon me. They 
have gaped upon me with their mouth; they have smitten me upon the cheek reproachfully; 
they have gathered themselves together against me. God hath delivered me to the ungodly, 
and turned me over into the hands of the wicked. I was at ease, but he hath broken me 
asunder: he hath also taken me by my neck, and shaken me to pieces, and set me up for his 
mark. His archers compass me round about, he cleaveth my reins asunder, and doth not 



spare; he poureth out my gall upon the ground. He breaketh me with breach upon breach, he 
runneth upon me like a giant. I have sewed sackcloth upon my skin, and defiled my horn in 
the dust. My face is foul with weeping, and on my eyelids is the shadow of death; Not for any 
injustice in mine hands: also my prayer is pure. O earth, cover not thou my blood, and let my 
cry have no place. Also now, behold, my witness is in heaven, and my record is on high. My 
friends scorn me: but mine eye poureth out tears unto God. O that one might plead for a man 
with God, as a man pleadeth for his neighbour! When a few years are come, then I shall go 
the way whence I shall not return. My breath is corrupt, my days are extinct, the graves are 
ready for me. Are there not mockers with me? and doth not mine eye continue in their 
provocation? Lay down now, put me in a surety with thee; who is he that will strike hands with 
me? For thou hast hid their heart from understanding: therefore shalt thou not exalt them. He 
that speaketh flattery to his friends, even the eyes of his children shall fail. He hath made me 
also a byword of the people; and aforetime I was as a tabret. Mine eye also is dim by reason 
of sorrow, and all my members are as a shadow. Upright men shall be astonied at this, and 
the innocent shall stir up himself against the hypocrite. The righteous also shall hold on his 
way, and he that hath clean hands shall be stronger and stronger. But as for you all, do ye 
return, and come now: for I cannot find one wise man among you. My days are past, my 
purposes are broken off, even the thoughts of my heart. They change the night into day: the 
light is short because of darkness. If I wait, the grave is mine house: I have made my bed in 
the darkness. I have said to corruption, Thou art my father: to the worm, Thou art my mother, 
and my sister. And where is now my hope? as for my hope, who shall see it? They shall go 
down to the bars of the pit, when our rest together is in the dust. Then answered Bildad the 
Shuhite, and said, How long will it be ere ye make an end of words? mark, and afterwards we 
will speak. Wherefore are we counted as beasts, and reputed vile in your sight? He teareth 
himself in his anger: shall the earth be forsaken for thee? and shall the rock be removed out 
of his place? Yea, the light of the wicked shall be put out, and the spark of his fire shall not 
shine. The light shall be dark in his tabernacle, and his candle shall be put out with him. The 
steps of his strength shall be straitened, and his own counsel shall cast him down. For he is 
cast into a net by his own feet, and he walketh upon a snare. The gin shall take him by the 
heel, and the robber shall prevail against him. The snare is laid for him in the ground, and a 
trap for him in the way. Terrors shall make him afraid on every side, and shall drive him to his 
feet. His strength shall be hungerbitten, and destruction shall be ready at his side. It shall 
devour the strength of his skin: even the firstborn of death shall devour his strength. His 
confidence shall be rooted out of his tabernacle, and it shall bring him to the king of terrors. It 
shall dwell in his tabernacle, because it is none of his: brimstone shall be scattered upon his 
habitation. His roots shall be dried up beneath, and above shall his branch be cut off. His 
remembrance shall perish from the earth, and he shall have no name in the street. He shall 
be driven from light into darkness, and chased out of the world. He shall neither have son nor 
nephew among his people, nor any remaining in his dwellings. They that come after him shall 
be astonied at his day, as they that went before were affrighted. Surely such are the dwellings
of the wicked, and this is the place of him that knoweth not God. Then Job answered and 
said, How long will ye vex my soul, and break me in pieces with words? These ten times have
ye reproached me: ye are not ashamed that ye make yourselves strange to me. And be it 
indeed that I have erred, mine error remaineth with myself. If indeed ye will magnify 
yourselves against me, and plead against me my reproach: Know now that God hath 
overthrown me, and hath compassed me with his net. Behold, I cry out of wrong, but I am not 
heard: I cry aloud, but there is no judgment. He hath fenced up my way that I cannot pass, 
and he hath set darkness in my paths. He hath stripped me of my glory, and taken the crown 
from my head. He hath destroyed me on every side, and I am gone: and mine hope hath he 



removed like a tree. He hath also kindled his wrath against me, and he counteth me unto him 
as one of his enemies. His troops come together, and raise up their way against me, and 
encamp round about my tabernacle. He hath put my brethren far from me, and mine 
acquaintance are verily estranged from me. My kinsfolk have failed, and my familiar friends 
have forgotten me. They that dwell in mine house, and my maids, count me for a stranger: I 
am an alien in their sight. I called my servant, and he gave me no answer; I intreated him with
my mouth. My breath is strange to my wife, though I intreated for the children's sake of mine 
own body. Yea, young children despised me; I arose, and they spake against me. All my 
inward friends abhorred me: and they whom I loved are turned against me. My bone cleaveth 
to my skin and to my flesh, and I am escaped with the skin of my teeth. Have pity upon me, 
have pity upon me, O ye my friends; for the hand of God hath touched me. Why do ye 
persecute me as God, and are not satisfied with my flesh? Oh that my words were now 
written! oh that they were printed in a book! That they were graven with an iron pen and lead 
in the rock for ever! For I know that my redeemer liveth, and that he shall stand at the latter 
day upon the earth: And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I 
see God: Whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not another; though 
my reins be consumed within me. But ye should say, Why persecute we him, seeing the root 
of the matter is found in me? Be ye afraid of the sword: for wrath bringeth the punishments of 
the sword, that ye may know there is a judgment. Then answered Zophar the Naamathite, 
and said, Therefore do my thoughts cause me to answer, and for this I make haste. I have 
heard the check of my reproach, and the spirit of my understanding causeth me to answer. 
Knowest thou not this of old, since man was placed upon earth, That the triumphing of the 
wicked is short, and the joy of the hypocrite but for a moment? Though his excellency mount 
up to the heavens, and his head reach unto the clouds; Yet he shall perish for ever like his 
own dung: they which have seen him shall say, Where is he? He shall fly away as a dream, 
and shall not be found: yea, he shall be chased away as a vision of the night. The eye also 
which saw him shall see him no more; neither shall his place any more behold him. His 
children shall seek to please the poor, and his hands shall restore their goods. His bones are 
full of the sin of his youth, which shall lie down with him in the dust. Though wickedness be 
sweet in his mouth, though he hide it under his tongue; Though he spare it, and forsake it not;
but keep it still within his mouth: Yet his meat in his bowels is turned, it is the gall of asps 
within him. He hath swallowed down riches, and he shall vomit them up again: God shall cast 
them out of his belly. He shall suck the poison of asps: the viper's tongue shall slay him. He 
shall not see the rivers, the floods, the brooks of honey and butter. That which he laboured for
shall he restore, and shall not swallow it down: according to his substance shall the restitution
be, and he shall not rejoice therein. Because he hath oppressed and hath forsaken the poor; 
because he hath violently taken away an house which he builded not; Surely he shall not feel 
quietness in his belly, he shall not save of that which he desired. There shall none of his meat 
be left; therefore shall no man look for his goods. In the fulness of his sufficiency he shall be 
in straits: every hand of the wicked shall come upon him. When he is about to fill his belly, 
God shall cast the fury of his wrath upon him, and shall rain it upon him while he is eating. He 
shall flee from the iron weapon, and the bow of steel shall strike him through. It is drawn, and 
cometh out of the body; yea, the glittering sword cometh out of his gall: terrors are upon him. 
All darkness
 shall be hid in his secret places: a fire not blown shall consume him; it shall go ill with him 
that is left in his tabernacle. The heaven shall reveal his iniquity; and the earth shall rise up 
against him. The increase of his house shall depart, and his goods shall flow away in the day 
of his wrath. This is the portion of a wicked man from God, and the heritage appointed unto 
him by God. But Job answered and said, Hear diligently my speech, and let this be your 



consolations. Suffer me that I may speak; and after that I have spoken, mock on. As for me, is
my complaint to man? and if it were so, why should not my spirit be troubled? Mark me, and 
be astonished, and lay your hand upon your mouth.Even when I remember I am afraid, and 
trembling taketh hold on my flesh. Wherefore do the wicked live, become old, yea, are mighty 
in power? Their seed is established in their sight with them, and their offspring before their 
eyes. Their houses are safe from fear, neither is the rod of God upon them. Their bull 
gendereth, and faileth not; their cow calveth, and casteth not her calf. They send forth their 
little ones like a flock, and their children dance. They take the timbrel and harp, and rejoice at 
the sound of the organ. They spend their days in wealth, and in a moment go down to the 
grave. Therefore they say unto God, Depart from us; for we desire not the knowledge of thy 
ways. What is the Almighty, that we should serve him? and what profit should we have, if we 
pray unto him? Lo, their good is not in their hand: the counsel of the wicked is far from me. 
How oft is the candle of the wicked put out! and how oft cometh their destruction upon them! 
God distributeth sorrows in his anger. They are as stubble before the wind, and as chaff that 
the storm carrieth away. God layeth up his iniquity for his children: he rewardeth him, and he 
shall know it. His eyes shall see his destruction, and he shall drink of the wrath of the 
Almighty. For what pleasure hath he in his house after him, when the number of his months is 
cut off in the midst? Shall any teach God knowledge? seeing he judgeth those that are high. 
One dieth in his full strength, being wholly at ease and quiet. His breasts are full of milk, and 
his bones are moistened with marrow. And another dieth in the bitterness of his soul, and 
never eateth with pleasure. They shall lie down alike in the dust, and the worms shall cover 
them. Behold, I know your thoughts, and the devices which ye wrongfully imagine against me.
For ye say, Where is the house of the prince? and where are the dwelling places of the 
wicked? Have ye not asked them that go by the way? and do ye not know their tokens, That 
the wicked is reserved to the day of destruction? they shall be brought forth to the day of 
wrath. Who shall declare his way to his face? and who shall repay him what he hath done? 
Yet shall he be brought to the grave, and shall remain in the tomb. The clods of the valley 
shall be sweet unto him, and every man shall draw after him, as there are innumerable before
him. How then comfort ye me in vain, seeing in your answers there remaineth falsehood? 
Then Eliphaz the Temanite answered and said, Can a man be profitable unto God, as he that 
is wise may be profitable unto himself? Is it any pleasure to the Almighty, that thou art 
righteous? or is it gain to him, that thou makest thy ways perfect? Will he reprove thee for fear
of thee? will he enter with thee into judgment? Is not thy wickedness great? and thine 
iniquities infinite? For thou hast taken a pledge from thy brother for nought, and stripped the 
naked of their clothing. Thou hast not given water to the weary to drink, and thou hast 
withholden bread from the hungry. But as for the mighty man, he had the earth; and the 
honourable man dwelt in it. Thou hast sent widows away empty, and the arms of the 
fatherless have been broken. Therefore snares are round about thee, and sudden fear 
troubleth thee; Or darkness, that thou canst not see; and abundance of waters cover thee. Is 
not God in the height of heaven? and behold the height of the stars, how high they are! And 
thou sayest, How doth God know? can he judge through the dark cloud? Thick clouds are a 
covering to him, that he seeth not; and he walketh in the circuit of heaven. Hast thou marked 
the old way which wicked men have trodden? Which were cut down out of time, whose 
foundation was overflown with a flood: Which said unto God, Depart from us: and what can 
the Almighty do for them? Yet he filled their houses with good things: but the counsel of the 
wicked is far from me. The righteous see it, and are glad: and the innocent laugh them to 
scorn. Whereas our substance is not cut down, but the remnant of them the fire consumeth. 
Acquaint now thyself with him, and be at peace: thereby good shall come unto thee. Receive, 
I pray thee, the law from his mouth, and lay up his words in thine heart. If thou return to the 



Almighty, thou shalt be built up, thou shalt put away iniquity far from thy tabernacles. Then 
shalt thou lay up gold as dust, and the gold of Ophir as the stones of the brooks. Yea, the 
Almighty shall be thy defence, and thou shalt have plenty of silver. For then shalt thou have 
thy delight in the Almighty, and shalt lift up thy face unto God. Thou shalt make thy prayer 
unto him, and he shall hear thee, and thou shalt pay thy vows. Thou shalt also decree a thing,
and it shall be established unto thee: and the light shall shine upon thy ways. When men are 
cast down, then thou shalt say, There is lifting up; and he shall save the humble person. He 
shall deliver the island of the innocent: and it is delivered by the pureness of thine hands. 
Then Job answered and said, Even to day is my complaint bitter: my stroke is heavier than 
my groaning. Oh that I knew where I might find him! that I might come even to his seat! I 
would order my cause before him, and fill my mouth with arguments. I would know the words 
which he would answer me, and understand what he would say unto me. Will he plead 
against me with his great power? No; but he would put strength in me. There the righteous 
might dispute with him; so should I be delivered for ever from my judge. Behold, I go forward, 
but he is not there; and backward, but I cannot perceive him: On the left hand, where he doth 
work, but I cannot behold him: he hideth himself on the right hand, that I cannot see him: But 
he knoweth the way that I take: when he hath tried me, I shall come forth as gold. My foot 
hath held his steps, his way have I kept, and not declined. Neither have I gone back from the 
commandment of his lips; I have esteemed the words of his mouth more than my necessary 
food. But he is in one mind, and who can turn him? and what his soul desireth, even that he 
doeth. For he performeth the thing that is appointed for me: and many such things are with 
him. Therefore am I troubled at his presence: when I consider, I am afraid of him. For God 
maketh my heart soft, and the Almighty troubleth me: Because I was not cut off before the 
darkness, neither hath he covered the darkness from my face. Why, seeing times are not 
hidden from the Almighty, do they that know him not see his days? Some remove the 
landmarks; they violently take away flocks, and feed thereof. They drive away the ass of the 
fatherless, they take the widow's ox for a pledge. They turn the needy out of the way: the poor
of the earth hide themselves together. Behold, as wild asses in the desert, go they forth to 
their work; rising betimes for a prey: the wilderness yieldeth food for them and for their 
children. They reap every one his corn in the field: and they gather the vintage of the wicked. 
They cause the naked to lodge without clothing, that they have no covering in the cold. They 
are wet with the showers of the mountains, and embrace the rock for want of a shelter. They 
pluck the fatherless from the breast, and take a pledge of the poor. They cause him to go 
naked without clothing, and they take away the sheaf from the hungry; Which make oil within 
their walls, and tread their winepresses, and suffer thirst. Men groan from out of the city, and 
the soul of the wounded crieth out: yet God layeth not folly to them. They are of those that 
rebel against the light; they know not the ways thereof, nor abide in the paths thereof. The 
murderer rising with the light killeth the poor and needy, and in the night is as a thief. The eye 
also of the adulterer waiteth for the twilight, saying, No eye shall see me: and disguiseth his 
face. In the dark they dig through houses, which they had marked for themselves in the 
daytime: they know not the light. For the morning is to them even as the shadow of death: if 
one know them, they are in the terrors of the shadow of death. He is swift as the waters; their 
portion is cursed in the earth: he beholdeth not the way of the vineyards. Drought and heat 
consume the snow waters: so doth the grave those which have sinned. The womb shall forget
him; the worm shall feed sweetly on him; he shall be no more remembered; and wickedness 
shall be broken as a tree. He evil entreateth the barren that beareth not: and doeth not good 
to the widow. He draweth also the mighty with his power: he riseth up, and no man is sure of 
life. Though it be given him to be in safety, whereon he resteth; yet his eyes are upon their 
ways. They are exalted for a little while, but are gone and brought low; they are taken out of 



the way as all other, and cut off as the tops of the ears of corn. And if it be not so now, who 
will make me a liar, and make my speech nothing worth? Then answered Bildad the Shuhite, 
and said, Dominion and fear are with him, he maketh peace in his high places. Is there any 
number of his armies? and upon whom doth not his light arise? How then can man be justified
with God? or how can he be clean that is born of a woman? Behold even to the moon,
 and it shineth not; yea, the stars are not pure in his sight. How much less man, that is a 
worm? and the son of man, which is a worm? But Job answered and said, How hast thou 
helped him that is without power? how savest thou the arm that hath no strength? How hast 
thou counselled him that hath no wisdom? and how hast thou plentifully declared the thing as 
it is? To whom hast thou uttered words? and whose spirit came from thee? Dead things are 
formed from under the waters, and the inhabitants thereof. Hell is naked before him, and 
destruction hath no covering. He stretcheth out the north over the empty place, and hangeth 
the earth upon nothing. He bindeth up the waters in his thick clouds; and the cloud is not rent 
under them. He holdeth back the face of his throne, and spreadeth his cloud upon it. He hath 
compassed the waters with bounds, until the day and night come to an end. The pillars of 
heaven tremble and are astonished at his reproof. He divideth the sea with his power, and by 
his understanding he smiteth through the proud. By his spirit he hath garnished the heavens; 
his hand hath formed the crooked serpent. Lo, these are parts of his ways: but how little a 
portion is heard of him? but the thunder of his power who can understand? Moreover Job 
continued his parable, and said, As God liveth, who hath taken away my judgment; and the 
Almighty, who hath vexed my soul; All the while my breath is in me, and the spirit of God is in 
my nostrils; My lips shall not speak wickedness, nor my tongue utter deceit. God forbid that I 
should justify you: till I die I will not remove mine integrity from me. My righteousness I hold 
fast, and will not let it go: my heart shall not reproach me so long as I live. Let mine enemy be 
as the wicked, and he that riseth up against me as the unrighteous. For what is the hope of 
the hypocrite, though he hath gained, when God taketh away his soul? Will God hear his cry 
when trouble cometh upon him? Will he delight himself in the Almighty? will he always call 
upon God? I will teach you by the hand of God: that which is with the Almighty will I not 
conceal. Behold, all ye yourselves have seen it; why then are ye thus altogether vain? This is 
the portion of a wicked man with God, and the heritage of oppressors, which they shall 
receive of the Almighty. If his children be multiplied, it is for the sword: and his offspring shall 
not be satisfied with bread. Those that remain of him shall be buried in death: and his widows 
shall not weep. Though he heap up silver as the dust, and prepare raiment as the clay; He 
may prepare it, but the just shall put it on, and the innocent shall divide the silver. He buildeth 
his house as a moth, and as a booth that the keeper maketh. The rich man shall lie down, but 
he shall not be gathered: he openeth his eyes, and he is not. Terrors take hold on him as 
waters, a tempest stealeth him away in the night. The east wind carrieth him away, and he 
departeth: and as a storm hurleth him out of his place. For God shall cast upon him, and not 
spare: he would fain flee out of his hand. Men shall clap their hands at him, and shall hiss him
out of his place. Surely there is a vein for the silver, and a place for gold where they fine it. 
Iron is taken out of the earth, and brass is molten out of the stone. He setteth an end to 
darkness, and searcheth out all perfection: the stones of darkness, and the shadow of death. 
The flood breaketh out from the inhabitant; even the waters forgotten of the foot: they are 
dried up, they are gone away from men. As for the earth, out of it cometh bread: and under it 
is turned up as it were fire. The stones of it are the place of sapphires: and it hath dust of 
gold. There is a path which no fowl knoweth, and which the vulture's eye hath not seen: The 
lion's whelps have not trodden it, nor the fierce lion passed by it. He putteth forth his hand 
upon the rock; he overturneth the mountains by the roots. He cutteth out rivers among the 
rocks; and his eye seeth every precious thing. He bindeth the floods from overflowing; and the



thing that is hid bringeth he forth to light. But where shall wisdom be found? and where is the 
place of understanding? Man knoweth not the price thereof; neither is it found in the land of 
the living. The depth saith, It is not in me: and the sea saith, It is not with me. It cannot be 
gotten for gold, neither shall silver be weighed for the price thereof. It cannot be valued with 
the gold of Ophir, with the precious onyx, or the sapphire. The gold and the crystal cannot 
equal it: and the exchange of it shall not be for jewels of fine gold. No mention shall be made 
of coral, or of pearls: for the price of wisdom is above rubies. The topaz of Ethiopia shall not 
equal it, neither shall it be valued with pure gold. Whence then cometh wisdom? and where is 
the place of understanding? Seeing it is hid from the eyes of all living, and kept close from the
fowls of the air. Destruction and death say, We have heard the fame thereof with our ears. 
God understandeth the way thereof, and he knoweth the place thereof. For he looketh to the 
ends of the earth, and seeth under the whole heaven; To make the weight for the winds; and 
he weigheth the waters by measure. When he made a decree for the rain, and a way for the 
lightning of the thunder: Then did he see it, and declare it; he prepared it, yea, and searched it
out. And unto man he said, Behold, the fear of the God, that is wisdom; and to depart from 
evil is understanding. Moreover Job continued his parable, and said, Oh that I were as in 
months past, as in the days when God preserved me; When his candle shined upon my head,
and when by his light I walked through darkness; As I was in the days of my youth, when the 
secret of God was upon my tabernacle; When the Almighty was yet with me, when my 
children were about me; When I washed my steps with butter, and the rock poured me out 
rivers of oil; When I went out to the gate through the city, when I prepared my seat in the 
street! The young men saw me, and hid themselves: and the aged arose, and stood up. The 
princes refrained talking, and laid their hand on their mouth. The nobles held their peace, and 
their tongue cleaved to the roof of their mouth. When the ear heard me, then it blessed me; 
and when the eye saw me, it gave witness to me: Because I delivered the poor that cried, and
the fatherless, and him that had none to help him. The blessing of him that was ready to 
perish came upon me: and I caused the widow's heart to sing for joy. I put on righteousness, 
and it clothed me: my judgment was as a robe and a diadem. I was eyes to the blind, and feet
was I to the lame. I was a father to the poor: and the cause which I knew not I searched out. 
And I brake the jaws of the wicked, and plucked the spoil out of his teeth. Then I said, I shall 
die in my nest, and I shall multiply my days as the sand. My root was spread out by the 
waters, and the dew lay all night upon my branch. My glory was fresh in me, and my bow was
renewed in my hand. Unto me men gave ear, and waited, and kept silence at my counsel. 
After my words they spake not again; and my speech dropped upon them. And they waited for
me as for the rain; and they opened their mouth wide as for the latter rain. If I laughed on 
them, they believed it not; and the light of my countenance they cast not down. I chose out 
their way, and sat chief, and dwelt as a king in the army, as one that comforteth the mourners.
But now they that are younger than I have me in derision, whose fathers I would have 
disdained to have set with the dogs of my flock. Yea, whereto might the strength of their 
hands profit me, in whom old age was perished? For want and famine they were solitary; 
fleeing into the wilderness in former time desolate and waste. Who cut up mallows by the 
bushes, and juniper roots for their meat. They were driven forth from among men, (they cried 
after them as after a thief;) To dwell in the cliffs of the valleys, in caves of the earth, and in the 
rocks. Among the bushes they brayed; under the nettles they were gathered together. They 
were children of fools, yea, children of base men: they were viler than the earth. And now am I
their song, yea, I am their byword. They abhor me, they flee far from me, and spare not to spit
in my face. Because he hath loosed my cord, and afflicted me, they have also let loose the 
bridle before me. Upon my right hand rise the youth; they push away my feet, and they raise 
up against me the ways of their destruction. They mar my path, they set forward my calamity, 



they have no helper. They came upon me as a wide breaking in of waters: in the desolation 
they rolled themselves upon me. Terrors are turned upon me: they pursue my soul as the 
wind: and my welfare passeth away as a cloud. And now my soul is poured out upon me; the 
days of affliction have taken hold upon me. My bones are pierced in me in the night season: 
and my sinews take no rest. By the great force of my disease is my garment changed: it 
bindeth me about as the collar of my coat. He hath cast me into the mire, and I am become 
like dust and ashes. I cry unto thee, and thou dost not hear me: I stand up, and thou 
regardest me not. Thou art become cruel to me: with thy strong hand thou opposest thyself 
against me. Thou liftest me up to the wind; thou causest me to ride upon it, and dissolvest my 
substance. For I know that thou wilt bring me to death, and to the house appointed for all 
living. Howbeit he will not stretch out his hand to the grave, though they cry in his destruction. 
Did not I weep for him that was in trouble? was not my soul grieved for the poor? When I 
looked for good, then evil came unto me: and when I waited for light, there came darkness. 
My bowels boiled, and rested not: the days of affliction prevented me. I went mourning without
the sun: I stood up, and I cried in
 the congregation. I am a brother to dragons, and a companion to owls. My skin is black upon 
me, and my bones are burned with heat. My harp also is turned to mourning, and my organ 
into the voice of them that weep. I made a covenant with mine eyes; why then should I think 
upon a maid? For what portion of God is there from above? and what inheritance of the 
Almighty from on high? Is not destruction to the wicked? and a strange punishment to the 
workers of iniquity? Doth not he see my ways, and count all my steps? If I have walked with 
vanity, or if my foot hath hasted to deceit; Let me be weighed in an even balance that God 
may know mine integrity. If my step hath turned out of the way, and mine heart walked after 
mine eyes, and if any blot hath cleaved to mine hands; Then let me sow, and let another eat; 
yea, let my offspring be rooted out. If mine heart have been deceived by a woman, or if I have
laid wait at my neighbour's door; Then let my wife grind unto another, and let others bow 
down upon her. For this is an heinous crime; yea, it is an iniquity to be punished by the 
judges. For it is a fire that consumeth to destruction, and would root out all mine increase. If I 
did despise the cause of my manservant or of my maidservant, when they contended with 
me; What then shall I do when God riseth up? and when he visiteth, what shall I answer him? 
Did not he that made me in the womb make him? and did not one fashion us in the womb? If I
have withheld the poor from their desire, or have caused the eyes of the widow to fail; Or 
have eaten my morsel myself alone, and the fatherless hath not eaten thereof; (For from my 
youth he was brought up with me, as with a father, and I have guided her from my mother's 
womb;) If I have seen any perish for want of clothing, or any poor without covering; If his loins 
have not blessed me, and if he were not warmed with the fleece of my sheep; If I have lifted 
up my hand against the fatherless, when I saw my help in the gate: Then let mine arm fall 
from my shoulder blade, and mine arm be broken from the bone.For destruction from God 
was a terror to me, and by reason of his highness I could not endure. If I have made gold my 
hope, or have said to the fine gold, Thou art my confidence; If I rejoice because my wealth 
was great, and because mine hand had gotten much; If I beheld the sun when it shined, or 
the moon walking in brightness; And my heart hath been secretly enticed, or my mouth hath 
kissed my hand: This also were an iniquity to be punished by the judge: for I should have 
denied the God that is above. If I rejoice at the destruction of him that hated me, or lifted up 
myself when evil found him: Neither have I suffered my mouth to sin by wishing a curse to his 
soul. If the men of my tabernacle said not, Oh that we had of his flesh! we cannot be satisfied.
The stranger did not lodge in the street: but I opened my doors to the traveller. If I covered my
transgressions as Adam, by hiding mine iniquity in my bosom: Did I fear a great multitude, or 
did the contempt of families terrify me, that I kept silence, and went not out of the door? Oh 



that one would hear me! behold, my desire is, that the Almighty would answer me, and that 
mine adversary had written a book. Surely I would take it upon my shoulder, and bind it as a 
crown to me. I would declare unto him the number of my steps; as a prince would I go near 
unto him. If my land cry against me, or that the furrows likewise thereof complain; If I have 
eaten the fruits thereof without money, or have caused the owners thereof to lose their life: 
Let thistles grow instead of wheat, and cockle instead of barley.The words of Job are ended. 
So these three men ceased to answer Job, because he was righteous in his own eyes. Then 
was kindled the wrath of Elihu the son of Barachel the Buzite, of the kindred of Ram: against 
Job was his wrath kindled, because he justified himself rather than God. Also against his 
three friends was his wrath kindled, because they had found no answer, and yet had 
condemned Job. Now Elihu had waited till Job had spoken, because they were elder than he. 
When Elihu saw that there was no answer in the mouth of these three men, then his wrath 
was kindled. And Elihu the son of Barachel the Buzite answered and said, I am young, and ye
are very old; wherefore I was afraid, and durst not shew you mine opinion. I said, Days should
speak, and multitude of years should teach wisdom. But there is a spirit in man: and the 
inspiration of the Almighty giveth them understanding. Great men are not always wise: neither
do the aged understand judgment. Therefore I said, Hearken to me; I also will shew mine 
opinion. Behold, I waited for your words; I gave ear to your reasons, whilst ye searched out 
what to say. Yea, I attended unto you, and, behold, there was none of you that convinced Job,
or that answered his words: Lest ye should say, We have found out wisdom: God thrusteth 
him down, not man. Now he hath not directed his words against me: neither will I answer him 
with your speeches. They were amazed, they answered no more: they left off speaking. When
I had waited, (for they spake not, but stood still, and answered no more;) I said, I will answer 
also my part, I also will shew mine opinion. For I am full of matter, the spirit within me 
constraineth me. Behold, my belly is as wine which hath no vent; it is ready to burst like new 
bottles. I will speak, that I may be refreshed: I will open my lips and answer. Let me not, I pray
you, accept any man's person, neither let me give flattering titles unto man. For I know not to 
give flattering titles; in so doing my maker would soon take me away. Wherefore, Job, I pray 
thee, hear my speeches, and hearken to all my words. Behold, now I have opened my mouth,
my tongue hath spoken in my mouth. My words shall be of the uprightness of my heart: and 
my lips shall utter knowledge clearly. The spirit of God hath made me, and the breath of the 
Almighty hath given me life. If thou canst answer me, set thy words in order before me, stand 
up. Behold, I am according to thy wish in God's stead: I also am formed out of the clay. 
Behold, my terror shall not make thee afraid, neither shall my hand be heavy upon thee. 
Surely thou hast spoken in mine hearing, and I have heard the voice of thy words, saying, I 
am clean without transgression, I am innocent; neither is there iniquity in me. Behold, he 
findeth occasions against me, he counteth me for his enemy, He putteth my feet in the stocks,
he marketh all my paths. Behold, in this thou art not just: I will answer thee, that God is 
greater than man. Why dost thou strive against him? for he giveth not account of any of his 
matters. For God speaketh once, yea twice, yet man perceiveth it not. In a dream, in a vision 
of the night, when deep sleep falleth upon men, in slumberings upon the bed; Then he 
openeth the ears of men, and sealeth their instruction, That he may withdraw man from his 
purpose, and hide pride from man. He keepeth back his soul from the pit, and his life from 
perishing by the sword. He is chastened also with pain upon his bed, and the multitude of his 
bones with strong pain: So that his life abhorreth bread, and his soul dainty meat. His flesh is 
consumed away, that it cannot be seen; and his bones that were not seen stick out. Yea, his 
soul draweth near unto the grave, and his life to the destroyers. If there be a messenger with 
him, an interpreter, one among a thousand, to shew unto man his uprightness: Then he is 
gracious unto him, and saith, Deliver him from going down to the pit: I have found a ransom. 



His flesh shall be fresher than a child's: he shall return to the days of his youth: He shall pray 
unto God, and he will be favourable unto him: and he shall see his face with joy: for he will 
render unto man his righteousness. He looketh upon men, and if any say, I have sinned, and 
perverted that which was right, and it profited me not; He will deliver his soul from going into 
the pit, and his life shall see the light. Lo, all these things worketh God oftentimes with man, 
To bring back his soul from the pit, to be enlightened with the light of the living. Mark well, O 
Job, hearken unto me: hold thy peace, and I will speak. If thou hast anything to say, answer 
me: speak, for I desire to justify thee. If not, hearken unto me: hold thy peace, and I shall 
teach thee wisdom. Furthermore Elihu answered and said, Hear my words, O ye wise men; 
and give ear unto me, ye that have knowledge. For the ear trieth words, as the mouth tasteth 
meat. Let us choose to us judgment: let us know among ourselves what is good. For Job hath
said, I am righteous: and God hath taken away my judgment. Should I lie against my right? 
my wound is incurable without transgression. What man is like Job, who drinketh up scorning 
like water? Which goeth in company with the workers of iniquity, and walketh with wicked 
men. For he hath said, It profiteth a man nothing that he should delight himself with God. 
Therefore hearken unto me ye men of understanding: far be it from God, that he should do 
wickedness; and from the Almighty, that he should commit iniquity. For the work of a man 
shall he render unto him, and cause every man to find according to his ways. Yea, surely God
will not do wickedly, neither will the Almighty pervert judgment. Who hath given him a charge 
over the earth? or who hath disposed the whole world? If he set his heart upon man, if he 
gather unto himself his spirit and his breath; All flesh shall perish together, and man shall turn 
again unto dust. If now thou hast understanding, hear this: hearken to the voice of my words. 
Shall even he that hateth right govern? and wilt thou condemn him that is most just? Is it fit to 
say to a king, Thou art wicked? and to princes, Ye are ungodly? How much less to him that 
accepteth not the persons of princes, nor regardeth
 the rich more than the poor? for they all are the work of his hands. In a moment shall they 
die, and the people shall be troubled at midnight, and pass away: and the mighty shall be 
taken away without hand. For his eyes are upon the ways of man, and he seeth all his goings.
There is no darkness, nor shadow of death, where the workers of iniquity may hide 
themselves. For he will not lay upon man more than right; that he should enter into judgment 
with God. He shall break in pieces mighty men without number, and set others in their stead. 
Therefore he knoweth their works, and he overturneth them in the night, so that they are 
destroyed. He striketh them as wicked men in the open sight of others; Because they turned 
back from him, and would not consider any of his ways: So that they cause the cry of the poor
to come unto him, and he heareth the cry of the afflicted. When he giveth quietness, who then
can make trouble? and when he hideth his face, who then can behold him? whether it be 
done against a nation, or against a man only: That the hypocrite reign not, lest the people be 
ensnared. Surely it is meet to be said unto God, I have borne chastisement, I will not offend 
any more: That which I see not teach thou me: if I have done iniquity, I will do no more. 
Should it be according to thy mind? he will recompense it, whether thou refuse, or whether 
thou choose; and not I: therefore speak what thou knowest. Let men of understanding tell me,
and let a wise man hearken unto me. Job hath spoken without knowledge, and his words 
were without wisdom. My desire is that Job may be tried unto the end because of his answers
for wicked men. For he addeth rebellion unto his sin, he clappeth his hands among us, and 
multiplieth his words against God. Elihu spake moreover, and said, Thinkest thou this to be 
right, that thou saidst, My righteousness is more than God's? For thou saidst, What 
advantage will it be unto thee? and, What profit shall I have, if I be cleansed from my sin? I 
will answer thee, and thy companions with thee. Look unto the heavens, and see; and behold 
the clouds which are higher than thou. If thou sinnest, what doest thou against him? or if thy 



transgressions be multiplied, what doest thou unto him? If thou be righteous, what givest thou
him? or what receiveth he of thine hand? Thy wickedness may hurt a man as thou art; and thy
righteousness may profit the son of man. By reason of the multitude of oppressions they 
make the oppressed to cry: they cry out by reason of the arm of the mighty. But none saith, 
Where is God my maker, who giveth songs in the night; Who teacheth us more than the 
beasts of the earth, and maketh us wiser than the fowls of heaven? There they cry, but none 
giveth answer, because of the pride of evil men. Surely God will not hear vanity, neither will 
the Almighty regard it. Although thou sayest thou shalt not see him, yet judgment is before 
him; therefore trust thou in him. But now, because it is not so, he hath visited in his anger; yet 
he knoweth it not in great extremity: Therefore doth Job open his mouth in vain; he multiplieth 
words without knowledge. Elihu also proceeded, and said, Suffer me a little, and I will shew 
thee that I have yet to speak on God's behalf. I will fetch my knowledge from afar, and will 
ascribe righteousness to my Maker. For truly my words shall not be false: he that is perfect in 
knowledge is with thee. Behold, God is mighty, and despiseth not any: he is mighty in strength
and wisdom. He preserveth not the life of the wicked: but giveth right to the poor. He 
withdraweth not his eyes from the righteous: but with kings are they on the throne; yea, he 
doth establish them for ever, and they are exalted. And if they be bound in fetters, and be 
holden in cords of affliction; Then he sheweth them their work, and their transgressions that 
they have exceeded. He openeth also their ear to discipline, and commandeth that they return
from iniquity. If they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity, and their 
years in pleasures. But if they obey not, they shall perish by the sword, and they shall die 
without knowledge. But the hypocrites in heart heap up wrath: they cry not when he bindeth 
them. They die in youth, and their life is among the unclean. He delivereth the poor in his 
affliction, and openeth their ears in oppression. Even so would he have removed thee out of 
the strait into a broad place, where there is no straitness; and that which should be set on thy 
table should be full of fatness. But thou hast fulfilled the judgment of the wicked: judgment 
and justice take hold on thee. Because there is wrath, beware lest he take thee away with his 
stroke: then a great ransom cannot deliver thee. Will he esteem thy riches? no, not gold, nor 
all the forces of strength. Desire not the night, when people are cut off in their place. Take 
heed, regard not iniquity: for this hast thou chosen rather than affliction. Behold, God exalteth 
by his power: who teacheth like him? Who hath enjoined him his way? or who can say, Thou 
hast wrought iniquity? Remember that thou magnify his work, which men behold. Every man 
may see it; man may behold it afar off. Behold, God is great, and we know him not, neither 
can the number of his years be searched out. For he maketh small the drops of water: they 
pour down rain according to the vapour thereof: Which the clouds do drop and distil upon man
abundantly. Also can any understand the spreadings of the clouds, or the noise of his 
tabernacle? Behold, he spreadeth his light upon it, and covereth the bottom of the sea. For by
them judgeth he the people; he giveth meat in abundance. With clouds he covereth the light; 
and commandeth it not to shine by the cloud that cometh betwixt. The noise thereof sheweth 
concerning it, the cattle also concerning the vapour. At this also my heart trembleth, and is 
moved out of his place. Hear attentively the noise of his voice, and the sound that goeth out of
his mouth. He directeth it under the whole heaven, and his lightning unto the ends of the 
earth. After it a voice roareth: he thundereth with the voice of his excellency; and he will not 
stay them when his voice is heard. God thundereth marvellously with his voice; great things 
doeth he, which we cannot comprehend. For he saith to the snow, Be thou on the earth; 
likewise to the small rain, and to the great rain of his strength. He sealeth up the hand of 
every man; that all men may know his work. Then the beasts go into dens, and remain in their
places. Out of the south cometh the whirlwind: and cold out of the north. By the breath of God
frost is given: and the breadth of the waters is straitened. Also by watering he wearieth the 



thick cloud: he scattereth his bright cloud: And it is turned round about by his counsels: that 
they may do whatsoever he commandeth them upon the face of the world in the earth. He 
causeth it to come, whether for correction, or for his land, or for mercy. Hearken unto this, O 
Job: stand still, and consider the wondrous works of God. Dost thou know when God 
disposed them, and caused the light of his cloud to shine? Dost thou know the balancings of 
the clouds, the wondrous works of him which is perfect in knowledge? How thy garments are 
warm, when he quieteth the earth by the south wind? Hast thou with him spread out the sky, 
which is strong, and as a molten looking glass? Teach us what we shall say unto him; for we 
cannot order our speech by reason of darkness. Shall it be told him that I speak? if a man 
speak, surely he shall be swallowed up. And now men see not the bright light which is in the 
clouds: but the wind passeth, and cleanseth them. Fair weather cometh out of the north: with 
God is terrible majesty. Touching the Almighty, we cannot find him out: he is excellent in 
power, and in judgment, and in plenty of justice: he will not afflict. Men do therefore fear him: 
he respecteth not any that are wise of heart. Then the God answered Job out of the whirlwind,
and said, Who is this that darkeneth counsel by words without knowledge? Gird up now thy 
loins like a man; for I will demand of thee, and answer thou me. Where wast thou when I laid 
the foundations of the earth? declare, if thou hast understanding. Who hath laid the measures
thereof, if thou knowest? or who hath stretched the line upon it? Whereupon are the 
foundations thereof fastened? or who laid the corner stone thereof; When the morning stars 
sang together, and all the sons of God shouted for joy? Or who shut up the sea with doors, 
when it brake forth, as if it had issued out of the womb? When I made the cloud the garment 
thereof, and thick darkness a swaddlingband for it, And brake up for it my decreed place, and 
set bars and doors, And said, Hitherto shalt thou come, but no further: and here shall thy 
proud waves be stayed? Hast thou commanded the morning since thy days; and caused the 
dayspring to know his place; That it might take hold of the ends of the earth, that the wicked 
might be shaken out of it? It is turned as clay to the seal; and they stand as a garment. And 
from the wicked their light is withholden, and the high arm shall be broken. Hast thou entered 
into the springs of the sea? or hast thou walked in the search of the depth? Have the gates of 
death been opened unto thee? or hast thou seen the doors of the shadow of death? Hast 
thou perceived the breadth of the earth? declare if thou knowest it all. Where is the way 
where light dwelleth? and as for darkness, where is the place thereof, That thou shouldest 
take it to the bound thereof, and that thou shouldest know the paths to the house thereof? 
Knowest thou it, because thou wast then born? or because the number of thy days is great? 
Hast thou entered into the treasures of the snow? or hast thou seen the treasures of the hail, 
Which I have reserved against the time of trouble, against the
 day of battle and war? By what way is the light parted, which scattereth the east wind upon 
the earth? Who hath divided a watercourse for the overflowing of waters, or a way for the 
lightning of thunder; To cause it to rain on the earth, where no man is; on the wilderness, 
wherein there is no man; To satisfy the desolate and waste ground; and to cause the bud of 
the tender herb to spring forth? Hath the rain a father? or who hath begotten the drops of 
dew? Out of whose womb came the ice? and the hoary frost of heaven, who hath gendered 
it? The waters are hid as with a stone, and the face of the deep is frozen. Canst thou bind the 
sweet influences of Pleiades, or loose the bands of Orion? Canst thou bring forth Mazzaroth 
in his season? or canst thou guide Arcturus with his sons? Knowest thou the ordinances of 
heaven? canst thou set the dominion thereof in the earth? Canst thou lift up thy voice to the 
clouds, that abundance of waters may cover thee? Canst thou send lightnings, that they may 
go and say unto thee, Here we are? Who hath put wisdom in the inward parts? or who hath 
given understanding to the heart? Who can number the clouds in wisdom? or who can stay 
the bottles of heaven, When the dust groweth into hardness, and the clods cleave fast 



together? Wilt thou hunt the prey for the lion? or fill the appetite of the young lions, When they
couch in their dens, and abide in the covert to lie in wait? Who provideth for the raven his 
food? when his young ones cry unto God, they wander for lack of meat. Knowest thou the 
time when the wild goats of the rock bring forth? or canst thou mark when the hinds do calve?
Canst thou number the months that they fulfil? or knowest thou the time when they bring 
forth? They bow themselves, they bring forth their young ones, they cast out their sorrows. 
Their young ones are in good liking, they grow up with corn; they go forth, and return not unto 
them. Who hath sent out the wild ass free? or who hath loosed the bands of the wild ass? 
Whose house I have made the wilderness, and the barren land his dwellings. He scorneth the
multitude of the city, neither regardeth he the crying of the driver. The range of the mountains 
is his pasture, and he searcheth after every green thing. Will the unicorn be willing to serve 
thee, or abide by thy crib? Canst thou bind the unicorn with his band in the furrow? or will he 
harrow the valleys after thee? Wilt thou trust him, because his strength is great? or wilt thou 
leave thy labour to him? Wilt thou believe him, that he will bring home thy seed, and gather it 
into thy barn? Gavest thou the goodly wings unto the peacocks? or wings and feathers unto 
the ostrich? Which leaveth her eggs in the earth, and warmeth them in dust, And forgetteth 
that the foot may crush them, or that the wild beast may break them. She is hardened against 
her young ones, as though they were not her's: her labour is in vain without fear; Because 
God hath deprived her of wisdom, neither hath he imparted to her understanding. What time 
she lifteth up herself on high, she scorneth the horse and his rider. Hast thou given the horse 
strength? hast thou clothed his neck with thunder? Canst thou make him afraid as a 
grasshopper? the glory of his nostrils is terrible. He paweth in the valley, and rejoiceth in his 
strength: he goeth on to meet the armed men. He mocketh at fear, and is not affrighted; 
neither turneth he back from the sword. The quiver rattleth against him, the glittering spear 
and the shield. He swalloweth the ground with fierceness and rage: neither believeth he that it
is the sound of the trumpet. He saith among the trumpets, Ha, ha; and he smelleth the battle 
afar off, the thunder of the captains, and the shouting. Doth the hawk fly by thy wisdom, and 
stretch her wings toward the south? Doth the eagle mount up at thy command, and make her 
nest on high? She dwelleth and abideth on the rock, upon the crag of the rock, and the strong
place. From thence she seeketh the prey, and her eyes behold afar off. Her young ones also 
suck up blood: and where the slain are, there is she. Moreover the God answered Job, and 
said, Shall he that contendeth with the Almighty instruct him? he that reproveth God, let him 
answer it. Then Job answered the God, and said, Behold, I am vile; what shall I answer thee?
I will lay mine hand upon my mouth. Once have I spoken; but I will not answer: yea, twice; but
I will proceed no further. Then answered the God unto Job out of the whirlwind, and said, Gird
up thy loins now like a man: I will demand of thee, and declare thou unto me. Wilt thou also 
disannul my judgment? wilt thou condemn me, that thou mayest be righteous? Hast thou an 
arm like God? or canst thou thunder with a voice like him? Deck thyself now with majesty and 
excellency; and array thyself with glory and beauty. Cast abroad the rage of thy wrath: and 
behold every one that is proud, and abase him. Look on every one that is proud, and bring 
him low; and tread down the wicked in their place. Hide them in the dust together; and bind 
their faces in secret. Then will I also confess unto thee that thine own right hand can save 
thee. Behold now behemoth, which I made with thee; he eateth grass as an ox. Lo now, his 
strength is in his loins, and his force is in the navel of his belly. He moveth his tail like a cedar:
the sinews of his stones are wrapped together. His bones are as strong pieces of brass; his 
bones are like bars of iron. He is the chief of the ways of God: he that made him can make his
sword to approach unto him. Surely the mountains bring him forth food, where all the beasts 
of the field play. He lieth under the shady trees, in the covert of the reed, and fens. The shady 
trees cover him with their shadow; the willows of the brook compass him about. Behold, he 



drinketh up a river, and hasteth not: he trusteth that he can draw up Jordan into his mouth. He
taketh it with his eyes: his nose pierceth through snares. Canst thou draw out leviathan with 
an hook? or his tongue with a cord which thou lettest down? Canst thou put an hook into his 
nose? or bore his jaw through with a thorn? Will he make many supplications unto thee? will 
he speak soft words unto thee? Will he make a covenant with thee? wilt thou take him for a 
servant for ever? Wilt thou play with him as with a bird? or wilt thou bind him for thy maidens?
Shall the companions make a banquet of him? shall they part him among the merchants? 
Canst thou fill his skin with barbed irons? or his head with fish spears? Lay thine hand upon 
him, remember the battle, do no more. Behold, the hope of him is in vain: shall not one be 
cast down even at the sight of him? None is so fierce that dare stir him up: who then is able to
stand before me? Who hath prevented me, that I should repay him? whatsoever is under the 
whole heaven is mine. I will not conceal his parts, nor his power, nor his comely proportion. 
Who can discover the face of his garment? or who can come to him with his double bridle? 
Who can open the doors of his face? his teeth are terrible round about. His scales are his 
pride, shut up together as with a close seal. One is so near to another, that no air can come 
between them. They are joined one to another, they stick together, that they cannot be 
sundered. By his neesings a light doth shine, and his eyes are like the eyelids of the morning. 
Out of his mouth go burning lamps, and sparks of fire leap out. Out of his nostrils goeth 
smoke, as out of a seething pot or caldron. His breath kindleth coals, and a flame goeth out of
his mouth. In his neck remaineth strength, and sorrow is turned into joy before him. The flakes
of his flesh are joined together: they are firm in themselves; they cannot be moved. His heart 
is as firm as a stone; yea, as hard as a piece of the nether millstone. When he raiseth up 
himself, the mighty are afraid: by reason of breakings they purify themselves. The sword of 
him that layeth at him cannot hold: the spear, the dart, nor the habergeon. He esteemeth iron 
as straw, and brass as rotten wood. The arrow cannot make him flee: slingstones are turned 
with him into stubble. Darts are counted as stubble: he laugheth at the shaking of a spear. 
Sharp stones are under him: he spreadeth sharp pointed things upon the mire. He maketh the
deep to boil like a pot: he maketh the sea like a pot of ointment. He maketh a path to shine 
after him; one would think the deep to be hoary. Upon earth there is not his like, who is made 
without fear. He beholdeth all high things: he is a king over all the children of pride. Then Job 
answered the God, and said, I know that thou canst do every thing, and that no thought can 
be withholden from thee. Who is he that hideth counsel without knowledge? therefore have I 
uttered that I understood not; things too wonderful for me, which I knew not. Hear, I beseech 
thee, and I will speak: I will demand of thee, and declare thou unto me. I have heard of thee 
by the hearing of the ear: but now mine eye seeth thee. Wherefore I abhor myself, and repent
in dust and ashes. And it was so, that after the God had spoken these words unto Job, the 
God said to Eliphaz the Temanite, My wrath is kindled against thee, and against thy two 
friends: for ye have not spoken of me the thing that is right, as my servant Job hath. Therefore
take unto you now seven bullocks and seven rams, and go to my servant Job, and offer up for
yourselves a burnt offering; and my servant Job shall pray for you: for him will I accept: lest I 
deal with you after your folly, in that ye have not spoken of me the thing which is right, like my 
servant Job. So Eliphaz the Temanite and Bildad the Shuhite and Zophar the Naamathite 
went, and did according as the God commanded them: the God also accepted Job. And the 
God turned the captivity of Job, when he prayed for his friends: also the God gave Job twice 
as much as he had before. Then came there unto him all his brethren, and all his sisters, and 
all they that had been of his acquaintance before, and did eat bread with him in his house: 
and they bemoaned him, and comforted him over all the evil that the God had brought upon 
him: every man also gave him a piece of money, and every one an earring of gold. So the 
God blessed the latter end of Job more than his beginning: for he had fourteen thousand 



sheep, and six thousand camels, and a thousand yoke of oxen, and a thousand she asses. 
He had also seven sons and three daughters. And he called the name of the first, Jemima; 
and the name of the second, Kezia; and the name of the third, Kerenhappuch. And in all the 
land were no women found so fair as the daughters of Job: and their father gave them 
inheritance among their brethren. After this lived Job an hundred and forty years, and saw his 
sons, and his sons' sons, even four generations. So Job died, being old and full of days. In 
this story are pearls of wisdom for those who go through various hardships in life. Glory Be To
God The Most High.

God Says The Truth.



سورة إدريس

 

بسم ا الرحمن الرحيم

 

وقال انه. كلمات نعمة إدريس، وبارك انه المنتخب والصالح، الذي سيعيش في يوم المحنة، عندما يتم إزالة كل الشرار و غودليس 
إدريس رجل صالح، الذي فتح عيناه من قبل ا، ورأى رؤية واحد في السماوات، والتي أظهرت الملئكة لي،. تولى له المثل وقال

وفيما يتعلق. ومنهم سمعت كل شيء، ومنهم فهمت كما رأيت، ولكن ليس لهذا الجيل ، ولكن عن بعد واحد الذي هو في المستقبل
فإن العظيم المقدسة سيأتي من مسكنه، وا البدية سوف تدوس على الرض، على: بالنتخاب قلت، وتناولت موقفي فيما يتعلق بهما

ويجب أن يكون كل شيء مغرم مع الخوف، ويجب على المراقبين. جبل سيناء، وتظهر في قوة قدته من السماء من السماوات
ويجب أن تهتز الجبال العالية، ويجب أن تكون التلل العالية. الزلزال، وخوف كبير ويرتجف يجب اغتنامها إلى نهايات الرض

والرض يجب أن تستأجر بالكامل في الشمس، وكل ما هو على الرض يموت،. منخفضة، ويجب أن تذوب مثل الشمع قبل اللهب
وأنهم جميعا ينتمون. وسوف يحمي المنتخب، ورحمة عليهم. ولكن مع الصالحين انه سيجعل السلم. ويكون هناك حكم على الجميع

وقال! وهنا. وسيساعدهم جميعا، ويظهر النور لهم، وقال انه سيجعل السلم معهم. إلى ا، وأن يزدهروا، وأن يكونوا جميعا مباركة
انه يأتي مع عشرة آلف من مقدساته

وإدانة كل الجسد، من جميع أعمال أونيغودلينس التي لديهم ملتزمون. لتنفيذ الحكم على كل شيء، وتدمير كل ونغودلي ،
.ومن كل الشياء الصعبة التي تكلم بها الخطاة المتخوفون ضده

نلحظ كل ما يحدث في السماء، وكيف ل يغير مداراتها، والضواء التي هي في السماء، وكيف أنها جميعا ارتفاع وتعيين في كل أمر
هاذا أنت الرض، وإيلء الهتمام للشياء التي تحدث عليه من البداية إلى الخيرة، وكيف. في موسمها، وتعدي ل ضد أمر معين

ها هو الصيف والشتاء، وكيف تمتلئ. الصمود هم، وكيف ل شيء من الشياء على الرض تتغير، ولكن كل أعمال ا تظهر لك
نلحظ ونرى كيف في فصل الشتاء تبدو جميع الشجار كما لو أنها ذبلت. الرض كلها بالماء، والغيوم والندى والمطر تقع عليه

وتسليط كل أوراقها، باستثناء أربعة عشر شجرة، والتي ل تفقد أوراق الشجر ولكن الحتفاظ بالوراق الشجر القديمة من سنتين إلى
وأنت تسعى الظل. ومرة أخرى، نلحظ أن أيام الصيف كيف الشمس فوق الرض على ضدها. ثلث سنوات حتى يأتي الجديد

والمأوى بسبب حرارة الشمس، والرض يحترق أيضا مع الحرارة المتزايدة، وحتى ل يمكنك فقي على الرض، أو على صخرة
ولهذا السبب أعطت اهتمامك وتعرف فيما يتعلق: نلحظ كيف تغطى الشجار نفسها بأوراق خضراء وتؤتي ثمارها. بسبب الحرارة

وكل أعماله تسير على هذا النحو من سنة إلى أخرى إلى. بجميع أعماله، وتعرف كيف أن ليفيت إلى أي وقت مضى جعلت لهم ذلك
و ها كيف البحر و النهار. البد، وجميع المهام التي ينجزونها له، ومهامهم تتغير ل، ولكن وفقا ل كما هاث رسمت لذلك هو القيام به

ولكنك لم تكن صامدا، ولم تفعل وصايا الرب، ولكن كنت قد ابتعدت. في مثل هذه الطريقة إنجاز وتغيير ل مهامهم من وصاياه
لذلك يجب أن يفرز أيامك. أوه، أيها القلوب، ل تجد السلم. وتحدثت كلمات فخور وصعبة مع أفواه الخاص بك النجس ضد عظمته ،

.وسنوات حياتك سوف يموت، وسنوات الدمار الخاص بك يجب أن تتضاعف في التفرد البدية، وأنت ل تجد أي رحمة
في تلك اليام أنتم تجعلونكم أسماء التفرد البدية لجميع الصالحين، وبكل أنت كل الذين لعنة، لعنة، وجميع الخطاة و غودليس يجب أن

.وكل فإن الخيرين يفرحون، ويغفر الخطايا، وكل رحمة وسلم وتحمل.تكون غير دقيقة من قبلك، ولكم غودليس يكون هناك لعنة
ولكم جميعا الخطاة ل يكون هناك خلص، ولكن عليك جميعا أن تلتزم لعنة. يجب أن يكون الخلص لهم، على ضوء جيد .

ومن ثم يجب أن تمنح على الحكمة النتخابية، وأنهم. ولكن للنتخاب يكون هناك ضوء والفرح والسلم، وأنها سوف ترث الرض
ول. ولكن من الحكمة أن يكون متواضعا. جميعا يعيشون وأبدا الخطيئة مرة أخرى، إما من خلل أونغودلينس أو من خلل الفخر

يجوز لهم أن يتخطوا مرة أخرى، ول يخطئون كل أيام حياتهم، ول يموتون بسبب الغضب أو الغضب اللهي، بل عليهم إكمال عدد
وتزداد حياتهم في سلم، وتضاعف سنوات فرحتهم، في السعادة البدية والسلم، كل أيام حياتهم. أيام حياتهم .

والملئكة، وأبناء. وانه جاء لتمرير عندما كان الطفال من الرجال قد تضاعف أن في تلك اليام ولدوا لهم جميلة و كوميراتي بنات
وقال". تعالوا، دعونا نختار زوجاتنا من بين أبناء الرجال ونجلبنا أطفال: "السماء، رأوا وشعروا بعدهم، وقالوا لبعضهم البعض

فأجابوا جميعا". أخشى أنتم لن توافقوا على فعل هذا الفعل، وأنا وحده يجب أن تدفع عقوبة خطيئة كبيرة: "سمجازا الذي كان زعيمهم
".دعونا جميعا أقسم اليمين، وربطنا جميعا عن طريق عدم الدقة المتبادلة بعدم التخلي عن هذه الخطة ولكن للقيام بهذا الشيء: "وقالوا

الذين نزلوا في أيام جاريد على قمة. وكانوا في كل مائتين. ثم سوير أنهم جميعا معا وتلتزم أنفسهم من خلل عدم الدقة المتبادلة عليه
:وهذه هي أسماء قادتهم. جبل حرمون، وكانوا يطلقون عليه جبل حرمون، لنهم أقسموا وربطوا أنفسهم بمخالفات متبادلة عليه

ساملزاز، زعيمهم، أراكلبا، رميل، كوكابل، تاميل، رامليل، دانيل، حزقيل، باراكيجال، أسايل، أرمروس، باتاريل، أنانيل، زقيل،
وكل الخرين معهم أخذوا أنفسهم زوجاتهم، واختارت. هؤلء هم رؤساء العشرات. سامسابيل، ساتاريل، توريل، جومجيل، سارييل

كل واحد لنفسه، وبدأوا في الذهاب إليهم، وتنبذ أنفسهم معهم، وعلموا لهم سحر والسحر، وقطع الجذور، وجعلت التعرف على



الذي استهلك كل عمليات الستحواذ على: وأصبحوا حاملين، وكانوا عارية عمالقة كبيرة، الذي كان ارتفاعه ثلثة آلف إيلز. النباتات
وبدأوا في الخطيئة ضد الطيور،. وعندما لم يعد الرجال قادرين على الحفاظ عليها، تحولت العمالقة ضدهم وذمت البشرية. الرجال

.ثم وجهت الرض التهام ضد تلك التي ل قانون لها. والحيوانات، والزواحف، والسماك، واللتهم الجسد بعضهم البعض، وشرب الدم
وعلم عزازيل الرجال أن يصنعوا السيوف والسكاكين والدروع والثديين، وأعلموا لهم معادن الرض وفن عملهم، والساور، والحلي،

ووجدت الكثير من ا، وارتكبوا الزنا،. واستخدام النتيمون، وتجميل والجفون، وجميع أنواع الحجارة مكلفة، وجميع صبغة التلوين
أرمروس حل السحر، باراكيجال علم'سمجازا علم السحر، و جذر قصاصات، . وكانوا يضلون، وأصبحوا فاسدين بكل طرقهم

وكما هلك. التنجيم، كوكابيل البراج، حزقيل معرفة الغيوم، عراقيل علمات الرض، شمسيل علمات الشمس، و سارييل مسار القمر
ثم مايكل، أوريل، رفائيل، و غابرييل نظرت من السماء، ورأى الكثير من الدم. الرجال، صرخوا، وصعدت صراخهم إلى السماء

الرض المصنوعة من دون سكان: "وقالوا واحدا إلى آخر. يجري تسليط على الرض، وجميع الفوضى التي يجري على الرض
جلب قضيتنا: "والن لك، من السماء المقدسة، أرواح الرجال جعل الدعوى الخاصة بهم، قائل. يبكي صوت البكاء حتى أبواب السماء

رب اللوردات، إله اللهة ، ملك الملوك، وا من العصور، العرش من مجدك يثبت كل الجيال: "وقالوا لرب العمار". أمام أعظم
وجميع الشياء: لقد جعلت كل شيء، والسلطة على كل شيء انت أنت! من العصور، واسمك مقدس ومجد ومباركة لجميع العمار

إنك تسمع ما فعله عزازيل، الذي علم. عارية ومفتوحة في نظرك، وأنت تخلص كل شيء، ول شيء يمكن أن تخفي نفسها من أنت
وسمجازا،: كل ما كان على الرض، وكشف عن السرار البدية التي تم الحفاظ عليها في السماء، التي كان الرجال يسعون للتعلم

وقد ذهبوا إلى بنات الرجال على الرض، وناموا مع النساء، ونبذوا أنفسهم، وكشف. الذي أعطيت له سلطة لتحمل الحكم على شركائه
والن، ها، نفوس أولئك الذين ماتوا. وقد حملت النساء عمالقة، وهكذا كانت الرض كلها مليئة بالدم والمتناع. لهم كل أنواع الخطايا

ول يمكن أن تتوقف بسبب الفعال التي ل قانون لها التي تطرح على: يبكون ويجعلون بدلتهم إلى أبواب السماء، وصعدت رثائهم
وأنت تعرف كل الشياء قبل أن تأتي لتمرير، وأنت تخلص من هذه الشياء وأنت ستعاني منها، وأنت ل أقول لنا ما علينا. الرض

القيام به بالنسبة لهم

! "إخفاء نفسك" اذهب إلى نوح وأخبره في اسمي: "ثم قال أعظم، المقدسة واحد عظيم يبعث، وأرسل أوريل لبن لمش، وقال له
.أن الرض كلها سوف تدمر، وطوفان على وشك أن يأتي على الرض كلها، وسوف تدمر كل ما هو عليه: وكشف له نهاية يقترب

ربط عزازيل اليد والقدم،: "ومرة أخرى قال الرب لرفائيل. " وأمره الن أنه قد يهرب، وبذوره يمكن الحفاظ عليها لجميع أجيال العالم
ويضع عليه الصخور خشنة خشنة، ويغطيه بالظلم، والسماح. وفتح في الصحراء، وهو في دودل، وألقي به فيه: وألقي به في الظلم

وشفاء الرض التي تفسد. وفي يوم الحكم العظيم يلقي في النار. له اللتزام هناك إلى البد، وتغطية وجهه أنه قد ل يرى النور
الملئكة وتعلن شفاء الرض، وأنها قد تلتئم الطاعون، وأن جميع أبناء الرجال قد ل يموتون من خلل كل الشياء السرية التي كشفها

و". له أن يسلم كل الخطيئة : وقد تفسدت الرض كلها من خلل العمال التي تدرس من قبل عزازيل. المراقبون وقد علموا أبنائهم 
و يدمروا أطفال الزنا وأبناء المراقبين من بين الرجال: انزلوا ضد الوباش و المتآمرين، و ضد أطفال الزنا: "قال جبريل الرب

ول يقدم أي طلب منكم إلى آبائهم نيابة. لطول أيام ل يكون لديهم: غير أنه قد يدمر بعضهم البعض في المعركة: ويجعلهم يخرجون
اذهب، اربط سمجازا: فقال الرب لمايكل". عنهم؛ لنهم يأملون في أن يعيشوا حياة أبدية، وأن كل واحد منهم سيعيش خمسمائة سنة 

وعندما قتل أبنائهم بعضهم البعض، ورأوا تدمير أحبابهم،. وزملئه الذين وحدوا أنفسهم مع النساء لكي ينجسوا معهم في كل نجسهم
.وربطهم سريعا بأجيال سبعين في وديان الرض، حتى يوم حكمهم وإقامتهم، حتى الحكم الذي هو أي وقت مضى من أي وقت مضى

وأيا كان يجب أن تدين وتدمر من الن. وإلى العذاب والسجن الذي يقصرون فيه إلى البد: وفي تلك اليام يقودون إلى هاوية النار
.وتدمير كل الرواح من ريبروبات وأطفال المراقبين، لنهم قد خاطئة البشرية. فصاعدا تكون ملزمة معهم إلى نهاية جميع الجيال

ويجب أن: والسماح للنبات من البر والحقيقة تظهر: تدمير كل خطأ من على وجه الرض والسماح لكل عمل شري انتهى إلى نهايته
ومن ثم يجب على كل الهروب الصالحين، ويعيش حتى ينجذون. تزرع في الحقيقة والفرح إلى البد"أعمال البر والحق . يثبت نعمة

هل يكملون في سلم. اللف من الطفال، وجميع أيام شبابهم وكبرهم .

وتزرع جميع الشجار المرغوبة عليها، وتزرع. ومن ثم تحرق الرض كلها في البر، وتزرع كلها بالشجار وتكون مليئة بالنعمة
والكرمة التي تزرعها عليها تسفر عن نبيذ وفرة، أما كل البذور التي تزرع فيها فتكون كل تدبير منها ألفا، ولكل مقياس: الكروم عليها

وكل: وتطهير الرض من كل القمع، ومن كل الخلص، ومن كل الخطيئة، ومن كل إلهة. من زيت الزيتون عشرة مكابس من الزيت
ويصبح جميع أبناء الرجال صالحين، وجميع المم تقدم العشق وتحمد لي،. النجاسة التي تطرأ على الرض تدمر من على الرض

والرض يجب أن تطهر من كل الذلل، ومن كل الخطيئة، ومن كل العقاب، ومن كل العذاب، وأنا لن يرسلها مرة. وكلها تعبدني
وفي تلك اليام سأفتح غرف مخزن النعمة التي هي في السماء، وذلك لرسالهم على. أخرى عليها من جيل إلى جيل وإلى البد

قبل. والحقيقة والسلم يجب أن تترافق معا في جميع أيام العالم وفي جميع أجيال الرجال. الرض على العمل والعمل من أبناء الرجال
وكانت أنشطته مع. هذه الشياء كان إدريس مخفيا، ول أحد من أبناء الرجال يعرف أين كان مخفيا، وحيث سكن، وما أصبح عليه

:وقال لي- الكاتب-دعوني مراقبون ! وأنا إدريس كان نعمة رب العظمة و ملك العمار، و لو. المراقبين، وكانت أيامه مع المقدسة
إدريس، أنت الكاتب من البر، تذهب، تعلن لراقبي السماء الذين تركوا السماء العالية، والمكان البدية المقدسة، وقد دنس نفسها مع"

وليس لديك السلم ول: لقد دمرت دمارا كبيرا على الرض: "النساء، وقد فعلت كما فعل أطفال الرض، واتخذت لنفسها زوجات
وبقدر ما فرحة أنفسهم في أطفالهم، والقتل من الحبيب الذي يرونه، وعلى تدمير أبنائهم يرثون عليه، ويجعلون: المغفرة من الخطيئة



حكمت عقوبات صارمة عليك: عزازيل، لن يكون لديك سلم: "وذهب إدريس فقال". الدعاء إلى البد، ولكن الرحمة والسلم ل تحقق 
وأنك لن تتسامح ول طلب منحت لك، بسبب عدم الخلص الذي علمت، وبسبب كل أعمال ا والحساس: أن تضعك في السندات

ودعوني. ثم ذهبت وتحدث إليهم جميعا، وكانوا جميعا خائفين، والخوف والرتجف استولوا عليها. والخطيئة التي عرضت على الرجل
ومن ثم لم يتمكنوا من التحدث معه ول. إلى وضع عريضة لهم بأنهم قد يجدون الغفران، وأن يقرأوا التماسهم بحضور رب السماء

ثم كتبت عرائضهم، والصلة فيما يتعلق بأرواحهم وأفعالهم كل على حدة،. رفع أعينهم إلى السماء لعار من خطاياهم التي تم إدانتها
:وذهبت وجلست في مياه دان، في أرض دان، إلى الجنوب من غرب هيرمون. وفيما يتعلق بطلباتهم بأن عليهم أن يغفروا وطولهم

وهل جاء لي حلم، وسقطت رؤى علي، ورأيت رؤى التأديب، وصوت جاء مناقصة لي أن أقول. قرأت عرائضهم حتى سقطت نائما
، بين لبنان وسنيسر، مع"أبسجيل"وعندما أيقظت، جئت إليهم، وكانوا جميعا يجلسون معا، يبكون في . له لبناء السماء، وتوبيخ لهم

وروت أمامهم كل الرؤى التي رأيتها في النوم، وبدأت أتكلم بكلم البر، ولتوبيخ السماويين. وجوههم مغطاة .

رأيت في نومي ما سأقوله الن مع. كتاب كلم البر، والتوبيخ من المراقبين البدية وفقا لمر واحد العظمى المقدسة في تلك الرؤية
كما خلق وخلق للرجل قوة فهم كلمة الحكمة،. الذي أعطاه العظيم للرجل أن يتكلم معه ويفهم مع القلب: لسان من اللحم ومع نفس فمي

وكتبت اللتماس الخاص بك، وفي رؤيتي يبدو لذلك، أن اللتماس. لذلك هاث خلقني أيضا وأعطاني قوة توبيخ المراقبين، أبناء السماء
ومن الن فصاعدا ل. نعم لن يتم منح اللتماس لك: الخاص بك لن تمنح لك في جميع أيام الخلود، وهذا الحكم قد مرت أخيرا عليك

وأنه سبق لك أن رأيت. يجوز لك أن تصعد إلى السماء إلى البد، وفي سندات الرض قد ذهب المرسوم لربط لكم لجميع أيام العالم
ول يتم منح اللتماس نيابة عنهم،. تدمير أبنائك الحبيب وأنت ل يكون لها أي متعة في ذلك، ولكن يجب أن تقع أمامك من قبل السيف

هكذا،: وظهرت رؤيتي لي. حتى وإن كنت تبكي وتصل وتحدث كل الكلمات الواردة في الكتابة التي كتبت: ول حتى من تلقاء نفسه
في الغيوم الرؤية دعوتني وضباب استدعاني، ودورة النجوم والبطاريات سبقت وسرعني، والرياح في الرؤية تسببت لي أن يطير

وبدأت في: وذهبت حتى وصلت إلى الجدار الذي بني من بلورات وتحيط بها ألسنة النار. ورفع لي صعودا، وتحملني إلى السماء
وكانت جدران المنزل وكأنها أرضية متشابكة مصنوعة: وذهبت إلى ألسنة النار ووجهت إلى منزل كبير بنيت من البلورات. إفراغ لي

وكان سقفها مثل طريق النجوم والبراعم، وبينهم كان الكروبي الناري، وكانت سماءهم. من البلورات، وكان أساسها من الكريستال
لم: ودخلت في ذلك المنزل، وكانت ساخنة كالنار والبرد كالثلج. حريق مشتعل تحيط الجدران، وبواباتها اشتعلت بالنار. واضحة كمياه

وأنا برزت رؤية، و. وبينما أرفقت ورتجعت، سقطت على وجهي. خوفني مني، ورتجف حصلت علي: تكن هناك مسرات للحياة فيها
وفي كل الحترام فإنه. كان هناك منزل ثان، أكبر من السابق، وقفت البوابة بأكملها مفتوحة أمام لي، وأنها بنيت من لهيب النار! لو

وكان أرضيةها من النار، وفوق ذلك كانت. متفوق جدا في الروعة والروعة والمدى الذي ل أستطيع أن أصف لك روعة ومدى
كان مظهره وضوح الشمس، وعجلت: و نظرت و رأيت فيه عرشا عظيما. البرقات ومسار النجوم، وكان سقفها أيضا النار المشتعلة

ومن تحت العرش جاء تيارات من النار المشتعلة بحيث ل أستطيع أن ننظر. منه كما الشمس الساطعة، وكان هناك رؤية الكروبيم
ل أحد من الملئكة. وجلس المجد العظيم على ذلك، وأصيبت له غضب أكثر إشراقا من الشمس وكان أكثر بياضا من أي ثلج. إليها

كان النيران المشتعلة مستديرة حوله، وقفت. يمكن أن يدخل ويمكن أن يكون وجهه بسبب الروعة والمجد ول الجسد يمكن أن يكون له
.عشرة آلف مرة وقفت عشرة آلف أمامه، لكنه لم يكن بحاجة إلى مستشار: حريقا كبيرا أمامه، ولم يتمكن أي من حوله من رسمه

والرب دعا لي مع فمه،: وحتى ذلك الحين كنت قد سجدت على وجهي، يرتجف. ولم يترك معظمهم المقدسة ليل ول يخرجوا منه
وأخذت وجهي إلى: وأتى لي أحد القدس ووقظني، وجعلني أرتقي وأقترب من الباب". تعال هنا، إدريس، وسماع كلمتي: "وقال لي

.أسفل

وذهبوا إلى صائغي. القتراب وسماع صوتي: ل تخاف، ادريس، أنت رجل صالح وكاتب البر: "فاجاب وقال لي، وسمعت صوته   
فلماذا تركتم السماء المرتفعة: بالنسبة للرجال، وليس الرجال بالنسبة لك" يجب أن تتدخل: "السماء الذين أرسلوا اليك لتدخل لهم

والمقدسة والبدية، وأخذوا مع النساء ، ونجس أنفسكم مع بنات الرجال وأخذوا إلى أنفسكم زوجات، وفعلت مثل أطفال الرض،
وعملقة عمالقة كأبنائك؟ وإن كنتم مقدسة وروحية تعيشون الحياة البدية فإنكم قد انفستموا بدماء النساء وولدتم أطفال بدم الجسد،

لذلك أعطتهم زوجات أيضا أنهن قد يجربنهن، ويجدن الطفال من. وأبناء الرجال قد اشتعلوا بعد اللحم والدم، هل يموت ويموت
ولكن كنت سابقا الروحية، الذين يعيشون الحياة البدية، والخلود لجميع أجيال. قبلهن، وبالتالي ل شيء قد يكون يريد لهن على الرض

والن، فإن العمالقة، الذين ينتجون من. أما بالنسبة للروحية من السماء، في السماء هو مسكنهم. ولذلك لم أعين زوجات لك. العالم
وقد شرعت الرواح الشريرة من. الرواح واللحم، يجب أن تسمى الرواح الشريرة على الرض، وعلى الرض يكون مسكنهم

لنهم يولدون من الرجال ومن المراقبين المقدسة هي بدايتهم وأصلهم البدائي؛ يجب أن تكون الرواح الشريرة على. أجسادهم
أما بالنسبة لرواح السماء، في السماء يجب أن يكون مسكنهم، ولكن بالنسبة لرواح. الرض، والرواح الشريرة يجب أن يطلق عليها

كما أن أرواح العمالقة تتصارع وتضطهد وتدمر وتهاجم وتضرب. الرض التي ولدت على الرض، على الرض يكون مسكنهم
وهذه الرواح يجب أن. فهي ل تأخذ طعاما، ولكنها مع ذلك الجوع والعطش وتسبب الجرائم: وتدمر على الرض وتسبب مشكلة

.ترتفع ضد أطفال الرجال وضد النساء، لنهم قد انطلقوا منها

من أيام الذبح والدمار والموت من العمالقة، من نفوس الجسد الذي أرواحه، بعد أن ذهبت، يجب أن تدمر دون تكبد حكم، وذلك لنها
".تدمر حتى يوم النجاز، والحكم العظيم الذي يجب أن يتم إكمال العمر، على المراقبين و غودليس، نعم، يجب أن تكون مكملة تماما 



لقد كنت في السماء، ولكن كل أسرار لم" والن بالنسبة للمراقبين الذين أرسلوا اليك لتدخل لهم، الذي كان في وقت ما في السماء،
تكشف بعد لك، وكنت أعرف تلك التي ل قيمة لها، وهذه في صلبة قلوبكم كنت قد جعلت معروفة للمرأة، ومن خلل هذه السرار

، وأخذوني وأحضروني إلى مكان كان فيه أولئك الذين"لم يكن لديك سلم"قل لهم ". النساء والرجال يعملون الشر بكثير على الرض 
كانوا هناك مثل النار المشتعلة، وعندما رغبوا في ذلك، ظهروا كرجال، وأحضروني إلى مكان الظلم، وإلى جبل النقطة التي قمة ريا

ورأيت أماكن الضواء وخزائن النجوم والرعد والعماق القصوى، حيث كان القوس الناري والسهام وجعبة،. تشيد إلى السماء
وجئت إلى نهر النار. وأخذوني إلى المياه الحية، وإلى نار الغرب، التي تستقبل كل أجواء الشمس. والسيف الناري وجميع البرقات

رأيت النهار العظيمة، وجاءت إلى النهر العظيم وإلى. الذي يتدفق النار مثل المياه وتصريف نفسها في البحر العظيم نحو الغرب
رأيت. رأيت الجبال من ظلم الشتاء والمكان حيث كل مياه التدفق العميق. الظلم العظيم، وذهبت إلى المكان الذي ل يمشي فيه اللحم

.رأيت كيف كان قد وفر لهم الخليقة كلها والسس الراسخة للرض: رأيت خزانات كل الرياح. أفواه كل أنهار الرض وفم العمق
ورأيت كيف تمتد الرياح من أقبية السماء،. رأيت الرياح الربعة التي تحمل الرض وسمامة السماء: ورأيت حجر الزاوية من الرض
رأيت رياح السماء التي تتحول وجلب محيط الشمس وجميع النجوم إلى. هذه هي أركان السماء: ولها محطة بين السماء والرض

وشهدت. رأيت في نهاية الرض سمة السماء أعله. رأيت مسارات الملئكة: رأيت الرياح على الرض تحمل الغيوم. وضعهم
ورأيت مكانا يحرق ليل ونهارا، حيث يوجد سبعة جبال من الحجارة الرائعة، وثلثة من الشرق باتجاه الشرق، وثلثة في اتجاه

.أما بالنسبة إلى الشرق، فقد كان من الحجر الملون، وأحد اللؤلؤ، وأحد الجاسينث، وأولئك نحو الجنوب من الحجر الحمر. الجنوب
وفيما وراء. ورأيت النار المشتعلة. ولكن الوسط الذي وصل إلى السماء مثل عرش ا، من المرمر، وقمة العرش كان من الياقوت

ورأيت هاوية عميقة، مع أعمدة من النار السماوية،. هناك تم النتهاء من السماوات: هذه الجبال هي منطقة نهاية الرض العظيمة
و أبعد من تلك الهاوية. ومن بينها رأيت أعمدة من سقوط النار، والتي كانت أبعد من ذلك على حد سواء نحو الرتفاع نحو العمق

لم يكن هناك ماء عليها، ول طيور، لكنها كانت: رأيت مكانا ل يوجد له سماكة من السماء أعله، ول أرض راسخة تحت تحتها
هذا: "رأيت هناك سبعة نجوم مثل الجبال المحترقة العظيمة، وبالنسبة لي، عندما استفسرت عنهم، وقال الملك. مضيعة ومكان رهيبة

والنجوم التي تدحرج على النار هي التي انتهكت وصية. هذا أصبح سجن للنجوم ومضيف السماء: المكان هو نهاية السماء والرض
و كان يصطدم بهم، وربطهم حتى الوقت الذي ينبغي أن يكون بذنبهم لمدة. الرب في بداية ارتفاعها، لنها لم تأتي في أوقاتهم المحددة

عشرة آلف سنة

هنا سيقف الملئكة الذين ربطوا أنفسهم مع النساء، وأرواحهم بافتراض العديد من الشكال المختلفة هي تقويض: "فقال لي أوريل
البشرية، ويؤدي بهم ضلل في التضحية للشياطين واللهة، وهنا سيقفون، حتى يوم من الحكم العظيم الذي يحكمون به حتى ينتهي

ول: وأنا إدريس، وحده رأى الرؤية، والغايات من كل شيء. " والنساء أيضا من الملئكة الذين ضلوا يصبح صفارات النذار. بهم
أوريل، واحدة من الملئكة المقدسة، الذي هو في جميع أنحاء العالم. وهذه أسماء الملئكة المقدسة الذين يشاهدون. رجل كما رأيت

راجل، واحد من الملئكة المقدسة الذين يأخذون. رافائيل، واحد من الملئكة المقدسة، الذي هو على أرواح الرجال. وعلى تارتاروس
مايكل، واحد من الملئكة المقدسة، إلى الطرافة، وقال انه يتم تعيين على أفضل جزء من البشرية. النتقام على العالم من الضواء

غابرييل، واحد من الملئكة. ساركائيل، أحد الملئكة المقدسة، الذي تم تعيينه على الرواح، والذنب في الروح. وعلى الفوضى
.ريميل، واحدة من الملئكة المقدسة، الذي وضع ا على أولئك الذين يرتفعون. المقدسة، الذي هو فوق الجنة والثعبان و تشيروبيم

لم أر السماء ول فوق الرض راسخة، ولكن مكان الفوضى: ورأيت هناك شيء فظيع. وشرعت إلى حيث كانت المور فوضوية
لما هي الخطيئة هم: "ثم قلت. وهناك رأيت سبعة نجوم من السماء ملزمة معا في ذلك، مثل الجبال العظيمة والحرق بالنار. والرهيبة

ثم قال أوريل، واحد من الملئكة المقدسة، الذي كان معي، وكان رئيس عليها،" ملزمة، وعلى أي حساب قد ألقي بهم في أي مكان؟
إدريس، لماذا دوست أنت تسأل، ولماذا الفن أنت حريصة على الحقيقة؟ هذه هي من عدد من نجوم السماء، التي تجاوزت: "وقال

ومن هناك ذهبت إلى مكان آخر،". وصية الرب، وتلتزم هنا حتى عشرة آلف سنة، والوقت الذي تنطوي عليه خطاياهم، وتكمل 
حريق كبير هناك والتي احترقت واشتعلت النار، وكان شق مكان: والذي كان ل يزال أكثر فظاعة من السابق، ورأيت أمرا فظيعا

كيف خائف هو: "ثم قلت. ل مدى أو حجم يمكن أن أرى، ول يمكن تخمين: بقدر ما الهاوية، ويجري مليئة الهابطة كبير أعمدة النار
إدريس، لماذا هذا هو هذا الخوف: ثم أجابني أوريل، أحد الملئكة المقدسة الذي كان معي، وقال لي!" المكان وكيف الرهيبة أن ننظر

هذا المكان هو سجن الملئكة، وهنا سيتم سجنهم إلى: "وقال لي". بسبب هذا المكان الخوف، وبسبب مشهد اللم: "ويفر؟ فأجابت
وكان هناك في أربعة أجوف الماكن، عميقة واسعة وسلسة. ومن ثم ذهبت إلى مكان آخر، وقال انه الجبل والصخور الصلبة"....البد
ثم أجاب رفائيل، وهو واحد من الملئكة المقدسة الذي كان معي،. كيف السلس هي الماكن جوفاء وعميقة ومظلمة للنظر في. جدا

لقد تم إنشاء هذه الماكن جوفاء لهذا الغرض ذاته، أن أرواح نفوس الموتى يجب أن تجمع فيه، نعم أن جميع أرواح يجب: "وقال لي
وقد اتخذت هذه الماكن لتلقيهم حتى يوم حكمهم وحتى فترة تعيينهم حتى الفترة المعينة، حتى يأتي الحكم. أن يجتمع أطفال الرجال هنا

وسألت رفائيل الملك الذي كان. رأيت روح رجل ميت جعل الدعوى، وصوته ذهب إلى السماء وجعل الدعوى". العظيم عليهم 
هذه هي: فأجاب لي قائل" هذه الروح التي تزين الدعوى، من هو، الذي يذهب صوته ويأخذ دعوى إلى السماء؟: "معي، وقلت له

الروح التي خرجت من أبيل، الذي استدعى شقيقه قايين، وصنع الدعوى ضده حتى تدمر بذاره من على وجه الرض، وبذوره قد
:فأجابني وقال لي" لماذا واحد مفصول عن الخر؟: "سألت عن ذلك، وفيما يتعلق جميع الماكن أجوف". أبيدت من بين بذور الرجال 



وكان هذا التقسيم جعل لرواح الصالحين، التي يوجد فيها ربيع مشرق من. لقد جعلت هذه الثلثة أن أرواح الموتى قد تكون مفصولة"
هنا يتم تعيين أرواحهم في هذا اللم. وهذا ما جعل للخطاة عندما يموتون ودفنوا في الرض ولم يصدر الحكم عليهم في حياتهم. الماء

هناك يجب ربط لهم إلى. العظيم حتى يوم عظيم من الحكم والعقاب والتعذيب من أولئك الذين لعنة إلى البد والقصاص على أرواحهم
وقد تم هذا النقسام لرواح أولئك الذين جعل الدعوى الخاصة بهم، الذين يجعلون الفصاح عن تدميرها، عندما قتلوا في أيام. البد

وقد تم ذلك من أجل أرواح الرجال الذين ليسوا صالحين ولكن خطاة الذين اكتملوا في التجاوز، ومن المعتدين يكونون. الخطاة
طوبى ربى، رب البر، الذي يحكم: "أنا مباركة رب المجد وقال". ولكن أرواحهم ل تقتل في يوم الحكم ول تثار من ذلك : الصحابة
."إلى البد

ورأيت النار المشتعلة التي ركضت دون راحة، وتوقفت مؤقتا من يومها. من ثم ذهبت إلى مكان آخر إلى الغرب من نهايات الرض
إن: "ثم أجاب راجل، أحد الملئكة المقدسة الذي كان معي، فقال لي" ما هذا ل يكمن؟: "وسألت. ليل أو نهارا ولكن ركضت بانتظام

ومن ثم ذهبت إلى مكان آخر من الرض، وأظهر لي". هذا النيران الذي شاهدته هو النار في الغرب التي تضطهد كل سطوع السماء
وذهبت إلى أبعد من ذلك وشهدت سبعة جبال رائعة تختلف كل منها عن الخرى، وكانت. سلسلة جبال النار التي أحرقت ليل ونهارا

ثلثة نحو الشرق، واحدة تأسست من جهة أخرى، و: الحجارة منها رائعة وجميلة، رائعة ككل، من مظهر المجيد والخارجي العادل
وكان الجبل السابع في. ثلثة نحو الجنوب، واحدة من جهة أخرى، والوادي الوعرة العميقة، ل أحد منها انضمت مع أي دولة أخرى

وكان من بينها شجرة مثل لم أكن قد سمت. والشجار العطرة محاصرة العرش: خضم هذه، وفوق لهم في الرتفاع، يشبه مقعد العرش
:كان لديه عطر وراء كل العطر، وأوراقه وتزهر والخشب ل تتدلى أبدا إلى البد: أبدا، ولم يكن أي من بينهم ول الخرين مثل ذلك
كم هي جميلة هذه الشجرة، وعبق، وأوراقها عادلة، وتزهرها مبهجة جدا في: "ثم قلت. وفاكهة جميلة ، و فواكهها تشبه تواريخ النخيل

إدريس، لماذا دوست أنت تسألني: وقال لي. ثم أجاب مايكل، أحد الملئكة المقدسة والمكرمة الذي كان معي، وكان زعيمهم." المظهر
أود أن أعرف عن كل شيء، ولكن خاصة عن: "ثم أجبته قائل" بشأن عطر الشجرة، ولماذا دوست كنت ترغب في معرفة الحقيقة؟ 

هذا الجبل العالي الذي رأيته، وقمة مثل عرش ا، هو عرشه، حيث العظيم العظيم، رب المجد، الملك: "فأجاب قائل". هذه الشجرة
وأما بالنسبة لهذه الشجرة العطرة فل يسمح لها بشر أن تلمسها حتى الحكم. الخالدة، سيجلس، عندما ينزل لزيارة الرض مع الخير

فثمارها يجب أن. ثم يعطى إلى الصالحين والمقدسين. العظيم، عندما يأخذ النتقام من كل شيء، ويجلب كل شيء إلى انجازه إلى البد
ثم يفرحون فرحا ويسعدون، وفي. يجب أن تزرع إلى المكان المقدس، إلى معبد الرب، الملك الخالدة: تكون للغذية إلى المنتخب

وفي أيامهم ل الحزن أو. ويكون عطره في عظامهم، ويعيشون حياة طويلة على الرض، كما عاش آبائك. المكان المقدس يدخلون
ثم المباركة أنا إله المجد، الملك الخالدة، الذي هاث أعد مثل هذه الشياء الصالحين، و هاث. " الطاعون أو العذاب أو الكارثة تلمسها

.خلق لهم ووعد أن يعطي لهم

وهناك رأيت الجبل المقدس،. وذهبت من ثم إلى وسط الرض، ورأيت مكانا مباركة حيث كانت هناك أشجار مع فروع تلتزم وتزهر
:ورأيت نحو الشرق جبل آخر أعلى من هذا، وبينهم واد عميق وضيق. وتحت الجبل إلى الشرق كان هناك تيار وتدفق نحو الجنوب

وإلى الغرب منها كان هناك جبل آخر، أقل من السابق والرتفاع الصغير، ووادي عميق وجاف. في أنه ركض أيضا تيار تحت الجبل
وكانت جميع الوديان الضيقة راند الضيقة، من الصخور الصلبة،. وآخر واد عميق وجاف كان في أطراف الجبال الثلثة: بينهما

لما هو كائن هذه: "ثم قال أنا. وأنا أعجبت في الصخور، وأنا أعجبت في الوادي، نعم، أنا أعجب كثيرا. والشجار لم تزرع عليها
ثم أوريل، أحد الملئكة المقدسة الذي كان معي، أجاب" الرض المباركة، التي هي مليئة بالكامل بالشجار، وهذا الوادي يتأرجح بين؟

وهنا يجب أن تجمع كل المتلصقة معا الذين ينطقون مع شفاههم: هذا الوادي المتصاعد هو لولئك الذين هم متلصم إلى البد: "وقال
في اليام الخيرة يجب أن. وهنا يجب أن تجمع معا، وهنا يكون مكان حكمهم. ضد الرب كلمات أونسيملي و مجده يتكلم أشياء صعبة

في أيام الحكم على الول،. هنا يبارك رحيم رب المجد، الملك الخالدة: يكون عليهم مشهد الحكم الصالح في وجود الصالحين إلى البد
ومن ثم ذهبت نحو الشرق، في خضم سلسلة جبال. ثم أباركت رب المجد وأقام مجده وأشاد به". يباركه بالرحمة التي كلفهم بها 

التسرع مثل المجرى المائي غزير التي. وهرعت المياه من فوق. الصحراء، ورأيت البرية وكان النفرادي، مليئة بالشجار والنباتات
ومن ثم ذهبت إلى مكان آخر في الصحراء، واقترب من. تتدفق نحو الشمال الغربي تسبب الغيوم والندى الصعود على كل جانب

.وهناك رأيت أشجار عطرية زفير عطر اللبان والمر، وكانت الشجار أيضا مماثلة لشجرة اللوز. الشرق من هذه السلسلة الجبلية
.وهناك كان هناك شجرة، لون أشجار عطرة مثل المصطكي. وأبعد من ذلك، ذهبت بعيدا إلى الشرق، ورأيت مكانا آخر، وادي الماء

.وبعد ذلك ذهبت إلى الشرق. وعلى جانبي تلك الوديان رأيت قرفة عطرة

وخارج هذه الجبال رأيت. رأيت الجبال الخرى، ومن بينها بساتين الشجار، وتدفق منها من الرحيق، الذي يدعى سارارا و غالبانوم
.جبل آخر إلى الشرق من نهايات الرض، حيث كانت اللوة الشجار، وجميع الشجار مليئة ستاكت، ويجري مثل أشجار اللوز

وبعد هذه الروائح العطرة، وأنا نظرت نحو الشمال على الجبال رأيت. وعندما أحرقت واحدة، أنها تفوح أحلى من أي رائحة عطرة
ومن ثم ذهبت على قمم كل هذه الجبال، بعيدا نحو الشرق من. سبعة جبال كاملة من خيار شارد والشجار العطرة والقرفة والفلفل

و جئت إلى حديقة البر، أنا و من بعيد بعيدا. الرض، ومرت فوق بحر إريثراين وذهب بعيدا عن ذلك، ومرت على الملك زوتييل



عن الشجار أكثر من تلك الشجار و الشجار العظيمة هناك، عظيم جدا، جميل، و المجيد، و الرائع، و شجرة المعرفة، و الفاكهة
:تلك الشجرة في ارتفاع مثل التنوب، وأوراقها هي مثل تلك التي من شجرة كاروب. المقدسة التي يأكلونها و معرفة الحكمة العظيمة

كم هي جميلة الشجرة، وكيف جذابة هو: "ثم قلت. والعطر من شجرة تخترق بعيد: وفواكهها مثل مجموعات من الكرمة، جميلة جدا
هذه هي شجرة الحكمة، التي كان أبك القديم في سنوات وأمك: "ثم أجابني رفائيل الملك المقدس الذي كان معي، وقال!" نظرة لها

البالغة من العمر، الذين كانوا أمامك، قد أكل، وأنها تعلمت الحكمة و فتحت العينين، وكانا يعرفان أنهم عاريان، وقد تم إخراجهما من
ومن ثم ذهبت إلى نهايات الرض ورأيت هناك وحوش كبيرة، ولكل منهما يختلف عن الخر؛ ورأيت الطيور تختلف أيضا. الحديقة

وإلى الشرق من تلك الحيوانات رأيت نهايات الرض حيث تقع السماء،. في المظهر والجمال والصوت، واحد يختلف عن الخر
ورأيت كيف جاءت نجوم السماء، وأحصيت البوابات التي يتقدمون منها، وكتبت كل منافذهم، كل نجم فردي. وبوابات السماء مفتوحة

.في حد ذاته، وفقا لعددهم وأسمائهم ودوراتهم ومواقفهم، وأوقاتهم وأشهرهم، كما أوريل الملك المقدس الذي كان معي أظهر لي
.أيضا أسمائهم كتب لي، وقوانينها وشركاتها: أظهر كل شيء لي وكتب لهم أسفل لي

وهنا رأيت ثلث بوابات من. ومن ثم ذهبت نحو الشمال إلى نهايات الرض، وهناك رأيت جهاز عظيم ومجد في نهايات الرض كلها
عندما ضربة هناك البرد والبرد والصقيع والثلوج والندى: من خلل كل واحد منهم يمضي الرياح الشمالية: السماء مفتوحة في السماء

ولكن عندما تهب من خلل البوابتين الخريين، فهي مع العنف والبلء على: ومن بوابة واحدة تهب من أجل الخير. والمطار
ومن ثم ذهبت نحو الغرب إلى نهايات الرض، ورأيت هناك ثلث بوابات من السماء مفتوحة كما رأيت. الرض، وأنها تهب بالعنف

ومن ثم ذهبت إلى الجنوب إلى نهايات الرض، ورأيت هناك ثلث. في الشرق، نفس العدد من البوابات، ونفس العدد من المنافذ
ومن ثم ذهبت إلى الشرق إلى نهايات السماء، ورأيت هنا. ومن ثم هناك يأتي الندى والمطر والرياح: بوابات مفتوحة من السماء

من خلل كل من هذه البوابات الصغيرة تمرير النجوم من السماء. البوابات الشرقية الثلثة من السماء مفتوحة وبوابات صغيرة فوقها
وكما رأيت طوبى دائما رب المجد، وواصلت أن أبارك رب المجد الذي. وتشغيل مسارها إلى الغرب على الطريق الذي يظهر لهم

أنهم قد يرون عمل: طغى عجائب عظيمة ومجده، لظهار عظمة عمله للملئكة والرواح والرجال، وأنهم قد يشيد بعمله وكل ما خلقه
.ما لديه ويثني على العمل العظيم بين يديه ويباركه إلى البد

 

صدق ا العظيم
 
 

 

Chapter of Idris (Enoch)

In the Name of God

The words of the blessing of Idris, wherewith he blessed the elect and righteous, who will be 
living in the day of tribulation, when all the wicked and godless are to be removed. And he 
took up his parable and said. Idris a righteous man, whose eyes were opened by God, saw 
the vision of the Holy One in the heavens, which the angels showed me, and from them I 
heard everything, and from them I understood as I saw, but not for this generation, but for a 
remote one which is for to come. Concerning the elect I said, and took up my parable 
concerning them: The Holy Great One will come forth from His dwelling, And the eternal God 
will tread upon the earth, on Mount Sinai, And appear in the strength of His might from the 
heaven of heavens. And all shall be smitten with fear, And the Watchers shall quake, And 
great fear and trembling shall seize them unto the ends of the earth. And the high mountains 
shall be shaken, And the high hills shall be made low, And shall melt like wax before the 
flame. And the earth shall be wholly rent in sunder, And all that is upon the earth shall perish, 
And there shall be a judgement upon all. But with the righteous He will make peace. And will 
protect the elect, And mercy shall be upon them. And they shall all belong to God, And they 
shall be prospered, And they shall all be blessed. And He will help them all, And light shall 



appear unto them, And He will make peace with them. And behold! He cometh with ten 
thousands of His holy ones
To execute judgement upon all, And to destroy all the ungodly. And to convict all flesh, Of all 
the works of their ungodliness which they have ungodly committed,
And of all the hard things which ungodly sinners have spoken against Him.

Observe ye everything that takes place in the heaven, how they do not change their orbits, 
and the luminaries which are in the heaven, how they all rise and set in order each in its 
season, and transgress not against their appointed order. Behold ye the earth, and give heed 
to the things which take place upon it from first to last, how steadfast they are, how none of 
the things upon earth change, but all the works of God appear to you. Behold the summer 
and the winter, how the whole earth is filled with water, and clouds and dew and rain lie upon 
it. Observe and see how in the winter all the trees seem as though they had withered and 
shed all their leaves, except fourteen trees, which do not lose their foliage but retain the old 
foliage from two to three years till the new comes. And again, observe ye the days of summer 
how the sun is above the earth over against it. And you seek shade and shelter by reason of 
the heat of the sun, and the earth also burns with growing heat, and so you cannot tread on 
the earth, or on a rock by reason of its heat. Observe ye how the trees cover themselves with 
green leaves and bear fruit: wherefore give ye heed and know with regard to all His works, 
and recognize how He that liveth for ever hath made them so. And all His works go on thus 
from year to year for ever, and all the tasks which they accomplish for Him, and their tasks 
change not, but according as God hath ordained so is it done. And behold how the sea and 
the rivers in like manner accomplish and change not their tasks from His commandments. But
ye have not been steadfast, nor done the commandments of the Lord, But ye have turned 
away and spoken proud and hard words With your impure mouths against His greatness. Oh, 
ye hard-hearted, ye shall find no peace. Therefore shall ye execrate your days,
And the years of your life shall perish, And the years of your destruction shall be multiplied in 
eternal execration, And ye shall find no mercy.

In those days ye shall make your names an eternal execration unto all the righteous, And by 
you shall all who curse, curse, And all the sinners and godless shall imprecate by you, And for
you the godless there shall be a curse.And all the good ones shall rejoice, And there shall be 
forgiveness of sins,  And every mercy and peace and forbearance. There shall be salvation 
unto them, a goodly light. And for all of you sinners there shall be no salvation, But on you all 
shall abide a curse.
But for the elect there shall be light and joy and peace, And they shall inherit the earth. And 
then there shall be bestowed upon the elect wisdom, And they shall all live and never again 
sin, Either through ungodliness or through pride. But they who are wise shall be humble. And 
they shall not again transgress, Nor shall they sin all the days of their life, Nor shall they die of
the divine anger or wrath, But they shall complete the number of the days of their life. And 
their lives shall be increased in peace, And the years of their joy shall be multiplied, In eternal 
gladness and peace, All the days of their life.

And it came to pass when the children of men had multiplied that in those days were born 
unto them beautiful and comely daughters. And the angels, the children of the heaven, saw 
and lusted after them, and said to one another: 'Come, let us choose us wives from among 
the children of men  and beget us children.' And Semjaza, who was their leader, said unto 
them: 'I fear ye will not  indeed agree to do this deed, and I alone shall have to pay the 
penalty of a great sin.' And they all answered him and said: 'Let us all swear an oath, and all 



bind ourselves by mutual imprecations  not to abandon this plan but to do this thing.' Then 
sware they all together and bound themselves by mutual imprecations upon it. And they were 
in all two hundred; who descended in the days of Jared on the summit of Mount Hermon, and 
they called it Mount Hermon, because they had sworn and bound themselves by mutual 
imprecations upon it. And these are the names of their leaders: Samlazaz, their leader, 
Araklba, Rameel, Kokablel, Tamlel, Ramlel, Danel, Ezeqeel, Baraqijal, Asael, Armaros, 
Batarel, Ananel, Zaq1el, Samsapeel, Satarel, Turel, Jomjael, Sariel. These are their chiefs of 
tens. And all the others together with them took unto themselves wives, and each chose for 
himself one, and they began to go in unto them and to defile themselves with them, and they 
taught them charms and enchantments, and the cutting of roots, and made them acquainted 
with plants. And they became pregnant, and they bare great giants, whose height was three 
thousand ells: Who consumed all the acquisitions of men. And when men could no longer 
sustain them, the giants turned against them and devoured mankind. And they began to sin 
against birds, and beasts, and reptiles, and fish, and to devour one another's flesh, and drink 
the blood. Then the earth laid accusation against the lawless ones. And Azazel taught men to 
make swords, and knives, and shields, and breastplates, and made known to them the metals
of the earth and the art of working them, and bracelets, and ornaments, and the use of 
antimony, and the beautifying of the eyelids, and all kinds of costly stones, and all colouring 
tinctures. And there arose much godlessness, and they committed fornication, and they  were 
led astray, and became corrupt in all their ways. Semjaza taught enchantments, and root-
cuttings, 'Armaros the resolving of enchantments, Baraqijal taught astrology, Kokabel the 
constellations, Ezeqeel the knowledge of the clouds, Araqiel the signs of the earth, Shamsiel 
the signs of the sun, and Sariel the course of the moon. And as men perished, they cried, and
their cry went up to heaven. And then Michael, Uriel, Raphael, and Gabriel looked down from 
heaven and saw much blood being shed upon the earth, and all lawlessness being wrought 
upon the earth. And they said one to another: 'The earth made without inhabitant cries the 
voice of their cryingst up to the gates of heaven. And now to you, the holy ones of heaven, the
souls of men make their suit, saying, "Bring our cause before the Most High."' And they said 
to the Lord of the ages: 'Lord of lords, God of gods, King of kings, and God of the ages, the 
throne of Thy glory standeth unto all the generations of the ages, and Thy name holy and 
glorious and blessed unto all the ages! Thou hast made all things, and power over all things 
hast Thou: and all things are naked and open in Thy sight, and Thou seest all things, and 
nothing can hide itself from Thee. Thou seest what Azazel hath done, who hath taught all 
unrighteousness on earth and revealed the eternal secrets which were (preserved) in heaven,
which men were striving to learn: And Semjaza, to whom Thou hast given authority to bear 
rule over his associates. And they have gone to the daughters of men upon the earth, and 
have slept with the women, and have defiled themselves, and revealed to them all kinds of 
sins. And the women have borne giants, and the whole earth has thereby been filled with 
blood and unrighteousness. And now, behold, the souls of those who have died are crying 
and making their suit to the gates of heaven, and their lamentations have ascended: and 
cannot cease because of the lawless deeds which are wrought on the earth. And Thou 
knowest all things before they come to pass, and Thou seest these things and Thou dost 
suffer them, and Thou dost not say to us what we are to do to them in regard to these.'

Then said the Most High, the Holy and Great One spake, and sent Uriel to the son of Lamech,
and said to him: 'Go to Noah and tell him in my name "Hide thyself!" and reveal to him the end
that is approaching: that the whole earth will be destroyed, and a deluge is about to come 
upon the whole earth, and will destroy all that is on it. And now instruct him that he may 
escape and his seed may be preserved for all the generations of the world.' And again the 



Lord said to Raphael: 'Bind Azazel hand and foot, and cast him into the darkness: and make 
an opening  in the desert, which is in Dudael, and cast him therein. And place upon him rough
and jagged rocks, and cover him with darkness, and let him abide there for ever, and cover 
his face that he may not see light. And on the day of the great judgement he shall be cast into 
the fire. And heal the earth which the angels have corrupted, and proclaim the healing of the 
earth, that they may heal the plague, and that all the children of men may not perish through 
all the secret things that the Watchers have disclosed and have taught their sons. And the 
whole earth has been corrupted  through the works that were taught by Azazel: to him ascribe
all sin.' And to Gabriel said the Lord: 'Proceed against the bastards and the reprobates, and 
against the children of fornication: and destroy the children of fornication and the children of 
the Watchers from amongst men and cause them to go forth: send them one against the other
that they may destroy each other in battle: for length of days shall they not have. And no 
request that they make of thee shall be granted unto their fathers on their behalf; for they 
hope to live an eternal life, and that each one of them will live five hundred years.' And the 
Lord said unto Michael: 'Go, bind Semjaza and his associates who have united themselves 
with women so as to have defiled themselves with them in all their uncleanness. And when 
their sons have slain one another, and they have seen the destruction of their beloved ones, 
bind them fast for seventy generations in the valleys of the earth, till the day of their 
judgement and of their consummation, till the judgement that is for ever and ever is 
consummated. In those days they shall be led off to the abyss of fire: and  to the torment and 
the prison in which they shall be confined for ever. And whosoever shall be condemned and 
destroyed will from thenceforth be bound together with them to the end of all generations. And
destroy all the spirits of the reprobate and the children of the Watchers, because they have 
wronged mankind. Destroy all wrong from the face of the earth and let every evil work come 
to an end: and let the plant of righteousness and truth appear: and it shall prove a blessing; 
the works of righteousness and truth' shall be planted in truth and joy for evermore. And then 
shall all the righteous escape, And shall live till they beget thousands of children, And all the 
days of their youth and their old age. Shall they complete in peace.

And then shall the whole earth be tilled in righteousness, and shall all be planted with trees 
and be full of blessing. And all desirable trees shall be planted on it, and they shall plant vines
on it: and the vine which they plant thereon shall yield wine in abundance, and as for all the 
seed which is sown thereon each measure of it shall bear a thousand, and each measure of 
olives shall yield ten presses of oil. And cleanse thou the earth from all oppression, and from 
all unrighteousness, and from all sin, and from all godlessness: and all the uncleanness that 
is wrought upon the earth destroy from off the earth. And all the children of men shall become 
righteous, and all nations shall offer adoration and shall praise Me, and all shall worship Me. 
And the earth shall be cleansed from all defilement, and from all sin, and from all punishment,
and from all torment, and I will never again send them upon it from generation to generation 
and for ever. And in those days I will open the store chambers of blessing which are in the 
heaven, so as to send them down upon the earth over the work and labour of the children of 
men. And truth and peace shall be associated together throughout all the days of the world 
and throughout all the generations of men. Before these things Idris was hidden, and no one 
of the children of men knew where he was hidden, and where he abode, and what had 
become of him. And his activities had to do with the Watchers, and his days were with the 
holy ones. And I Idris was blessing the Lord of majesty and the King of the ages, and lo! the 
Watchers called me -Idris the scribe- and said to me: 'Idris, thou scribe of righteousness, go, 
declare to the Watchers of the heaven who have left the high heaven, the holy eternal place, 
and have defiled themselves with women, and have done as the children of earth do, and 



have taken unto themselves wives: "Ye have wrought great destruction on the earth: And ye 
shall have no peace nor forgiveness of sin: and inasmuch as they delight themselves in their 
children, The murder of their beloved ones shall they see, and over the destruction of their 
children shall they lament, and shall make supplication unto eternity, but mercy and peace 
shall ye not attain." And Idris went and said: 'Azazel, thou shalt have no peace: a severe 
sentence has gone forth against thee to put thee in bonds: And thou shalt not have toleration 
nor request granted to thee, because of the unrighteousness which thou hast taught, and 
because of all the works of godlessness and unrighteousness and sin which thou hast shown 
to men.' Then I went and spoke to them all together, and they were all afraid, and fear and 
trembling seized them. And they besought me to draw up a petition for them that they might 
find forgiveness, and to read their petition in the presence of the Lord of heaven. For from 
thenceforward they could not speak with Him nor lift up their  eyes to heaven for shame of 
their sins for which they had been condemned. Then I wrote out their petition, and the prayer 
in regard to their spirits and their deeds individually and in regard to their requests that they 
should have forgiveness and length. And I went off and sat down at the waters of Dan, in the 
land of Dan, to the south of the west of Hermon: I read their petition till I fell asleep. And 
behold a dream came to me, and visions fell down upon me, and I saw visions of 
chastisement, and a voice came bidding me I to tell it to the sons of heaven, and reprimand 
them. And when I awaked, I came unto them, and they were all sitting gathered together, 
weeping in 'Abelsjail, which is between Lebanon and Seneser, with their faces covered. And I 
recounted before them all the visions which I had seen in sleep, and I began to speak the 
words of righteousness, and to reprimand the heavenly Watchers.

The book of the words of righteousness, and of the reprimand of the eternal Watchers in 
accordance  with the command of the Holy Great One in that vision. I saw in my sleep what I 
will now say with a tongue of flesh and with the breath of my mouth: which the Great One has 
given to men to converse therewith and understand with the heart. As He has created and 
given to man the power of understanding the word of wisdom, so hath He created me also 
and given me the power of reprimanding the Watchers, the children of heaven. I wrote out 
your petition, and in my vision it appeared thus, that your petition will not be granted unto you 
throughout all the days of eternity, and that judgement has been finally passed upon you: yea 
your petition will not be granted unto you. And from henceforth you shall not ascend into 
heaven unto all eternity, and in bonds of the earth the decree has gone forth to bind you for all
the days of the world. And that previously you shall have seen the destruction of your beloved
sons and ye shall have no pleasure in them, but they shall fall before you by the sword. And 
your petition on their behalf shall not be granted, nor yet on your own: even though you weep 
and pray and speak all the words contained in the writing which I have written. And the vision 
was shown to me thus: Behold, in the vision clouds invited me and a mist summoned me, and
the course of the stars and the lightnings sped and hastened me, and the winds in the vision 
caused me to fly and lifted me upward, and bore me into heaven. And I went in till I drew nigh 
to a wall which is built of crystals and surrounded by tongues of fire: and it began to affright 
me. And I went into the tongues of fire and drew nigh to a large house which was built of 
crystals: and the walls of the house were like a tesselated floor made of crystals, and its 
groundwork was of crystal. Its ceiling was like the path of the stars and the lightnings, and 
between them were fiery cherubim, and their heaven was clear as water. A flaming fire 
surrounded the walls, and its portals blazed with fire. And I entered into that house, and it was
hot as fire and cold as ice: there were no delights of life therein: fear covered me, and 
trembling got hold upon me. And as I quaked and trembled, I fell upon my face. And I beheld 
a vision, And lo! there was a second house, greater than the former, and the entire portal 



stood open before me, and it was built of flames of fire. And in every respect it so excelled in 
splendour and magnificence and extent that I cannot describe to you its splendour and its 
extent. And its floor was of fire, and above it were lightnings and the path of the stars, and its 
ceiling also was flaming fire. And I looked and saw therein a lofty throne: its appearance was 
as crystal, and the wheels thereof as the shining sun, and there was the vision of cherubim. 
And from underneath the throne came streams of flaming fire so that I could not look thereon. 
And the Great Glory sat thereon, and His raiment shone more brightly than the sun and was 
whiter than any snow. None of the angels could enter and could behold His face by reason of 
the magnificence and glory and no flesh could behold Him. The flaming fire was round about 
Him, and a great fire stood before Him, and none around could draw nigh Him: ten thousand 
times ten thousand stood before Him, yet He needed no counselor. And the most holy ones 
who were nigh to Him did not leave by night nor depart from Him. And until then I had been 
prostrate on my face, trembling: and the Lord called me with His own mouth, and said to me: '
Come hither,  Idris, and hear my word.' And one of the holy ones came to me and waked me, 
and He made me rise up and approach the door: and I bowed my face downwards.

And He answered and said to me, and I heard His voice: 'Fear not, Idris, thou righteous man 
and scribe of righteousness: approach hither and hear my voice. And go, say to the Watchers 
of heaven, who have sent thee to intercede for them: "You should intercede" for men, and not 
men for you: Wherefore have ye left the high, holy, and eternal heaven, and lain with women, 
and defiled yourselves with the daughters of men and taken to yourselves wives, and done 
like the children of earth, and begotten giants as your sons? And though ye were holy, 
spiritual, living the eternal life, you have defiled yourselves with the blood of women, and have
begotten children with the blood of flesh, and, as the children of men, have lusted after flesh 
and blood as those also do who die and perish. Therefore have I given them wives also that 
they might impregnate them, and beget children by them, that thus nothing might be wanting 
to them on earth. But you were formerly spiritual, living the eternal life, and immortal for all 
generations of the world. And therefore I have not appointed wives for you; for as for the 
spiritual ones of the heaven, in heaven is their dwelling. And now, the giants, who are 
produced from the spirits and flesh, shall be called evil spirits upon the earth, and on the earth
shall be their dwelling. Evil spirits have proceeded from their bodies; because they are born 
from men and from the holy Watchers is their beginning and primal origin; they shall be evil 
spirits on earth, and evil spirits shall they be called. As for the spirits of heaven, in heaven 
shall be their dwelling, but as for the spirits of the earth which were born upon the earth, on 
the earth shall be their dwelling. And the spirits of the giants afflict, oppress, destroy, attack, 
do battle, and work destruction on the earth, and cause trouble: they take no food, but 
nevertheless hunger and thirst, and cause offences. And these spirits shall rise up against the
children of men and against the women, because they have proceeded from them.

From the days of the slaughter and destruction and death of the giants, from the souls of 
whose flesh the spirits, having gone forth, shall destroy without incurring judgement -thus 
shall they destroy until the day of the consummation, the great judgement in which the age 
shall be consummated, over the Watchers and the godless, yea, shall be wholly 
consummated." And now as to the watchers who have sent thee to intercede for them, who 
had been aforetime in heaven, "You have been in heaven, but all the mysteries had not yet 
been revealed to you, and you knew worthless ones, and these in the hardness of your hearts
you have made known to the women, and through these mysteries women and men work 
much evil on earth." Say to them therefore: " You have no peace." And they took and brought 
me to a place in which those who were there were like flaming fire,  and, when they wished, 



they appeared as men. And they brought me to the place of darkness, and to a mountain the 
point of whose summit reached to heaven. And I saw the places of the luminaries and the 
treasuries of the stars and of the thunder and in the uttermost depths, where were a fiery bow 
and arrows and their quiver, and a fiery sword and all the lightnings. And they took me to the 
living waters, and to the fire of the west, which receives every setting of the sun. And I came 
to a river of fire in which the fire flows like water and discharges itself into the great sea 
towards the west. I saw the great rivers and came to the great river and to the great darkness,
and went to the place where no flesh walks. I saw the mountains of the darkness of winter 
and the place whence all the waters of the deep flow. I saw the mouths of all the rivers of the 
earth and the mouth of the deep. I saw the treasuries of all the winds: I saw how He had 
furnished with them the whole creation and the firm foundations of the earth. And I saw the 
corner-stone of the earth: I saw the four  winds which bear [the earth and] the firmament of 
the heaven. And I saw how the winds stretch out the vaults of heaven, and have their station 
between heaven and earth: these are the pillars of the heaven. I saw the winds of heaven 
which turn and bring the circumference of the sun and  all the stars to their setting. I saw the 
winds on the earth carrying the clouds: I saw the paths  of the angels. I saw at the end of the 
earth the firmament of the heaven above. And I proceeded and saw a place which burns day 
and night, where there are seven mountains of magnificent stones, three towards the east, 
and three towards the south. And as for those towards the east, was of coloured stone, and 
one of pearl, and one of jacinth, and those towards the south of red stone. But the middle one
reached to heaven like the throne of God, of alabaster, and the summit of the throne was of 
sapphire. And I saw a flaming fire. And beyond these mountains Is a region the end of the 
great earth: there the heavens were completed. And I saw a deep abyss, with columns of 
heavenly fire, and among them I saw columns of fire fall, which were beyond measure alike 
towards the height and towards the depth. And beyond that abyss I saw a place which had no
firmament of the heaven above, and no firmly founded earth beneath it: there was no water 
upon it, and no birds, but it was a waste and horrible place. I saw there seven stars like great 
burning mountains, and to me, when I inquired regarding them, The angel said: 'This place is 
the end of heaven and earth: this has become a prison for the stars and the host of heaven. 
And the stars which roll over the fire are they which have transgressed the commandment of 
the Lord in the beginning of their rising, because they did not come forth at their appointed 
times. And He was wroth with them, and bound them till the time when their guilt should be 
consummated for ten thousand years.'

And Uriel said to me: 'Here shall stand the angels who have connected themselves with 
women, and their spirits assuming many different forms are defiling mankind and shall lead 
them astray into sacrificing to demons as gods, (here shall they stand,) till the day of the great
judgement in which they shall be judged till they are made an end of. And the women also of 
the angels who went astray shall become sirens.' And I, Idris, alone saw the vision, the ends 
of all things: and no man shall see as I have seen. And these are the names of the holy 
angels who watch. Uriel, one of the holy angels, who is over the world and over Tartarus. 
Raphael, one of the holy angels, who is over the spirits of men. Raguel, one of the holy 
angels who takes vengeance on the world of the luminaries. Michael, one  of the holy angels, 
to wit, he that is set over the best part of mankind and over chaos. Saraqael, one of the holy 
angels, who is set over the spirits, who sin in the spirit. Gabriel, one of the holy angels, who is
over Paradise and the serpents and the Cherubim. Remiel, one of the holy angels, whom God
set over those who rise. And I proceeded to where things were chaotic. And I saw there 
something horrible: I saw neither a heaven above nor a firmly founded earth, but a place 
chaotic and horrible. And there I saw seven stars of the heaven bound together in it, like great



mountains and burning with fire. Then I said: 'For what sin are they bound, and on what 
account have they been cast in hither?' Then said Uriel, one of the holy angels, who was with 
me, and was chief over them, and said: 'Idris, why dost thou ask, and why art thou eager for 
the truth? These are of the number of the stars of heaven, which have transgressed the 
commandment of the Lord, and are bound here till ten thousand years, the time entailed by 
their sins, are consummated.' And from thence I went to another place, which was still more 
horrible than the former, and I saw a horrible thing: a great fire there which burnt and blazed, 
and the place was cleft as far as the abyss, being full of great descending columns of fire: 
neither its extent or magnitude could I see, nor could I conjecture. Then I said: 'How fearful is 
the place and how terrible to look upon!' Then Uriel answered me, one of the holy angels who 
was with me, and said unto me: 'Idris, why hast thou such fear and affright?' And I answered: 
'Because of this fearful place, and because of the spectacle of the pain.' And he said unto me:
'This place is the prison of the angels, and here they will be imprisoned for ever.'

And thence I went to another place, and he mountain and of hard rock.  And there was in it 
four hollow places, deep and wide and very smooth. How smooth are the hollow places and 
deep and dark to look at. Then Raphael answered, one of the holy angels who was with me, 
and said unto me: 'These hollow places have been created for this very purpose, that the 
spirits of the souls of the dead should  assemble therein, yea that all the souls of the children 
of men should assemble here. And these places have been made to receive them till the day 
of their judgement and till their appointed period till the period appointed, till the great 
judgement comes upon them.' I saw the spirit of a dead man making suit, and his voice went 
forth to heaven and made suit. And I asked Raphael the angel who was with me, and I said 
unto him: 'This spirit which maketh suit, whose is it, whose voice goeth forth and maketh suit 
to heaven ?' And he answered me saying: 'This is the spirit which went forth from Abel, whom 
his brother Cain slew, and he makes his suit against him till his seed is destroyed from the 
face of the earth, and his seed is annihilated from amongst the seed of men.' The I asked 
regarding it, and regarding all the hollow places: 'Why is one separated from the other?' And 
he answered me and said unto me: 'These three have been made that the spirits of the dead 
might be separated. And such a division has been make for the spirits of the righteous, in 
which there is the bright spring of water. And such has been made for sinners when they die 
and are buried in the earth and judgement has not been executed on them in their lifetime. 
Here their spirits shall be set apart in this great pain till the great day of judgement and 
punishment and torment of those who curse for ever and retribution for their spirits. There  He
shall bind them for ever. And such a division has been made for the spirits of those who make
their suit, who make disclosures concerning their destruction, when they were slain in the 
days of the sinners. Such has been made for the spirits of men who were not righteous but 
sinners, who were complete in transgression, and of the transgressors they shall be 
companions: but their spirits shall not be slain in the day of judgement nor shall they be raised
from thence.' The I blessed the Lord of glory and said: 'Blessed be my Lord, the Lord of 
righteousness, who ruleth for ever.'

From thence I went to another place to the west of the ends of the earth. And I saw a burning 
fire which ran without resting, and paused not from its course day or night but ran regularly. 
And I asked saying: 'What is this which rests not?' Then Raguel, one of the holy angels who 
was with me, answered me and said unto me: 'This course of fire which thou hast seen is the 
fire in the west which persecutes all the luminaries of heaven.' And from thence I went to 
another place of the earth, and he showed me a mountain range of fire which burnt day and 
night. And I went beyond it and saw seven magnificent mountains all differing each from the 



other, and the stones thereof were magnificent and beautiful, magnificent as a whole, of 
glorious appearance and fair exterior: three towards the east, one founded on the other, and 
three towards the south, one upon the other, and deep rough ravines, no one of which joined 
with any other. And the seventh mountain was in the midst of these, and it excelled them in 
height, resembling the seat of a throne: and fragrant trees encircled the throne. And amongst 
them was a tree such as I had never yet smelt, neither was any amongst them nor were 
others like it: it had a fragrance beyond all fragrance, and its leaves and blooms and wood 
wither not for ever: and its fruit is beautiful, and its fruit resembles the dates of a palm. Then I 
said: 'How beautiful is this tree, and fragrant, and its leaves are fair, and its blooms very 
delightful in appearance.' Then answered Michael, one of the holy and honoured angels who 
was with me, and was their leader. And he said unto me: 'Idris, why dost thou ask me 
regarding the fragrance of the tree, and why dost thou wish to learn the truth?' Then I 
answered him saying: 'I wish to know about everything, but especially about this tree.' And he 
answered saying: 'This high mountain which thou hast seen, whose summit is like the throne 
of God, is His throne, where the Holy Great One, the Lord of Glory, the Eternal King, will sit, 
when He shall come down to visit the earth with goodness. And as for this fragrant tree no 
mortal is permitted to touch it till the great judgement, when He shall take vengeance on all 
and bring everything to its consummation for ever. It shall then be given to the righteous and 
holy. Its fruit shall be for food to the elect: it shall be transplanted to the holy place, to the 
temple of the Lord, the Eternal King. Then shall they rejoice with joy and be glad, And into the 
holy place shall they enter; And its fragrance shall be in their bones, And they shall live a long 
life on earth, Such as thy fathers lived. And in their days shall no sorrow or plague Or torment 
or calamity touch them.' Then blessed I the God of Glory, the Eternal King, who hath prepared
such things for the righteous, and hath created them and promised to give to them.

And I went from thence to the middle of the earth, and I saw a blessed place in which there 
were trees with branches abiding and blooming . And there I saw a holy mountain, and 
underneath the mountain to the east there was a stream and it flowed towards the south. And 
I saw towards the east another mountain higher than this, and between them a deep and 
narrow ravine: in it also ran a stream underneath the mountain. And to the west thereof there 
was another mountain, lower than the former and of small elevation, and a ravine deep and 
dry between them: and another deep and dry ravine was at the extremities of the three 
mountains. And all the ravines were deep rand narrow, of hard rock, and trees were not 
planted upon them. And I marveled at the rocks, and I marveled at the ravine, yea, I marveled
very much. Then said I: 'For what object is this blessed land, which is entirely filled with trees, 
and this  accursed valley between?' Then Uriel, one of the holy angels who was with me, 
answered and said: 'This accursed valley is for those who are accursed for ever: Here shall 
all the accursed be gathered together who utter with their lips against the Lord unseemly 
words and of His glory speak hard things. Here shall they be gathered together, and here 
shall be their place of judgement. In the last days there shall be upon them the spectacle of 
righteous judgement in the presence of the righteous for ever: here shall the merciful bless 
the Lord of glory, the Eternal King. In the days of judgement over the former, they shall bless 
Him for the mercy in accordance with  which He has assigned them.' Then I blessed the Lord 
of Glory and set forth His glory and lauded Him gloriously. And thence I went towards the 
east, into the midst of the mountain range of the desert, and I saw a wilderness and it was 
solitary, full of trees and plants. And water gushed forth from above. Rushing like a copious 
watercourse which flowed towards the north-west it caused clouds and dew to ascend on 
every side. And thence I went to another place in the desert, and approached to the east of 
this mountain range. And there I saw aromatic trees exhaling the fragrance of frankincense 



and myrrh, and the trees also were similar to the almond tree. And beyond these, I went afar 
to the east, and I saw another place, a valley of water. And therein there was a tree, the 
colour of fragrant trees such as the mastic. And on the sides of those valleys I saw fragrant 
cinnamon. And beyond these I proceeded to the east.

And I saw other mountains, and amongst them were groves of trees, and there flowed forth 
from them nectar, which is named sarara and galbanum. And beyond these mountains I saw 
another mountain to the east of the ends of the earth, whereon were aloe-trees, and all the 
trees were full of stacte, being like almond-trees. And when one burnt it, it smelt sweeter than 
any fragrant odour. And after these fragrant odours, as I looked towards the north over the 
mountains I saw seven mountains full of choice nard and fragrant trees and cinnamon and 
pepper.  And thence I went over the summits of all these mountains, far towards the east of 
the earth, and passed above the Erythraean sea and went far from it, and passed over the 
angel Zotiel. And I came to the Garden of Righteousness,  I and from afar off trees more 
numerous than I these trees and great-two trees there, very great, beautiful, and glorious, and
magnificent, and the tree of knowledge, whose holy fruit they eat and know great wisdom. 
That tree is in height like the fir, and its leaves are like those of the Carob tree: and its fruit is 
like the clusters of the vine, very beautiful: and the fragrance of the tree penetrates afar. Then 
I said: 'How beautiful is the tree, and how attractive is its look!' Then Raphael the holy angel, 
who was with me, answered me and said: 'This is the tree of wisdom, of which thy father old 
in years and thy aged mother, who were before thee, have eaten, and they learnt wisdom and
their eyes were opened, and they knew that they were naked and they were driven out of the 
garden. And from thence I went to the ends of the earth and saw there great beasts, and each
differed from the other; and I saw birds also differing in appearance and beauty and voice, the
one differing from the other. And to the east of those beasts I saw the ends of the earth 
whereon the heaven rests, and the portals of the heaven open. And I saw how the stars of 
heaven come forth, and I counted the portals out of which they proceed, and wrote down all 
their outlets, of each individual star by itself, according to their number and their names, their 
courses and their positions, and their times and their months, as Uriel the holy angel who was
with me showed me. He showed all things to me and wrote them down for me: also their 
names he wrote for me, and their laws and their companies.

And from thence I went towards the north to the ends of the earth, and there I saw a great 
and glorious device at the ends of the whole earth. And here I saw three portals of heaven 
open in the heaven: through each of them proceed north winds: when they blow there is cold, 
hail, frost, snow, dew, and rain. And out of one portal they blow for good: but when they blow 
through the other two portals, it is with violence and affliction on the earth, and they blow with 
violence. And from thence I went towards the west to the ends of the earth, and saw there 
three portals of the heaven open such as I had seen in the east, the same number of portals, 
and the same number of outlets. And from thence I went to the south to the ends of the earth, 
and saw there three open portals of the heaven: and thence there come dew, rain, and wind. 
And from thence I went to the east to the ends of the heaven, and saw here the three eastern 
portals of heaven open and small portals above them. Through each of these small portals 
pass the stars of heaven and run their course to the west on the path which is shown to them.
And as often as I saw I blessed always the Lord of Glory, and I continued to bless the Lord of 
Glory who has wrought great and glorious wonders, to show the greatness of His work to the 
angels and to spirits and to men, that they might praise His work and all His creation: that 
they might see the work of His might and praise the great work of His hands and bless Him 
for ever. 



God Says The Truth



سورة آدم

 

بسم ا الرحمن الرحيم 

 

ثم يلمس السبب الرئيسي. هذا الكتاب يقترح، أول باختصار، الموضوع كله، مان العصيان، وخسارة من ذلك الجنة حيث تم وضعه
الذي يمرد من ا، والرسم إلى جانبه العديد من جحافل الملئكة، وكان من قبل. لسقوطه، الثعبان، أو بالحرى الشيطان في الثعبان

أي عمل في الماضي، القصيدة تسرع في خضم الشياء، وتقديم الشيطان. قيادة ا مدفوعة من السماء مع كل طاقمه في أعماق كبيرة
مع ملئكة الن سقطت في الجحيم، وصفها هنا، وليس في مركز السماء والرض قد يفترض حتى الن لم تصدر، وبالتأكيد لم يتوق

هنا الشيطان مع ملئكته الكذب على بحيرة حرق، الرعد ضرب ومذهل،: بعد ولكن في مكان الظلم المطلق، والصلح دعا الفوضى
.بعد مساحة معينة يتعافى، اعتبارا من الرتباك، يدعو له من المقبل في النظام والكرامة التي وضعها له؛ فإنها تمنح سقوطهم البائس

يرتفعون، هذه الرقام، صفيف من معركة،. الشيطان يوقظ جميع جحافله، الذين وضعوا حتى ذلك الحين في نفس الطريقة مربكة
إلى هذا الشيطان يوجه خطابه، يبعثهم على المل بعد. زعيمهم اسمه، وفقا للصنام المعروف بعد ذلك في كنعان والبلدان المجاورة

.استعادة السماء، ولكن يقول لهم أخيرا من عالم جديد ونوع جديد من مخلوق ليتم إنشاؤها، وفقا لنبوءات قديمة أو تقرير في السماء
لمعرفة حقيقة هذه النبوءات، وما الذي يحدده،. لن الملئكة كانت طويلة قبل هذا الخلق المرئي، وكان رأي العديد من الباء القدامى

القران الجهنمية هناك الجلوس: باندمونيوم قصر الشيطان يرتفع، فجأة بنيت من عميق. ما شركائه من محاولة. يشير إلى مجلس كامل
بعض النصح له،: بدأت المشاورة، ويناقش الشيطان ما إذا كان معركة أخرى أن تكون خطرا على انتعاش السماءفي المجلس 

يفضل القتراح الثالث، التي ذكرها قبل الشيطان، للبحث في حقيقة أن تنبأ أو التقليد في السماء فيما يتعلق آخر: والبعض الخر الثناء
شكهم الذين سيتم إرسالهم: والعالم، ونوع آخر من المخلوقات متساوية أو ليست أقل شأنا من نفسها، حول هذا الوقت الذي سيتم إنشاؤه

وهكذا انتهى المجلس، والباقي خدع لهم عدة. الشيطان رئيسهم يتعهد وحده الرحلة، ويشرف ويثني عليه: على هذا البحث الصعب
يمر في رحلته إلى الجحيم غيتس، يجد. طرق والعديد من الوظائف، كما ميولهم تؤدي بهم، للترفيه عن الوقت حتى الشيطان العودة

مع. لهم أغلقت، والذين جلس هناك لحراسة لهم، من قبل منهم في طول فتحها، واكتشاف له الخليج العظيم بين الجحيم والسماء
 الصعوبة التي يمر بها، من إخراج الفوضى، قوة ذلك المكان، على مرأى من هذا العالم الجديد الذي سعى

يتنبأ بنجاح. يوجهه إلى البن الذي جلس في يده اليمنى. ا يجلس على عرشه يرى الشيطان تحلق نحو هذا العالم، ثم أنشئت حديثا
الشيطان في تحريف البشرية؛ يزيل حكمه وحكمته من كل الحتمالت، بعد أن خلق النسان حرة وقادرة بما فيه الكفاية لصمدت

ابن ا. تيمبتر له؛ لكنه يعلن غرضه من النعمة تجاهه، فيما يتعلق انه لم يسقط من خداعه، كما فعل الشيطان، ولكن من قبله مغر
يجعل الثناء لبيه لمظهر من غرضه كريمة نحو النسان؛ ولكن ا يعلن مرة أخرى، أن نعمة ل يمكن أن تمتد نحو النسان دون رضا

رجل هاج عظمة ا من خلل الطموح إلى رأسه، وبالتالي مع كل ذريته المكرسة للموت يجب صبغ، إل إذا كان. العدالة اللهية
الب يقبله، ويجسد: ابن ا يقدم لنفسه بحرية فدية للنسان. بعض يمكن العثور على ما يكفي للرد على مخالفة له، وتخضع لعقوبته

يطيعون، وينزلون إلى هاربس بكاملها،. يأمر كل الملئكة أن يعشقونه. تجسده، يعلن له تمجيد فوق كل أسماء في السماء والرض
يعني بينما الشيطان يحيط على محدب عارية من هذا العالم الخارجي أورب؛ حيث يتجول انه يجد لول مرة. احتفال بالب والبن

ومن ثم يأتي إلى بوابة السماء، وصف تصاعدي من قبل الدرج،. ما الشخاص والشياء تطير ثيثر. مكانا منذ دعا ليمبو الغرور
وقال انه يجد هناك أوريل الوصي من هذا الجرم السماوي،. مروره من ثم إلى أورب الشمس: والمياه فوق الساحة التي تتدفق حوله

وتظاهر رغبة متحمسة في أن يخلق الخلق والنسان الجديد الذي وضعه ا هنا،. ولكن يتغير أول نفسه في شكل ملك أكثر عقل
ويستفسر منه مكان سكنه، ويوجه؛ أول، عن، تعاظم، سيناي

الشيطان الن في احتمالت عدن، والمكان الذي يجب عليه الن محاولة المؤسسة الجريئة التي قام بها وحده ضد ا والنسان، وتقع
ولكن على طول يؤكد نفسه في الشر، رحلت إلى. في العديد من الشكوك مع نفسه، والعديد من المشاعر والخوف والحسد واليأس

الجنة، الذي وصفه الخارج الوضع والوضع، يتداخل الحدود، يجلس على شكل الغاق على شجرة الحياة، كما أعلى في الحديقة للبحث
يسمع. وصفت الحديقة؛ الشيطان أول مشهد آدم وحواء؛ عجبه في شكلها الممتاز وحالة سعيدة، ولكن مع قرار للعمل سقوطهم. عنه

ثم: وينوي أن يجد إغراءه، بإغراءهم للتجاوز. خطابه، ومن ثم يجمع أن شجرة المعرفة منعتهم من تناول الطعام، تحت عقوبة الموت
يعني بينما أوريل تنازلي على شعاع الشمس يحذر غابرييل، الذي. يترك لهم بعض الوقت، لمعرفة المزيد عن دولتهم بوسائل أخرى

كان المسؤول عن بوابة الفردوس، أن بعض روح الشر قد نجا من عميق، والماضي في ظهرا من قبل له المجال في شكل ملك جيد
ليلة قادمة، آدم وحواء. غابريل وعود للعثور عليه صباح اليوم. وصول الى الجنة، اكتشف بعد من خلل فتاته غاضبة في جبل

غابرييل رسم فرقه من الليل لمشاهدة المشي على الجنة من الجنة،. وصف بهم بور؛ عبادتهم المسائية: الخطاب من الذهاب إلى بقية
هناك يجدونه. يعين اثنين الملئكة قوية لدامز باور، وأقل الروح الشر يجب أن يكون هناك القيام ببعض الضرر لدم أو حواء النوم

الذي استجوبه، وقال انه مزعجة يجيب، يعد. في أذن حواء، يغري لها في الحلم، وجلب له، على الرغم من غير راغبة، لجبرائيل
.المقاومة، ولكن يعوقها علمة من السماء، والذباب من الجنة



صباح ترنيمة: يأتون إلى يوم عملهم: انه يحب ذلك ل، ولكن وسائل الراحة لها. نهج الصباح، حواء يتصل آدم لها حلم مزعجة
ا أن يجعل النسان ل يرحم يرسل رفائيل أن يطعن له طاعته، من حرته العقارية، من عدوه بالقرب في. صباحهم في باب ثير باور

رفائيل يأتي إلى الجنة، وصفه وصفه، مجيئه يميزها. الذي هو، ولماذا عدوه، وأي شيء آخر يمكن الستفادة آدم لمعرفة. متناول اليد
آدم عفار من الجلوس على باب له بور؛ وقال انه يخرج لمقابلته، ويجلب له إلى لودج له، يسلي له مع ثمار الفواكه من الجنة معا معا

في طلب آدمز من هذا العدو، وكيف جاء ليكون. رافاييل ينفذ رسالته، عقول آدم من حالته وعدوه: خطابهم في الجدول. من قبل حواء
ذلك، بدءا من أول ثورة له في السماء، ومناسبة منها؛ فكيف لجأ جحافله إلى أجزاء الشمال، وحرضهم على التمرد معه، وإقناع

.الجميع، بل فقط عبد الصراف، الذي في حجة يثني ويعارضه، ثم يتخلى عنه

الشيطان وقواته: وصف المعركة الولى. ل يزال رفائيل لربط كيف أرسل مايكل وغابرييل إلى المعركة ضد الشيطان وملئكته
.يدعو محام، مخترع المحاولت الشيطانية، والتي في اليوم الثاني محاربة مايكل وملئكته إلى بعض الضطراب: التقاعد تحت الليل

ومع ذلك الضطراب ل تنتهي لذلك، في اليوم الثالث يرسل: ولكنهم في طول سحب الجبال تطغى على كل من قوة وآلت الشيطان
هنا في قوة والده قادم إلى المكان، وتسبب كل جحافله للوقوف ل يزال على كل: المسيح ابنه، الذي كان قد حجز مجد ذلك النصر

التي فتحت، قفزوا مع. الجانبين، مع سيارته والرعد يقود في وسط أعدائه، ويسعى لهم غير قادر على مقاومة نحو جدار السماء
رفائيل بناء على طلب آدم يتصل كيف ولماذا. المسيح يعود مع انتصار لبيه: الرعب والرتباك في مكان العقاب أعدت لهم في العمق

أن ا، بعد طرد الشيطان وملئكته من السماء، أعلن سعادته لخلق عالم آخر والمخلوقات الخرى. تم إنشاء هذا العالم لول مرة
الملئكة تحتفل مع ترانيم أداء منها، وصعوده إلى: لتسكن فيه؛ يرسل ابنه مع المجد وحضور الملئكة لداء عمل الخلق في ستة أيام

آدم: استجواب آدم بشأن القتراحات السماوية، ومما يجيب عليه الشك، وحض على البحث بدل الشياء أكثر جديرة بالمعرفة. السماء
الوجوه، ول تزال ترغب في احتجاز رافائيل، وتتصل به ما تذكره منذ خلقه، وضعه في الجنة، حديثه مع ا فيما يتعلق العزلة

الشيطان التي تسيطر. وتناسب المجتمع، اجتماعه الول والزواج مع حواء، خطابه مع الملك بعد ذلك؛ الذي تكرر بعد العادات يغادر
آدم وحواء في الصباح يذهبون إلى عملهم،. على الرض، مع غيل التأمل يعود كما ضباب ليل إلى الجنة، يدخل في النوم الثعبان

آدم الموافقات ل، مدعيا الخطر، خشية أن العدو، منهم كانوا حذرين، يجب: والتي تقترح إيف لتقسيم في عدة أماكن، كل العمل بعيدا
حواء ل يخفى أن يكون حذرا أو حازما بما فيه الكفاية، ويحثها على النفصال، بدل من الرغبة في جعل: محاولة لها وجدت وحدها

و سيربنت يجد لها وحدها؛ نهجه خفية، أول التحديق، ثم تحدث، مع الكثير من الطراء: محاكمة قوتها؛ آدم في الغلة الخيرة
عشية تتساءل لسماع الحديث الثعبان، ويسأل كيف وصل إلى خطاب النسان وهذا الفهم. إكستولينغ حواء فوق كل المخلوقات الخرى

:أجاب الثعبان أنه من خلل تذوق شجرة معينة في الحديقة حقق كل من الكلم والسبب، حتى ذلك الحين باطل من كل. ليس حتى الن
الثعبان نمت الن أكثر جرأة، مع العديد من الحيل: حواء يتطلب منه أن يجلب لها إلى تلك الشجرة، ويجد أنها شجرة المعرفة المحرمة

انها سعيدة مع طعم متعمد بعض الوقت سواء لنقلها إلى آدم أم ل، في آخر يجلب له من. والحجج يدفع لها في طول لتناول الطعام
آدم في البداية عن دهشتها، ولكن إدراكها فقدت، يحل من خلل قوة الحب أن يموت: الفاكهة، ويربط ما أقنعها لتناول الطعام منها

ثم تقع على التباين والتهام من. آثار منها في كل منهما؛ أنها تسعى لتغطية عري بهم: معها؛ وتخفيف التعدي، يأكل أيضا من الفاكهة
مانز عدوان معروف، الغارديان الملئكة تتخلى الجنة، والعودة إلى السماء للموافقة على يقظتهم، وتمت الموافقة، ا.بعضها البعض

يرسل ابنه للحكم على المعتديين، الذين ينحدر ويعطي الجملة وفقا لذلك؛ ثم. يعلن أن مدخل الشيطان ل يمكن أن يكون من قبلهم منع
الخطيئة والموت يجلسون حتى ذلك الحين عند أبواب الجحيم، من خلل التعاطف العجيب. في شفقة الملبس لهم على حد سواء، ويعيد

شعور نجاح الشيطان في هذا العالم الجديد، والخطيئة من قبل رجل هناك ملتزمة، والعزم على الجلوس لم تعد محصورة في الجحيم،
لجعل الطريق أسهل من الجحيم إلى هذا العالم إلى وذهابا، أنها تمهيد الطريق السريع: ولكن لمتابعة الشيطان أبنائهم حتى مكان الرجل

.ثم يستعدون للرض، يلتقون به بفخر نجاحه العائد إلى الجحيم. أو جسر واسعة على الفوضى، وفقا للمسار الذي الشيطان لول مرة
الشيطان يصل في باندمونيوم، مليئة التجمع يتصل مع نجاحه ضد رجل؛ بدل من التصفيق هو مطلقا مع هسه العامة. التحبيب المتبادل

ثم خدع مع شيو من شجرة المحرمة. من قبل جميع جمهوره، وتحولت مع نفسه أيضا فجأة في الثعابين، وفقا له العذاب نظرا في الجنة
ا يتنبأ بالنتصار. أعمال الخطيئة والموت. التي تنبثق أمامهم، أنها تصل إلى حد كبير تأخذ من الفاكهة، ومضغ الغبار والرماد المر

آدم أكثر. ولكن للوامر الحالية ملئكة له لجراء العديد من التعديلت في السماوات والعناصر. النهائي لبنه عليهم، وتجديد كل شيء
ثم تهرب من لعنة من المرجح أن تسقط: فهي تستمر وتطول في طوله. وأكثر يدرك حالته الساقطة يذوب بشدة، ويرفض تعزية حواء

على ذريتهم، وتقترح على آدم طرق العنف الذي يوافق ل، ولكن تصور أمل أفضل، يضعها في العتبار من الوعد في وقت متأخر
.جعلهم، أن البذور لها يجب أن ينتقصوا على الثعبان، ويحثهم معه على السعي إلى السلم من الله المسيء، من خلل التوبة والدعاء

يقبلهم ا، لكنه يعلن أنه يجب أن ل تلتزم في الجنة؛ يرسل مايكل مع: ابن ا يقدم إلى أبيه صلة أولياءنا الن التوبة، ويتدخل لهم
آدم شوس لحواء علمات مشؤومة. مايكل النزول: فرقة من تشيروبيم لنزع لهم؛ ولكن أول أن تكشف عن آدم الشياء المستقبلية

الملك يقوده إلى أعلى هيل، يضع: يسأل آدم، لكنه يقول. رثاء إيف. الملك يدين رحيلهم: انه يميز نهج مايكل، يخرج لمقابلته. معينة
ثم، في إشارة إبراهيم، يأتي بدرجات. ويستمر الملك مايكل من الفيضانات لربط ما ينجح. أمامه في رؤية ما سيحدث حتى الفيضانات

لشرح، من تلك البذور من المرأة يكون، الذي وعد آدم وحواء في الخريف؛ تجسده، الموت، القيامة، والصعود؛ حالة الكنيسة حتى
واكنس حواء، الذي كل هذا بينما كان ينام،. آدم راض جدا ومريح من قبل هذه العلقات والوعود ينزل هيل مع مايكل. الثانية القادمة

مايكل في ايدي يقودهم من الجنة، والسيف الناري يلوحون وراءهم، و. ولكن مع الحلم لطيف تتألف من هدوء العقل وتقديمها
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صدق ا العظيم
 

سورة الجنة

بسم ا الرحمن الرحيم

يسوع المعمودية من قبل يوحنا، مباشرة بعد الشيطان والملئكة. مع قصة سقوط آدم كاملة الن، يصف ا لك إغراء يسوع في البرية
يقترح الشيطان لمحاولة إغراء وكل غيل من أجل تخريب له. الساقطة الخرى يجتمع لمناقشة ما يجب القيام به، خوفا مما قد ينجز

ترك ا كل جهد لبقائهم في الجحيم، بدل. في العصور التي تلت سقوط آدم، يبدو أن الملئكة الساقطة قد فعلت بشكل جيد. لقضيتهم
الشيطان حتى يخبرنا أنه كان في السماء في بعض الحيان، مثل عندما. من ذلك منحهم الحرية الكاملة تقريبا لتطير الرض والهواء

أربعون. بعد معموديته، يشعر يسوع الروح القدس يقوده، وبعد تلوة قصيرة من حياته حتى الن، يتجول في الصحراء.اتهم جوب
وأخيرا، في نهاية هذه الفترة، يواجه يسوع رجل يبلغ من العمر جمع. يوما تمر، وخلل ذلك الوقت ل يأكل ول يشعر بالحاجة إلى

الذي جلبني"يسوع يجيب أن . العصي، الذي يسأل ما سوء الحظ أدى به عميقا في البرية وكيف انه يعتزم العثور على طريق عودته
ثم يقترح الرجل العجوز أنه إذا كان هو ابن ا، وقال انه يجب تغيير بأعجوبة الحجارة في". إلى أي مكان، سوف تجلب لي بالتالي

الرجال عموما"في هذا، يرى يسوع من خلل تمويه الشيطان، والشيطان يعترف هويته ويقول . الخبز حتى يتمكن من تناول الطعام
لكنه، مع ذلك، يرثى له أن البشر". لم يرتكب خطأ أو عنف أبدا . لماذا يجب علي؟ بالنسبة لي. يعتقدون لي الكثير عدو، لجميع البشر

يسوع يسخر الشيطان، مدعيا أنه يستحق حالته الحالية وسمح له في السماء فقط. سوف ينقذون في نهاية المطاف، وأنه لن يكون
، على الرغم من كمية المعاناة الشيطان تمكنت من"صبر الوظيفة فاز"ويدعي أيضا أن . لتعذيبه بما ل يمكن أبدا أن يكون مرة أخرى

كما يتهم يسوع الشيطان بتضليل الناس مع الكذب. إلحاق البرياء نتيجة لهذا، يتساءل المرء إذا لم يكن المنتصر بعد كل شيء
ا قد أرسل الن أوراكل المعيشة له، في العالم لتعليم إرادته النهائية، ويرسل"النبوءات ويدعي أن الوقت من أوراكليس قد انتهت؛ 

يعود الشيطان".روحه الحقيقة من الن فصاعدا أن يسكن، في قلوب واعدة، أوراكل الداخل، إلى كل ما يلزم الحقيقة للرجل أن يعرف
بيليال، ملك سقط آخر، يوحي بأنهم يغريونه مع. إلى مجلسه المجدد، ويحذر من أن يسوع قد يكون أكثر صعوبة في الخداع من آدم

فقط تقع ضحية لهذه الحيلة، وهذه" العقول الضعيفة"إل أن الشيطان يرفض هذه الخطة، معتبرا أن . النساء، كما تم إغراء سليمان
في الصحراء، بدأ يسوع يشعر بالجوع بعد أربعين يوما من. المرة تحتاج إلى السحر العالي، مثل وعد المجد والشهرة بين الرجال

في تلك الليلة، يستيقظ من النوم ويواجه مرة أخرى الشيطان، وهذه المرة في. الصيام، ولكن يحل أن يتحلى بالصبر ويطيع إرادة ا
في لفتة له طاولة محملة مع جميع أنواع المواد. مظهر رجل أكثر ثراء يرتدون، الذي يقدم الطعام يسوع، مع العلم انه يتغاضى

يجيب". هذه ليست الفواكه المحرمة... هاست أنت ل الحق في خلق كل الشياء؟ : "الشيطان يشجعه على أكل ملء له. الغذائية يبدو
يختفي الجدول، والشيطان بدل من ذلك يقدم له. يسوع أنه يمكن أن يدعو الملئكة لجلب له الطعام إذا اختار لرفض عرض الشيطان

يرفض يسوع هذا أيضا، وسرد أسماء الشخصيات التوراتية والتاريخية. الثروة والثروات حتى يتمكن من رفع وتغذية جيش من أتباعه
الذين أنجزوا أشياء عظيمة على الرغم من الفقر، وخلص إلى أن الرجل الذي يحكم على عواطفه هو مجرد ملك واحد كما يجلس

مشيرا إلى أن معظم الرجال المشهورين في التاريخ حققوا أعظم أعمالهم قبل أن. السلطة: الشيطان يتعافى ويقدم إغراء جديد. المتسوق
يكونوا من كبار السن مثل يسوع هو، يسأل لماذا يهدر وقته وحده في البرية عندما جميع المم يجب أن يستمع إلى محاميه وبشغف بعد

وما الشعب ولكن قطيع الخلط، رعاع متنوعة، الذين. "يسوع يسخر فكرة أنه ينبغي أن ترغب في أي شيء من هذا القبيل. نصيحته
إكستول المور المبتذلة، و وزنها جيدا، نادرة تستحق الثناء؟ إنهم يثنون ويعرفون أنهم ل يعرفون ما، ول يعرفون منهم، بل يقود

" الخر؛ وما هي فرحة أن تكون من قبل مثل هذه المستطيلة، للعيش على ألسنتهم، ويكون حديثهم؟
يخطئون الذين يعولون المجيدة لخضاع، من خلل الفتح بعيدا وعلى نطاق واسع، لتجاوز، بلدان كبيرة، وفي"ويذكر يسوع أيضا أن 

ما هي هذه الجدارة، ولكن سرقة وإفساد، وحرق، والذبح، والستعباد، الدول. الميدان معارك كبيرة الفوز، المدن الكبرى بالهجوم
السلم، المجاورة أو النائية، جعل السير، وحرية تستحق حتى أكثر من أولئك الغزاة الذين تركوا وراءهم ل شيء إل الخراب مهما

عندما يخلص يسوع إلى أنه من الخطأ السعي إلى المجد، الشيطان يعطي ردا". كانت جاذبة، وجميع مزدهرة اعمال السلم تدمر 
ول. يسعى المجد، وله مجد كل شيء جعل، كل شيء أوامر ويحكم. فكر ليس ذلك طفيفا من المجد، فيه أقل تشبه أبك عظيم: "مقنعا

محتوى في السماء، من قبل كل ملئكته المجد، يتطلب المجد من الرجال، من جميع الرجال، جيدة أو سيئة، الحكيم أو غير الحكيم، ل



قبل كل شيء التضحية، أو هدية هالة، المجد انه يتطلب، والمجد الذي يتلقاه، مشوش من جميع المم، يهودي، أو. فرق، ل استثناء
الشيطان كما فاجأ والكلم نتيجة لهذه". اليونانية، أو بربروس، ول استثناء أعلن؛ من نحن، خصومه وضوحا، المجد انه بالضبط 

ما الذي يستحقه ا المجد؟ السماح للشيطان الهروب من الجحيم واسحب الخرين إلى الخراب. الحجة، في الواقع أنها فقيرة ول تصمد
معه؟ السماح للنسان أن يسقط عندما كان يمكن بسهولة منع ذلك؟ إلحاق لعنة المعاناة والموت على الناس الذين لم يولدوا بعد لجرائم

آبائهم؟ إدانة المليين التي ل توصف من الرواح إلى العذاب البدي بسبب الفعال الخاطئة المحدودة؟ هل يستحق أن يكون ممجدا
لحقيقة أنه بعد السماح لعمار ل حصر لها من المعاناة الرهيبة، وقال انه في النهاية استعادة العالم إلى الدولة الجنة كان في الصل،

على الرغم من أنه كان يمكن أن تمنع هذا التغيير منذ البداية؟ هذا سيكون مثل اشادة الطبيب الذي جعل الشخص مريضا مريضا وفقط
السلطة وحدها ل تستحق العبادة؟ بعد هذه المحادثة، يمسك الشيطان يسوع ويحمله إلى قمة جبلية عالية، حيث. في وقت لحق شفي له

فهو يقدم يسوع السيطرة على أي منهم من أجل إقامة مملكته الخاصة على الرض. يظهر له الممالك العظيمة والجيوش في العالم
يرفض يسوع ذلك أيضا، قائل إن. وتحرير شعبه السرائيليين، بما في ذلك القبائل العشرة التي رحلها الشوريون، من أسرهم

من قمة الجبل،. السرائيليين يستحقون الستعباد ويعانون من خطاياهم، ويقول انه سيؤسس مملكته بطريقته الخاصة وفي وقته الخاص
ويظهر الشيطان يسوع مدينة كابيتول من روما المبراطورية، ويسأل عما اذا كان لن الطاحة المبراطور الحالي الشريرة، طبريا

ويقول إن معاناة الناس تحت الحكم الروماني يستحق، وعندما" بالنسبة لي أنا لم أرسل"يسوع يرفض هذا مع . قيصر، واتخاذ العرش
ويسوع- كل ممالك العالم إذا يسوع سوف ينحني له - الشيطان يجعل عرضا آخر . مملكته يأتي سوف الطاحة بالملكية كل الرض

خيوط، مبنية"يسوع يرفضها كاذبة، . الشيطان يقدم الحكمة والفلسفة من اليونان. وهناك موجة من العروض التالية. يرفض هذا أيضا
وأخيرا، يسأل الراكب. يقول يسوع أن موسيقى العبرانيين هي بالفعل الفضل. الشيطان يقدم الموسيقى والفن". على ل شيء حازم

بما أنه ل ثروة ول شرف، ل سلح ول فنون، المملكة ول المبراطورية يرضيكم، ول أتقدم مني مقترح في الحياة التأملية،: "المحبط
؟ يعود يسوع إلى الصحراء، وتلك الليلة يزعج نومه مع أحلم"أو نشط، يميل على المجد، أو الشهرة، ما هو دوست يو ذيس العالم 

في جهد أخير، يجلب يسوع إلى قمة المعبد في القدس، مغريا له أن يثبت ألوهته. العواصف الرهيبة والرؤى المروعة، إلى أي تأثير
يتغذى يسوع. يرفض يسوع، والشيطان هو الذي يسقط، الفارين إلى مجلس الشياطين. عن طريق الصب نفسه و الملئكة قبض عليه

.مأدبة ملئكة، احتفال بفوزه، ويعود إلى منزل والدته

صدق ا العظيم



 سورة تكوين

 بسم ا الرحمن الرحيم

قفالف ِه الفِميفاِه. وف جف وحو ِا يفِرف  عفلفى وف رو ة  وف ِر ظولفمف ِه الفغفمف جف عفلفى وف اِليفة  وف خف ِربفة  وف ضو خف كفانفِت الرف . وف ضف الرف اِت وف اوف لفقف او السحمف ِء خف فِي الفبفدف
كفانف ةو دفعفاهفا لفيفل. وف لفمف الظ  ارا وف دفعفا او الن ورف نفهف ِة. وف لفمف الظ  ففصفلف او بفيفنف الن وِر وف . وف سفن  اى او الن ورف انحهو حف رف . وف » ففكفانف نوور  او: «ِليفكونف نوور 
لف بفيفنف الفِميفاِه ففصف لفدف وف ِميفاۭه». ففعفِملف او الفجف لفيفكونف ففاِصل بفيفنف ِميفاۭه وف سفِط الفِميفاِه. وف لفد  فِي وف قفالف او: «ِليفكونف جف اِحدا. وف ما وف بفاح  يفوف كفانف صف سفاء  وف مف

تفِمعِ قفالف او: «ِلتفجف ما ثفانِيا. وف بفاح  يفوف كفانف صف سفاء  وف كفانف مف . وف اء  لفدف سفمف دفعفا او الفجف . وف كفانف كفذفِلكف لفِد. وف قف الفجف الفِميفاِه الحتِي ففوف لفِد وف تف الفجف الحتِي تفحف
اى او ذفِلكف انحهو رف ارا. وف عف الفِميفاِه دفعفاهو بِحف تفمف جف مو ضا وف دفعفا او الفيفابِسفةف ارف . وف كفانف كفذفِلكف ِر الفيفابِسفةو». وف هف لفتفظف اِحۭد وف كفاۭن وف اِء الفى مف تف السحمف الفِميفاهو تفحف

. كفانف كفذفِلكف ِض». وف هو فِيِه عفلفى الرف رو را كفِجنفِسِه بِزف لو ثفمف ۭر يفعفمف را ذفا ثفمف شفجف را وف بفقفل يوبفِزرو بِزف با وف ضو عوشف قفالف او: «ِلتونفبِِت الرف . وف سفن  حف
كفانف سفاء  وف كفانف مف . وف سفن  اى او ذفِلكف انحهو حف رف هو فِيِه كفِجنفِسِه. وف رو را بِزف لو ثفمف را يفعفمف شفجف را كفِجنفِسِه وف بفقفل يوبفِزرو بِزف با وف ضو عوشف ِت الرف جف رف ففاخف

ارا فِي تفكوونف انفوف ِسنِيۭن. وف ايحاۭم وف قفاۭت وف اوف تفكوونف ليفاۭت وف اللحيفِل وف اِر وف اِء ِلتفففِصلف بفيفنف النحهف لفِد السحمف ار  فِي جف قفالف او: «ِلتفكونف انفوف ما ثفاِلثا. وف بفاح  يفوف صف
ِم اللحيفِل كف غفرف ِلحو الن ورف الصف اِر وف ِم النحهف كف بفرف ِلحو يفِن: الن ورف الكف يفِن الفعفِظيمف . ففعفِملف او الن ورف كفانف كفذفِلكف ِض». وف اِء ِلتونِيرف عفلفى الرف لفِد السحمف جف

اى او ذفِلكف انحهو رف ِة. وف الظ لفمف ِلتفففِصلف بفيفنف الن وِر وف اللحيفِل وف اِر وف كومف عفلفى النحهف ِلتفحف ِض وف اِء ِلتونِيرف عفلفى الرف لفِد السحمف ا او فِي جف عفلفهف جف ومف. وف الن جو وف
لفِد ِه جف جف ِض عفلفى وف قف الرف لفيفِطرف طفيفر  ففوف يحۭة وف اففاۭت ذفاتف نفففۭس حف حح قفالف او: «ِلتفِفِض الفِميفاهو زف ابِعا. وف ما رف بفاح  يفوف كفانف صف سفاء  وف كفانف مف . وف سفن  حف

اى او ذفِلكف انحهو رف نفاحۭ كفِجنفِسِه. وف كولح طفائِۭر ِذي جف ا وف نفاِسهف ا الفِميفاهو كفاجف يحۭة تفِدب  الحتِي ففاضفتف بِهف كولح نفففۭس حف لفقف او التحنفانِينف الفِعظفامف وف اِء». ففخف السحمف
ما بفاح  يفوف كفانف صف سفاء  وف كفانف مف ِض». وف ثوِر الطحيفرو عفلفى الرف لفيفكف اِر. وف لي الفِميفاهف فِي الفبِحف امف ثوِري وف اكف ا او قفائِل: «اثفِمِري وف كفهف بفارف . وف سفن  حف

وشف حو . ففعفِملف او وو كفانف كفذفِلكف ا». وف نفاِسهف ۭض كفاجف وشف ارف حو وو دفبحابفاۭت وف ائِمف وف ا: بفهف يحۭة كفِجنفِسهف اِت انففوۭس حف ضو ذفوف ِرجِ الرف قفالف او: «ِلتوخف اِمسا. وف خف
لو النفسفانف عفلفى قفالف او: «نفعفمف . وف سفن  اى او ذفِلكف انحهو حف رف ا. وف نفاِسهف ِض كفاجف ِميعف دفبحابفاِت الرف جف ا وف نفاِسهف ائِمف كفاجف الفبفهف ا وف نفاِسهف ِض كفاجف الرف

بحابفاِت الحتِي تفِدب  عفلفى ِميعِ الدح عفلفى جف ِض وف عفلفى كولتِ الرف ائِِم وف عفلفى الفبفهف اِء وف عفلفى طفيفِر السحمف ِر وف ِك الفبفحف تِنفا كفشفبفِهنفا ففيفتفسفلحطوونف عفلفى سفمف صوورف
لوا امف وا وف ثورو اكف وا وف : «اثفِمرو مف قفالف لفهو مو او وف كفهو بفارف . وف مف لفقفهو انفثفى خف لفقفهو. ذفكفرا وف ةِ ِا خف تِِه. عفلفى صوورف لفقف او النفسفانف عفلفى صوورف ِض». ففخف الرف
طفيفتوكومف قفالف او: «انتِي قفدف اعف ِض». وف اۭن يفِدب  عفلفى الرف يفوف عفلفى كولتِ حف اِء وف عفلفى طفيفِر السحمف ِر وف ِك الفبفحف تفسفلحطووا عفلفى سفمف ِضعووهفا وف اخف ضف وف الرف

اِء كولتِ طفيفِر السحمف ِض وف اِن الرف يفوف ِلكولتِ حف را لفكومف يفكوونو طفعفاما. وف ۭر يوبفِزرو بِزف رو شفجف ۭر فِيِه ثفمف كولح شفجف ِض وف ِه كولتِ الرف جف را عفلفى وف كولح بفقفۭل يوبفِزرو بِزف
كفانف سفن  ِجدتا. وف ا عفِملفهو ففاذفا هووف حف اى او كولح مف رف . وف كفانف كفذفِلكف رف طفعفاما». وف ضف ۭب اخف طفيفتو كولح عوشف يحة  اعف ا نفففس  حف ِض فِيهف كولتِ دفبحابفۭة عفلفى الرف وف

ما سفاِدسا بفاح  يفوف كفانف صف سفاء  وف .مف
ِلِه الحِذي ِميعِ عفمف ِم السحابِعِ ِمنف جف احف فِي الفيفوف تفرف . ففاسف ِلِه الحِذي عفِملف ِم السحابِعِ ِمنف عفمف غف او فِي الفيفوف ففرف نفِدهفا. وف كول  جو ضو وف الرف اتو وف اوف ِملفِت السحمف ففاكف

ِلقفتف ِض ِحينف خو الرف اِت وف اوف بفاِدئو السحمف اِلقا. هفِذِه مف ِلِه الحِذي عفِملف او خف ِميعِ عفمف احف ِمنف جف تفرف قفدحسفهو لنحهو فِيِه اسف مف السحابِعف وف كف او الفيفوف بفارف . وف عفِملف
بح اللفهف لفمف يفكونف يحِة لفمف يفنفبوتف بفعفدو لنح الرح ِب الفبفرتِ كول  عوشف ِض وف يحِة لفمف يفكونف بفعفدو فِي الرف ِر الفبفرتِ اِت كول  شفجف اوف السحمف ضف وف ب  اللفهو الرف مف عفِملف الرح يفوف
ب  اللفهو ادفمف بفلف الرح جف ِض. وف ِه الرف جف ِقي كولح وف يفسف ِض وف لفعو ِمنف الرف بفاب  يفطف . ثومح كفانف ضف ضف لف الرف ل كفانف انفسفان  ِليفعفمف ِض وف طفرف عفلفى الرف قفدف امف
بفلفهو. عف هونفاكف ادفمف الحِذي جف ضف وف قا وف ۭن شفرف نحة  فِي عفدف ب  اللفهو جف سف الرح غفرف يحة . وف ارف ادفمو نفففسا حف يفاةۭ. ففصف ةف حف ِفِه نفسفمف نفففخف فِي انف ِض وف ابا ِمنف الرف تورف
كفانف . وف الشحرتِ يفِر وف عفِرففِة الفخف ةف مف رف شفجف نحِة وف سفِط الفجف يفاةِ فِي وف ةف الفحف رف شفجف ِل وف يتِدفةۭ ِللكف جف ةۭ شفِهيحۭة ِللنحظفِر وف رف ِض كولح شفجف ب  اللفهو ِمنف الرف انفبفتف الرح وف
يفثو ِويلفِة حف ِض الفحف ِميعِ ارف ِحيطو بِجف هووف الفمو اِحِد فِيشوونو وف مو الفوف وۭس: اسف ؤو بفعفةف رو قفِسمو ففيفِصيرو ارف ِمنف هونفاكف يفنف نحةف وف ِقيف الفجف ۭن ِليفسف جو ِمنف عفدف رو ر  يفخف نفهف
ِر مو النحهف اسف ِض كووۭش. وف ِميعِ ارف ِحيطو بِجف هووف الفمو . وف ونو ِر الثحانِي ِجيحو مو النحهف اسف عِ. وف زف رو الفجف جف حف قفلو وف يتِد . هونفاكف الفمو ِض جف ذفهفبو تِلفكف الرف . وف الذحهفبو

صفى اوف ا. وف ففظفهف يفحف ا وف لفهف ۭن ِليفعفمف نحِة عفدف عفهو فِي جف ضف وف ب  اللفهو ادفمف وف ذف الرح اخف . وف اتو ابِعو الففورف رو الرح النحهف . وف قِيح اش ورف اِري شفرف هووف الفجف . وف الثحاِلِث ِحدحاقِلو
تا وف ا مف مف تفاكولو ِمنفهف ا لنحكف يفوف الشحرتِ ففل تفاكولف ِمنفهف يفِر وف عفِرففِة الفخف ةو مف رف ا شفجف امح نحِة تفاكولو اكفل وف ِر الفجف ِميعِ شفجف ب  اللفهو ادفمف قفائِل: «ِمنف جف الرح

يحِة انفاِت الفبفرتِ يفوف ِض كولح حف ب  اللفهو ِمنف الرف بفلف الرح جف هو». وف ِعينا نفِظيرف نفعف لفهو مو دفهو ففاصف حف يتِدا انف يفكوونف ادفمو وف ب  اللفهو: «لفيفسف جف قفالف الرح ». وف وتو تفمو
ائِِم ِميعف الفبفهف اۭء جف مف ا. ففدفعفا ادفمو بِاسف هف مو وف اسف يحۭة ففهو ا دفعفا بِِه ادفمو ذفاتف نفففۭس حف كول  مف عووهفا وف اذفا يفدف ى مف هفا الفى ادفمف ِليفرف رف ضف اِء ففاحف كولح طويووِر السحمف وف

لِعِه اِحدفة  ِمنف اضف ذف وف ب  اللفهو سوبفاتا عفلفى ادفمف ففنفامف ففاخف قفعف الرح هو. ففاوف ِعينا نفِظيرف ا ِلنفففِسِه ففلفمف يفِجدف مو امح يحِة. وف انفاِت الفبفرتِ يفوف ِميعف حف جف اِء وف طويوورف السحمف وف
م  لفحف م  ِمنف ِعظفاِمي وف نف عفظف . ففقفالف ادفمو: «هفِذِه الف هفا الفى ادفمف رف ضف احف اة  وف رف ذفهفا ِمنف ادفمف امف لفعف الحتِي اخف ب  اللفهو الضتِ بفنفى الرح ما. وف ا لفحف كفانفهف لف مف مف وف
ا كفانفا ِكلهومف اِحدا. وف سفدا وف يفكوونفاِن جف اتِِه وف رف يفلفتفِصقو بِامف هو وف امح لو ابفاهو وف جو كو الرح ». ِلذفِلكف يفتفرو ِرۭء اِخذفتف ا ِمِن امف اة  لنحهف رف عفى امف ِمي. هفِذِه تودف ِمنف لفحف

لِن جف ا ل يفخف هومف اتوهو وف رف امف يفانفيفِن ادفمو وف  .عورف
نحِة؟» ففقفالفِت ِر الفجف قتا قفالف او ل تفاكول ِمنف كولتِ شفجف اةِ: «احف رف ب  اللفهو ففقفالفتف ِللفمف ا الرح ِملفهف يحِة الحتِي عف انفاِت الفبفرتِ يفوف ِميعِ حف يفلف جف يحةو احف كفانفِت الفحف وف

وتفا». ففقفالفِت سحاهو ِلئفلح تفمو ل تفمف نحِة ففقفالف او: ل تفاكول ِمنفهو وف سفِط الفجف ةِ الحتِي فِي وف رف رو الشحجف ا ثفمف امح نحِة نفاكولو وف ِر الفجف ِر شفجف يحِة: «ِمنف ثفمف اةو ِللفحف رف الفمف
ةف رف اةو انح الشحجف رف اِت الفمف ». ففرف الشحرح يفرف وف تفكوونفاِن كفاِل عفاِرففيفِن الفخف ا وف يونوكومف ففتِحو اعف مف تفاكولِن ِمنفهو تفنف اِلم  انحهو يفوف وتفا! بفِل او عف اةِ: «لفنف تفمو رف يحةو ِللفمف الفحف
ا مف يونوهو تف اعف ففتفحف . ففانف ا ففاكفلف عفهف ا ايفضا مف لفهف جو طفتف رف اعف اكفلفتف وف ِرهفا وف ذفتف ِمنف ثفمف ةف شفِهيحة  ِللنحظفِر. ففاخف رف انح الشحجف ة  ِللفعويووِن وف ا بفِهجف انحهف ِل وف يتِدفة  ِللكف جف

اِر نحِة ِعنفدف هوبووِب ِريحِ النحهف اِشيا فِي الفجف ِ اللفِه مف بت تف الرح سفِمعفا صفوف . وف اِزرف ا مف فوِسِهمف نفعفا لنف صف اقف تِيۭن وف رف اطفا اوف يفانفاِن. ففخف ا عورف ا انحهومف عفِلمف وف
نحِة تفكف فِي الفجف وف : «سفِمعفتو صف ؟». ففقفالف ب  اللفهو ادفمف: «ايفنف انفتف نحِة. ففنفادفى الرح ِر الفجف سفِط شفجف ِ اللفِه فِي وف بت ِه الرح جف اتوهو ِمنف وف رف امف مو وف تفبفا ادف ففاخف
ا؟» ففقفالف ادفمو: يفتوكف انف ل تفاكولف ِمنفهف صف ةِ الحتِي اوف رف ؟ هفلف اكفلفتف ِمنف الشحجف يفان  كف انحكف عورف لفمف نف اعف : «مف ». ففقفالف تفبفاتو يفان  ففاخف ِشيتو لنتِي عورف ففخف
يحةو اةو: «الفحف رف ا هفذفا الحِذي ففعفلفِت؟» ففقفالفِت الفمف اةِ: «مف رف ب  اللفهو ِللفمف ». ففقفالف الرح ةِ ففاكفلفتو رف طفتفنِي ِمنف الشحجف ِعي ِهيف اعف ا مف عفلفتفهف اةو الحتِي جف رف «الفمف



ِعينف نِِك تفسف يحِة. عفلفى بفطف وِش الفبفرتِ حو ِميعِ وو ِمنف جف ائِِم وف ِميعِ الفبفهف لفعوونفة  انفِت ِمنف جف يحِة: «لنحِك ففعفلفِت هفذفا مف ب  اللفهو ِللفحف ». ففقفالف الرح تفنِي ففاكفلفتو غفرح
اةِ: رف قفالف ِللفمف ِقبفهو». وف ِقينف عف حف انفِت تفسف اسفِك وف قو رف حف ا. هووف يفسف ِلهف نفسف ِلِك وف بفيفنف نفسف اةِ وف رف بفيفنف الفمف نفِك وف ة  بفيف عو عفدفاوف اضف يفاتِِك. وف ابا تفاكوِلينف كولح ايحاِم حف تورف وف
اتِكف رف ِل امف مف: «لنحكف سفِمعفتف ِلقفوف قفالف ِلدف لفيفِك». وف هووف يفسوودو عف تِيفاقوِك وف ِلِك يفكوونو اشف جو الفى رف لدا. وف عِ تفِلِدينف اوف جف بفِلِك. بِالفوف ثِيرا اكفثتِرو اتفعفابف حف «تفكف
سفكا تونفبِتو لفكف حف كا وف شفوف . وف يفاتِكف ا كولح ايحاِم حف . بِالتحعفِب تفاكولو ِمنفهف ضو بِسفبفبِكف لفعوونفة  الرف ا مف يفتوكف قفائِل: ل تفاكولف ِمنفهف صف ةِ الحتِي اوف رف اكفلفتف ِمنف الشحجف وف
مف دفعفا ادفمو اسف اۭب تفعوودو». وف الفى تورف اب  وف ا. لنحكف تورف ِض الحتِي اِخذفتف ِمنفهف تحى تفعوودف الفى الرف بفزا حف ِهكف تفاكولو خو جف ِق وف قفِل. بِعفرف تفاكولو عوشفبف الفحف وف

ارف ذفا النفسفانو قفدف صف ب  اللفهو: «هووف قفالف الرح ا. وف مف الفبفسفهو ة  ِمنف ِجلفۭد وف اتِِه اقفِمصف رف امف ب  اللفهو ِلدفمف وف نفعف الرح صف ۭ. وف يت ا ام  كولتِ حف اءف» لنحهف وح اتِِه «حف رف امف
نحِة ب  اللفهو ِمنف جف هو الرح جف رف يفا الفى البفِد». ففاخف يفحف يفاكولو وف يفاةِ ايفضا وف ةِ الفحف رف ذو ِمنف شفجف يفاخو د  يفدفهو وف نف لفعفلحهو يفمو الف . وف الشحرح يفرف وف اِحۭد ِمنحا عفاِرفا الفخف كفوف
يفاةِ ةِ الفحف رف اسفِة طفِريِق شفجف تفقفلتِۭب ِلِحرف لفِهيبف سفيفۭف مو وبِيمف وف ۭن الفكفرو نحِة عفدف قِيح جف اقفامف شفرف دف النفسفانف وف ا. ففطفرف ضف الحتِي اِخذف ِمنفهف لف الرف ۭن ِليفعفمف  .عفدف

اِعيا كفانف هفابِيلو رف . وف اهو هفابِيلف لفدفتف اخف ِ». ثومح عفادفتف ففوف بت ل ِمنف ِعنفِد الرح جو قفالفِت: «اقفتفنفيفتو رف . وف لفدفتف قفايِينف وف بِلفتف وف اتفهو ففحف رف اءف امف وح فف ادفمو حف عفرف وف
مف هفابِيلو ايفضا ِمنف ابفكفاِر غفنفِمِه قفدح ِ وف بت بفانا ِللرح ِض قورف اِر الرف دفثف ِمنف بفعفِد ايحاۭم انح قفايِينف قفدحمف ِمنف اثفمف حف ِض. وف كفانف قفايِينو عفاِمل فِي الرف ِللفغفنفِم وف

: ب  ِلقفايِينف هو. ففقفالف الرح هو جف سفقفطف وف تفاظف قفايِينو ِجدتا وف . ففاغف بفانِِه لفمف يفنفظورف قورف لفِكنف الفى قفايِينف وف بفانِِه وف قورف ب  الفى هفابِيلف وف ا. ففنفظفرف الرح انِهف ِمنف ِسمف وف
ا». لفيفهف انفتف تفسوودو عف ا وف تِيفاقوهف الفيفكف اشف ة  وف ابِضف ِطيحة  رف ِسنف ففِعنفدف الفبفاِب خف انف لفمف توحف . وف ففع  سفنفتف اففل رف ؟ انف احف هوكف جف اذفا سفقفطف وف ِلمف تفظفتف وف اذفا اغف «ِلمف

: «ل ؟» ففقفالف وكف : «ايفنف هفابِيلو اخو ب  ِلقفايِينف قفتفلفهو. ففقفالف الرح قفِل انح قفايِينف قفامف عفلفى هفابِيلف اِخيِه وف دفثف اذف كفانفا فِي الفحف حف اهو. وف لحمف قفايِينو هفابِيلف اخف كف وف
تف ففاهفا ِض الحتِي ففتفحف لفعوون  انفتف ِمنف الرف نف مف ِض. ففالف اِرخ  الفيح ِمنف الرف ِم اِخيكف صف تو دف وف ؟ صف اذفا ففعفلفتف : «مف اِرس  انفا لِخي؟» ففقفالف لفمو! احف اعف
ظفمو ِ: «ذفنفبِي اعف بت ِض». ففقفالف قفايِينو ِللرح هفاِربا تفكوونو فِي الرف ا. تفائِها وف تفهف ضف ل تفعوودو توعفِطيكف قووح ِملفتف الرف تفى عف ! مف ِلتفقفبفلف دفمف اِخيكف ِمنف يفِدكف

دفنِي جف نف وف ِض ففيفكوونو كول  مف هفاِربا فِي الرف اكوونو تفائِها وف تفِفي وف ِهكف اخف جف ِمنف وف ِض وف ِه الرف جف مف عفنف وف تفنِي الفيفوف دف . انحكف قفدف طفرف لف تفمف ِمنف انف يوحف
دفهو. جف نف وف ة  ِلكفيف ل يفقفتولفهو كول  مف ب  ِلقفايِينف عفلمف عفلف الرح جف عفاۭف يونفتفقفمو ِمنفهو». وف نف قفتفلف قفايِينف ففسفبفعفةف اضف : «ِلذفِلكف كول  مف ب  يفقفتولونِي». ففقفالف لفهو الرح

مف ِدينفة  ففدفعفا اسف كفانف يفبفنِي مف . وف نووكف لفدفتف حف وف بِلفتف وف اتفهو ففحف رف فف قفايِينو امف عفرف ۭن. وف قِيح عفدف ِض نووۭد شفرف سفكفنف فِي ارف ِ وف بت جف قفايِينو ِمنف لفدوِن الرح رف ففخف
كو ذف لمف اتحخف . وف كف لفدف لمف تووشفائِيلو وف مف . وف تووشفائِيلف لفدف مف ويفائِيلو وف حو مف . وف ويفائِيلف حو لفدف مف ادو وف ِعيرف ادو. وف نووكف ِعيرف ِلدف ِلحف وو . وف نووكف ِم ابفنِِه حف ِدينفِة كفاسف الفمف

مو اِخيِه يووبفالو اسف اِشي. وف وف عفاةِ الفمف رو لفدفتف عفادفةو يفابفالف الحِذي كفانف ابا ِلسفاِكنِي الفِخيفاِم وف ى ِصلحةو. ففوف رف مو الخف اسف اِحدفةِ عفادفةو وف مو الفوف اتفيفِن: اسف رف ِلنفففِسِه امف
تو تووبفالف قفايِينف اخف ِديۭد. وف حف اۭس وف اِربف كولح الفۭة ِمنف نوحف لفدفتف تووبفالف قفايِينف الضح ِصلحةو ايفضا وف اِر. وف مف الفِمزف اِرۭب بِالفعووِد وف الحِذي كفانف ابا ِلكولتِ ضف

ِخي. انحهو ففتى  ِلشفدف ِحي وف رف ل ِلجو جو ِغيفا ِلكفلِمي. ففانتِي قفتفلفتو رف اصف كف وف اتفيف لمف رف ِلي يفا امف عفا قفوف مف ِصلحةف: «اسف اتفيفِه عفادفةف وف رف كو ِلمف قفالف لمف ةو. وف نفعفمف
عف ضف هو ِشيثا قفائِلفة : «لنح اف قفدف وف مف دفعفِت اسف لفدفِت ابفنا وف اتفهو ايفضا ففوف رف مو امف فف ادف عفرف ». وف سفبفِعينف كف ففسفبفعفة  وف ا ِللمف امح عفاۭف وف تفقفمو ِلقفايِينف سفبفعفةف اضف يونف

ِ بت ِم الرح عفى بِاسف . ِحينفئِۭذ ابفتوِدئف انف يودف هو انووشف مف ِلدف ابفن  ففدفعفا اسف ِلِشيثف ايفضا وو ». لنح قفايِينف كفانف قفدف قفتفلفهو. وف ضا عفنف هفابِيلف رف ِعوف  .ِلي نفسفل اخف
عفاشف ادفمو ِمئفة  . وف ِلقف مف خو هو ادفمف يفوف مف دفعفا اسف كفهو وف بفارف لفقفهو وف انفثفى خف . عفلفى شفبفِه ِا عفِملفهو. ذفكفرا وف لفقف او النفسفانف مف خف اِليِد ادفمف يفوف وف هفذفا ِكتفابو مف

بفنفاۭت. ففكفانفتف لفدف بفنِينف وف وف انِيف ِمئفِة سفنفۭة وف لفدف ِشيثا ثفمف ا وف كفانفتف ايحامو ادفمف بفعفدف مف هو ِشيثا. وف مف دفعفا اسف تِِه وف لفدا عفلفى شفبفِهِه كفصوورف لفدف وف وف ثفلثِينف سفنفة  وف وف

انِيف لفدف انووشف ثفمف ا وف عفاشف ِشيثو بفعفدف مف . وف لفدف انووشف وف سف ِسنِينف وف مف خف عفاشف ِشيثو ِمئفة  وف . وف اتف مف ثفلثِينف سفنفة  وف عف ِمئفۭة وف ا تِسف كول  ايحاِم ادفمف الحتِي عفاشفهف
. لفدف قِينفانف وف ِعينف سفنفة  وف عفاشف انووشو تِسف . وف اتف مف ةف سفنفة  وف اثفنفتفيف عفشفرف عف ِمئفۭة وف بفنفاۭت. ففكفانفتف كول  ايحاِم ِشيثف تِسف لفدف بفنِينف وف وف سفبفعف ِسنِينف وف ِمئفۭة وف

. اتف مف سف ِسنِينف وف مف خف عف ِمئفۭة وف بفنفاۭت. ففكفانفتف كول  ايحاِم انووشف تِسف لفدف بفنِينف وف وف ةف سفنفة  وف سف عفشفرف مف خف انِيف ِمئفۭة وف لفدف قِينفانف ثفمف ا وف عفاشف انووشو بفعفدف مف وف
بفنفاۭت. ففكفانفتف كول  ايحاِم قِينفانف لفدف بفنِينف وف وف بفِعينف سفنفة  وف ارف انِيف ِمئفۭة وف لفلفئِيلف ثفمف هف لفدف مف ا وف عفاشف قِينفانو بفعفدف مف . وف لفلفئِيلف هف لفدف مف وف عفاشف قِينفانو سفبفِعينف سفنفة  وف وف

ثفلثِينف سفنفة  انِيف ِمئفۭة وف لفدف يفاِردف ثفمف ا وف لفلفئِيلو بفعفدف مف هف عفاشف مف لفدف يفاِردف. وف وف ِستتِينف سفنفة  وف سا وف مف لفلفئِيلو خف هف عفاشف مف . وف اتف مف عفشفرف ِسنِينف وف عف ِمئفۭة وف تِسف
. نووخف لفدف اخف وف ِستتِينف سفنفة  وف اثفنفتفيفِن وف عفاشف يفاِردو ِمئفة  وف . وف اتف مف ِعينف سفنفة  وف تِسف سا وف مف خف انِيف ِمئفۭة وف لفلفئِيلف ثفمف هف بفنفاۭت. ففكفانفتف كول  ايحاِم مف لفدف بفنِينف وف وف وف

نووخو عفاشف اخف . وف اتف مف ِستتِينف سفنفة  وف اثفنفتفيفِن وف عف ِمئفۭة وف بفنفاۭت. ففكفانفتف كول  ايحاِم يفاِردف تِسف لفدف بفنِينف وف وف انِيف ِمئفِة سفنفۭة وف نووخف ثفمف لفدف اخف ا وف عفاشف يفاِردو بفعفدف مف وف
نووخف بفنفاۭت. ففكفانفتف كول  ايحاِم اخف لفدف بفنِينف وف وف تووشفالفحف ثفلثف ِمئفِة سفنفۭة وف لفدف مف ا وف عف ِا بفعفدف مف نووخو مف سفارف اخف . وف تووشفالفحف لفدف مف وف ِستتِينف سفنفة  وف سا وف مف خف
. كف لفدف لمف وف انِينف سفنفة  وف ثفمف سفبفعا وف تووشفالفحو ِمئفة  وف عفاشف مف ذفهو. وف دف لنح اف اخف لفمف يووجف عف ِا وف نووخو مف سفارف اخف ِستتِينف سفنفة . وف سا وف مف خف ثفلثف ِمئفۭة وف

ِستتِينف سفنفة  عا وف تِسف عف ِمئفۭة وف تووشفالفحف تِسف بفنفاۭت. ففكفانفتف كول  ايحاِم مف لفدف بفنِينف وف وف انِينف سفنفة  وف ثفمف اثفنفتفيفِن وف كف سفبفعف ِمئفۭة وف لفدف لمف ا وف تووشفالفحو بفعفدف مف عفاشف مف وف
ِض الحتِي تفعفِب ايفِدينفا بِسفبفِب الرف ِلنفا وف ينفا عفنف عفمف هو نووحا قفائِل: «هفذفا يوعفزتِ مف دفعفا اسف لفدف ابفنا. وف وف انِينف سفنفة  وف ثفمف اثفنفتفيفِن وف كو ِمئفة  وف عفاشف لمف . وف اتف مف وف

سفبفعا كف سفبفعف ِمئفۭة وف بفنفاۭت. ففكفانفتف كول  ايحاِم لمف لفدف بفنِينف وف وف ِعينف سفنفة  وف تِسف سا وف مف خف سف ِمئفۭة وف مف لفدف نووحا خف ا وف كو بفعفدف مف عفاشف لمف ». وف ب  ا الرح لفعفنفهف
يفاففثف اما وف حف : سفاما وف لفدف نووح  وف ِس ِمئفِة سفنفۭة. وف مف كفانف نووح  ابفنف خف . وف اتف مف سفبفِعينف سفنفة  وف  .وف

فوِسِهمف نِسفاء  ِمنف كولتِ ذووا لنف . ففاتحخف سفنفات  اوا بفنفاِت النحاِس انحهونح حف نفاءف ِا رف مف بفنفات  انح ابف ِلدف لفهو وو ِض وف ونف عفلفى الرف ثورو ا ابفتفدفا النحاسو يفكف دفثف لفمح حف وف
ِض ِرينف سفنفة ». كفانف فِي الرف ِعشف هو ِمئفة  وف تفكوونو ايحامو يفغفانِِه هووف بفشفر  وف وِحي فِي النفسفاِن الفى البفِد. ِلزف : «ل يفِدينو رو ب  وا. ففقفالف الرح تفارو ا اخف مف

ۭم. و اسف ِر ذفوو نفذو الدحهف ةو الحِذينف مو بفابِرف لِء هومو الفجف لدا - هفؤو مف اوف نف لفهو لفدف وف لف بفنوو ِا عفلفى بفنفاِت النحاِس وف بفعفدف ذفِلكف ايفضا اذف دفخف طوغفاة  فِي تِلفكف اليحاِم. وف
ب  انحهو عفِملف النفسفانف فِي ِزنف الرح ۭم. ففحف ير  كولح يفوف ا هووف ِشرتِ ِر اففكفاِر قفلفبِِه انحمف و  انح كولح تفصف ِض وف ثورف فِي الرف ب  انح شفرح النفسفاِن قفدف كف اى الرح رف وف
اِء. لنتِي طويووِر السحمف بحابفاۭت وف دف ائِمف وف عف بفهف لفقفتوهو: النفسفانف مف ِض النفسفانف الحِذي خف ِه الرف جف و عفنف وف حو : «امف ب  تفاسحفف فِي قفلفبِِه. ففقفالف الرح ِض وف الرف

عف ِا. سفارف نووح  مف يفاِلِه. وف ا كفاِمل فِي اجف ل بفارت جو اِليدو نووحۭ: كفانف نووح  رف وف ِ. هفِذِه مف بت يفنفيِ الرح ة  فِي عف دف نِعفمف جف ا نووح  ففوف امح ». وف مف ِملفتوهو ِزنفتو انتِي عف حف
ضف ففاذفا ِهيف قفدف ففسفدفتف اذف كفانف اى او الرف رف ضو ظولفما. وف ِت الرف تفلف امف امف ِا وف ضو امف ففسفدفِت الرف . وف يفاففثف اما وف حف : سفاما وف لفدف نووح  ثفلثفةف بفنِينف وف وف
عف مف مف ِلكوهو هف ا انفا مو . ففهف مف تف ظولفما ِمنفهو تفلف ضف امف اِمي لنح الرف ايفةو كولتِ بفشفۭر قفدف اتفتف امف ِض. ففقفالف او ِلنووحۭ: «نِهف كول  بفشفۭر قفدف اففسفدف طفِريقفهو عفلفى الرف

اعۭ نفعوهو: ثفلثف ِمئفِة ِذرف هفكفذفا تفصف قفاِر. وف اِرجۭ بِالف ِمنف خف ِليِه ِمنف دفاِخۭل وف تفطف سفاِكنف وف فولفكف مف عفلو الف ففۭر. تفجف شفِب جو نفعف ِلنفففِسكف فولفكا ِمنف خف ِض. اصف الرف
عو بفابف الففولفِك تفضف . وف قو اعۭ ِمنف ففوف دتِ ِذرف لوهو الفى حف توكفمتِ ا ِللففولفِك وف نفعو كفوت تفصف تِففاعوهو. وف اعا ارف ثفلثِينف ِذرف هو وف ضو اعا عفرف ِسينف ِذرف مف خف فولفِك وف يفكوونو طوولو الف



ِت يفاةۭ ِمنف تفحف وحو حف سفۭد فِيِه رو ِلكف كولح جف ِض ِلهف اِء عفلفى الرف ا انفا اۭت بِطووففاِن الفمف عفلوهو. ففهف عولفِويحة  تفجف طفة  وف ستِ تفوف مو سفاِكنف سوففِليحة  وف انِبِِه. مف فِي جف
ۭ ِمنف كولتِ ِذي يت ِمنف كولتِ حف . وف عفكف نِسفاءو بفنِيكف مف اتوكف وف رف امف بفنووكف وف لو الففولفكف انفتف وف خو عفكف ففتفدف ِدي مف لفِكنف اقِيمو عفهف . وف وتو ِض يفمو ا فِي الرف اِء. كول  مف السحمف

ِمنف كولتِ دفبابفاِت ا وف نفاِسهف ائِمف كفاجف ِمنف الفبفهف ا وف نفاِسهف انفثفى. ِمنف الط يووِر كفاجف . تفكوونو ذفكفرا وف عفكف ا مف قفائِهف تِبف فولفِك ِلسف ِخلو الفى الف سفۭد اثفنفيفِن ِمنف كولتۭ تودف جف
ا طفعفاما». لفهف عفهو ِعنفدفكف ففيفكوونف لفكف وف مف اجف كفلو وف ذف ِلنفففِسكف ِمنف كولتِ طفعفاۭم يوؤف انفتف ففخو ا. وف قفائِهف تِبف ِخلو الفيفكف ِلسف نفاِسِه. اثفنفيفِن ِمنف كولتۭ تودف ِض كفاجف الرف

هو بِِه او. هفكفذفا ففعفلف رف ا امف سفبف كولتِ مف  .ففففعفلف نووح  حف
عفكف ذو مف ةِ تفاخو ائِِم الطحاِهرف ِميعِ الفبفهف ا لفدفيح فِي هفذفا الفِجيِل. ِمنف جف ايفتو بفارت ِميعو بفيفتِكف الفى الففولفِك لنتِي ايحاكف رف جف لف انفتف وف خو ب  ِلنووحۭ: «ادف قفالف الرح وف

قفاِء تِبف انفثفى. ِلسف اِء ايفضا سفبفعفة  سفبفعفة : ذفكفرا وف ِمنف طويووِر السحمف انفثفى. وف ةۭ اثفنفيفِن: ذفكفرا وف ائِِم الحتِي لفيفسفتف بِطفاِهرف ِمنف الفبفهف انفثفى. وف سفبفعفة  سفبفعفة  ذفكفرا وف
ِض كولح قفائِۭم ِه الرف جف و عفنف وف حو امف لفة . وف بفِعينف لفيف ارف ما وف بفِعينف يفوف ِض ارف ِطرو عفلفى الرف ِض. لنتِي بفعفدف سفبفعفِة ايحاۭم ايفضا امف ِه كولتِ الرف جف ۭل عفلفى وف نفسف

بفنووهو لف نووح  وف ِض ففدفخف اِء عفلفى الرف ارف طووففانو الفمف ِ ِمئفِة سفنفۭة صف ا كفانف نووح  ابفنف ِستت لفمح . وف ب  هو بِِه الرح رف ا امف سفبف كولتِ مف عفِملفتوهو». ففففعفلف نووح  حف
ا يفِدب  كولتِ مف ِمنف الط يووِر وف ةۭ وف ائِِم الحتِي لفيفسفتف بِطفاِهرف الفبفهف ةِ وف ائِِم الطحاِهرف ِمنف الفبفهف ِه ِميفاِه الط وففاِن. وف جف عفهو الفى الففولفِك ِمنف وف نِسفاءو بفنِيِه مف اتوهو وف رف امف وف

تف ارف دفثف بفعفدف السحبفعفِة اليحاِم انح ِميفاهف الط وففاِن صف حف رف او نووحا. وف ا امف انفثفى. كفمف لف اثفنفاِن اثفنفاِن الفى نووحۭ الفى الففولفِك ذفكفرا وف ِض: دفخف عفلفى الرف
ِر الفعفِظيِم تف كول  يفنفابِيعِ الفغفمف رف ِر انفففجف ِم السحابِعف عفشفرف ِمنف الشحهف ِر الثحانِي فِي الفيفوف يفاةِ نووحۭ فِي الشحهف ِ ِمئفۭة ِمنف حف ِض. فِي سفنفِة ِستت عفلفى الرف

يفاففثو بفنوو ام  وف حف سفام  وف لف نووح  وف يفنِِه دفخف ِم عف لفة . فِي ذفِلكف الفيفوف بفِعينف لفيف ارف ما وف بفِعينف يفوف ِض ارف طفرو عفلفى الرف كفانف الفمف اِء. وف تف طفاقفاتو السحمف ففتفحف انف وف
بحابفاِت الحتِي تفدوب  عفلفى كول  الدف ا وف نفاِسهف ائِِم كفاجف كول  الفبفهف ا وف نفاِسهف وِش كفاجف حو كول  الفوو مف الفى الففولفِك. هومف وف عفهو ثفلثو نِسفاِء بفنِيِه مف اةو نووحۭ وف رف امف نووحۭ وف
وحو سفۭد فِيِه رو فولفِك اثفنفيفِن اثفنفيفِن ِمنف كولتِ جف لفتف الفى نووحۭ الفى الف دفخف نفاحۭ. وف فووۭر كول  ِذي جف ا: كول  عوصف نفاِسهف كول  الط يووِر كفاجف ا وف نفاِسهف ِض كفاجف الرف
ِض. ما عفلفى الرف بفِعينف يفوف كفانف الط وففانو ارف لفيفِه. وف ب  عف لفقف الرح اغف هو او. وف رف ا امف سفۭد كفمف انفثفى ِمنف كولتِ ِذي جف لفتف ذفكفرا وف الدحاِخلتو دفخف يفاةۭ. وف حف
ِه الفِميفاِه. جف ِض ففكفانف الففولفكو يفِسيرو عفلفى وف تف ِجدتا عفلفى الرف تفكفاثفرف ِت الفِميفاهو وف تفعفاظفمف ِض. وف تفففعف عفِن الرف فولفكف ففارف ففعفِت الف رف ِت الفِميفاهو وف تفكفاثفرف وف

ِت تِففاعِ تفعفاظفمف اعا فِي اِلرف ةف ِذرف سف عفشفرف مف اِء. خف تف كولتِ السحمف ِة الحتِي تفحف ِميعو الفِجبفاِل الشحاِمخف ِض ففتفغفطحتف جف ِت الفِميفاهو كفثِيرا ِجدتا عفلفى الرف تفعفاظفمف وف
فو عفلفى حف اففاِت الحتِي كفانفتف تفزف حح كول  الزح وِش وف حو الفوو ائِِم وف الفبفهف ِض ِمنف الط يووِر وف سفۭد كفانف يفِدب  عفلفى الرف اتف كول  ِذي جف . ففمف الفِميفاهو ففتفغفطحِت الفِجبفالو

ِض: النحاسف ِه الرف جف ا او كولح قفائِۭم كفانف عفلفى وف حف . ففمف اتف ا فِي الفيفابِسفِة مف يفاةۭ ِمنف كولتِ مف وحِ حف ةو رو ِفِه نفسفمف ا فِي انف ِميعو النحاِس. كول  مف جف ِض وف الرف
ِض ِمئفة  ِت الفِميفاهو عفلفى الرف تفعفاظفمف . وف عفهو فِي الففولفِك ففقفطف الحِذينف مف تفبفقحى نووح  وف ِض. وف تف ِمنف الرف حف اِء ففانفمف طويوورف السحمف بحابفاتف وف الدح ائِمف وف الفبفهف وف

ما ِسينف يفوف مف خف  .وف
ِر انفسفدحتف يفنفابِيعو الفغفمف دفاِت الفِميفاهو. وف ِض ففهف ازف او ِريحا عفلفى الرف اجف عفهو فِي الففولفِك. وف ائِِم الحتِي مف كولح الفبفهف وِش وف حو كولح الفوو ثومح ذفكفرف او نووحا وف

تفقفرح اسف ِت الفِميفاهو وف ما نفقفصف ِسينف يفوف مف خف بفعفدف ِمئفۭة وف اِليا. وف تفوف وعا مو جو ِض رو عفِت الفِميفاهو عفِن الرف جف رف اِء. وف طفرو ِمنف السحمف تفنفعف الفمف اِء ففامف طفاقفاتو السحمف وف
فِي ِر الفعفاِشِر. وف اِليا الفى الشحهف تفوف كفانفِت الفِميفاهو تفنفقوصو نفقفصا مو اطف. وف ارف ِر عفلفى ِجبفاِل ارف ِم السحابِعف عفشفرف ِمنف الشحهف ِر السحابِعِ فِي الفيفوف الففولفكو فِي الشحهف
ابف سفلف الفغورف ارف ا وف ِملفهف ما انح نووحا ففتفحف طفاقفةف الففولفِك الحتِي كفانف قفدف عف بفِعينف يفوف دفثف ِمنف بفعفِد ارف حف وسو الفِجبفاِل. وف ؤو تف رو رف ِر ظفهف ِل الشحهف الفعفاِشِر فِي اوح
ا قفرت ةو مف امف مف ِض ففلفمف تفِجِد الفحف ِه الرف جف ى هفلف قفلحِت الفِميفاهو عفنف وف ةف ِمنف ِعنفِدِه ِليفرف امف مف سفلف الفحف ِض. ثومح ارف تحى نفِشففِت الفِميفاهو عفِن الرف دا حف دتِ تفرف جف مو رف ففخف
فولفِك. ففلفبِثف ايفضا سفبفعفةف ايحاۭم ا ِعنفدفهو الفى الف لفهف خف ادف ذفهفا وف اخف دح يفدفهو وف ِض. ففمف ِه كولتِ الرف جف فولفِك لنح ِميفاها كفانفتف عفلفى وف عفتف الفيفِه الفى الف جف ا ففرف ِلهف ِلِرجف

ا. ففعفِلمف نووح  انح الفِميفاهف قفدف قفلحتف عفِن اءو فِي ففِمهف رف ضف يفتووۭن خف قفةو زف رف اذفا وف سفاِء وف ةو ِعنفدف الفمف امف مف ةف ِمنف الففولفِك ففاتفتف الفيفِه الفحف امف مف سفلف الفحف عفادف ففارف رف وف اخف
ِل فِي ِر الوح ِ ِمئفۭة فِي الشحهف تت الستِ اِحدفةِ وف كفانف فِي السحنفِة الفوف ِجعو الفيفِه ايفضا. وف ةف ففلفمف تفعودف تفرف امف مف سفلف الفحف ارف رف وف ِض. ففلفبِثف ايفضا سفبفعفةف ايحاۭم اخف الرف
ِم ِر الثحانِي فِي الفيفوف فِي الشحهف . وف ِض قفدف نفِشفف هو الرف جف نفظفرف ففاذفا وف ِض. ففكفشففف نووح  الفِغطفاءف عفِن الففولفِك وف ِر انح الفِميفاهف نفِشففتف عفِن الرف ِل الشحهف اوح
انفاِت يفوف كولح الفحف . وف عفكف نِسفاءو بفنِيكف مف بفنووكف وف اتوكف وف رف امف فولفِك انفتف وف جف ِمنف الف رو رف او نووحا: «اخف امف . وف ضو فحِت الرف ِر جف ِرينف ِمنف الشحهف الفِعشف السحابِعِ وف

ثورف تفكف توثفِمرف وف ِض وف الفدف فِي الرف لفتفتفوف . وف عفكف ا مف هف ِرجف ِض اخف بحابفاِت الحتِي تفدوب  عفلفى الرف كولح الدح ائِِم وف الفبفهف سفۭد: الط يووِر وف عفكف ِمنف كولتِ ِذي جف الحتِي مف
تف جف رف ا خف اِعهف ِض كفانفوف ا يفِدب  عفلفى الرف كول  الط يووِر كول  مف انفاِت وف يفوف كول  الفحف عفهو. وف نِسفاءو بفنِيِه مف اتوهو وف رف امف بفنووهو وف جف نووح  وف رف ِض». ففخف عفلفى الرف
ب  ذفبفحِ ففتفنفسحمف الرح قفاۭت عفلفى الفمف رف حف عفدف مو اصف ةِ وف ِمنف كولتِ الط يووِر الطحاِهرف ةِ وف ائِِم الطحاِهرف ذف ِمنف كولتِ الفبفهف اخف ِ. وف بت بفحا ِللرح ذف بفنفى نووح  مف فولفِك. وف ِمنف الف
ل دفاثفتِِه. وف نفذو حف ير  مو رف قفلفِب النفسفاِن ِشرتِ و  ِل النفسفاِن لنح تفصف ضف ايفضا ِمنف اجف ب  فِي قفلفبِِه: «ل اعوودو الفعفنو الرف قفالف الرح ا. وف ضف ةف الرتِ ائِحف رف

الو لفيفل  ل تفزف ار  وف نفهف ِشتفاء  وف يفف  وف صف ر  وف حف د  وف بفرف اد  وف صف حف ع  وف رف ِض زف دحةف كولتِ ايحاِم الرف . مو ا ففعفلفتو ۭ كفمف يت  .«اعوودو ايفضا اِميتو كولح حف
كولتِ طويووِر ِض وف انفاِت الرف يفوف بفتوكومف عفلفى كولتِ حف هف رف يفتوكومف وف شف لفتفكونف خف . وف ضف وا الرف لف امف وا وف ثورو اكف وا وف : «اثفِمرو مف قفالف لفهو بفنِيِه وف كف او نووحا وف بفارف وف

ِر دفففعفتو ضف ِب الخف الفعوشف يحۭة تفكوونو لفكومف طفعفاما. كف . كول  دفابحۭة حف ِر. قفدف دوفِعفتف الفى ايفِديكومف اِك الفبفحف مف كولتِ اسف ِض وف ا يفِدب  عفلفى الرف عف كولتِ مف اِء مف السحمف
لوبو نفففسف ِمنف يفِد النفسفاِن اطف لوبوهو. وف اۭن اطف يفوف . ِمنف يفِد كولتِ حف فوِسكومف ففقفطف كومف لنف لوبو انفا دفمف اطف يفاتِِه دفِمِه ل تفاكولووهو. وف ما بِحف يفرف انح لفحف . غف ِميعف الفيفكومو الفجف

الفدووا تفوف وا وف ثورو اكف وا انفتومف وف . ففاثفِمرو تِِه عفِملف النفسفانف هو. لنح اف عفلفى صوورف ففكو دفمو النفسفاِن ِمنف يفِد النفسفاِن اِخيِه. سفافِكو دفِم النفسفاِن بِالنفسفاِن يوسف
يحِة الحتِي اِت النففوِس الفحف عف كولتِ ذفوف مف ِلكومف ِمنف بفعفِدكومف وف عف نفسف مف عفكومف وف ِقيم  ِميثفاقِي مف هفا انفا مو بفنِيِه: «وف قفالف او ِلنووحۭ وف ا». وف وا فِيهف تفكفاثفرو ِض وف فِي الرف
عفكومف ففل ِض. اقِيمو ِميثفاقِي مف اِن الرف يفوف تحى كول  حف اِرِجينف ِمنف الففولفِك حف ِميعِ الفخف عفكومف ِمنف جف ِض الحتِي مف وِش الرف حو كولتِ وو ائِِم وف الفبفهف : الط يووِر وف ِِ عفكومف مف
اِضعوهو ةو الفِميثفاِق الحِذي انفا وف قفالف او: «هفِذِه عفلمف ». وف ضف ِربف الرف ل يفكوونو ايفضا طووففان  ِليوخف سفۭد ايفضا بِِميفاِه الط وففاِن. وف يفنفقفِرضو كول  ِذي جف

بفيفنف ةف ِميثفاۭق بفيفنِي وف اِب ففتفكوونو عفلمف ِسي فِي السححف عفتو قفوف ضف ِر: وف يفاِل الدحهف عفكومف الفى اجف يحِة الحتِي مف اِت النففوِس الفحف بفيفنف كولتِ ذفوف بفيفنفكومف وف بفيفنِي وف
يحۭة فِي بفيفنف كولتِ نفففۭس حف بفيفنفكومف وف اِب انتِي اذفكورو ِميثفاقِي الحِذي بفيفنِي وف سو فِي السححف ِر الفقفوف هف تفظف ِض وف ابا عفلفى الرف تفى انفشورف سفحف ِض. ففيفكوونو مف الرف

بفيفنف كولتِ هفا لذفكورف ِميثفاقا ابفِديتا بفيفنف ِا وف اِب ابفِصرو سو فِي السححف تفى كفانفِت الفقفوف سفۭد. ففمف ِلكف كولح ِذي جف سفۭد. ففل تفكوونو ايفضا الفِميفاهو طووففانا ِلتوهف كولتِ جف
ِض». سفۭد عفلفى الرف بفيفنف كولتِ ِذي جف توهو بفيفنِي وف ةو الفِميثفاِق الحِذي انفا اقفمف قفالف او ِلنووحۭ: «هفِذِه عفلمف ِض». وف سفۭد عفلفى الرف يحۭة فِي كولتِ جف نفففۭس حف
لِء تفشفعحبفتف كول  ِمنف هفؤو لِء الثحلثفةو هومف بفنوو نووحۭ. وف . هفؤو نفعفانف ام  هووف ابوو كف حف . وف يفاففثف اما وف حف فولفِك سفاما وف وا ِمنف الف جو رف كفانف بفنوو نووحۭ الحِذينف خف وف



بفرف اخف ةف ابِيِه وف رف ام  ابوو كفنفعفانف عفوف ى دفاِخلف ِخبفائِِه. ففابفصفرف حف تفعفرح ِر ففسفِكرف وف مف شفِربف ِمنف الفخف ما. وف سف كفرف غفرف حا وف ابفتفدفا نووح  يفكوونو ففلح ِض. وف الرف
ا اِء. ففلفمف يوبفِصرف رف ا الفى الفوف اهومف هف جف وف ا وف ةف ابِيِهمف رف ا عفوف سفتفرف اِء وف رف شفيفا الفى الفوف مف ا وف تفافِِهمف عفاهو عفلفى اكف ضف وف دفاءف وف يفاففثو الرتِ ذف سفام  وف اِرجا. ففاخف يفِه خف وف اخف
ك  بفارف : «مو قفالف تِِه». وف وف بفدف الفعفبِيِد يفكوونو لخف . عف نفعفانو لفعوون  كف : «مف ِغيرو ففقفالف ا ففعفلف بِِه ابفنوهو الصح ِلمف مف ِرِه عف مف تفيفقفظف نووح  ِمنف خف ا اسف ا. ففلفمح ةف ابِيِهمف رف عفوف
عفاشف نووح  بفعفدف الط وففاِن ثفلثف ». وف مف لفيفكونف كفنفعفانو عفبفدا لفهو سفاِكِن سفاۭم. وف كونف فِي مف نفعفانو عفبفدا لفهو. ِليفففتفحِ او ِليفاففثف ففيفسف لفيفكونف كف ب  الفهو سفاۭم. وف الرح

اتف مف ِسينف سفنفة  وف مف خف عف ِمئفۭة وف ِسينف سفنفة . ففكفانفتف كول  ايحاِم نووحۭ تِسف مف خف  .ِمئفۭة وف
اِشكو مف تووبفالو وف انو وف يفاوف ادفاي وف مف وجو وف اجو مف رو وف ومف : جو مف بفنوونف بفعفدف الط وففاِن. بفنوو يفاففثف ِلدف لفهو وو . وف يفاففثو ام  وف حف اِليدو بفنِي نووحۭ: سفام  وف وف هفِذِه مف وف
ِم ائِرو المف زف قفتف جف لِء تفففرح انِيمو. ِمنف هفؤو دوودف ِكتتِيمو وف ِشيشو وف تفرف : اِليشفةو وف انف بفنوو يفاوف ةو. وف مف رف تووجف ِريففاثو وف نفازو وف كف : اشف رف ومف بفنوو جو . وف اسو تِيرف وف

ةو مف عف رف سفبفتفةو وف ِويلفةو وف حف : سفبفا وف بفنوو كووشف . وف كفنفعفانو فووطو وف ايِمو وف رف ِمصف اۭم: كووشو وف بفنوو حف . وف ِمِهمف سفبف قفبفائِِلِهمف بِامف اِضيِهمف كول  انفسفاۭن كفِلسفانِِه حف بِارف
: ِ. ِلذفِلكف يوقفالو بت امف الرح يفۭد امف بحارف صف ِض الحِذي كفانف جف بحارا فِي الرف تفدفا يفكوونو جف ودف الحِذي ابف رو لفدف نِمف كووشو وف . وف دفدفانو ةف: شفبفا وف مف عف بفنوو رف تفكفا. وف سفبف وف
بفنفى جف اش ورو وف رف ِض خف . ِمنف تِلفكف الرف ِض ِشنفعفارف نفةف فِي ارف لف كف اكحدف وف كف وف ارف لفكفتِِه بفابِلف وف مف كفانف ابفتِدفاءو مف ِ». وف بت امف الرح يفۭد امف بحارو صف ودف جف رو «كفنِمف

نفففتووِحيمف ابِيمف وف لفهف عفنفاِميمف وف لفدف: لووِديمف وف ايِمو وف رف ِمصف ةو). وف ِدينفةو الفكفبِيرف . (ِهيف الفمف كفالفحف ى وف سفنف بفيفنف نِينفوف رف كفالفحف وف وبووتف عفيفرف وف حو رف ى وف نِينفوف
اِشيح جف الفِجرف وِريح وف المو الفيفبووِسيح وف ِحثح وف هو وف رف يفدوونف بِكف لفدف: صف كفنفعفانو وف ففتووِريمو). وف كف تِيمو وف مف فِِلشف جف ِمنفهو رف لووِحيمف. (الحِذينف خف كفسف وِسيمف وف ففتفرو وف

يفدوونف ِ ِمنف صف ومو الفكفنفعفانِيت كفانفتف توخو ِ. وف قفتف قفبفائِلو الفكفنفعفانِيت بفعفدف ذفِلكف تفففرح . وف اتِيح مف الفحف اِريح وف مف الصح اِديح وف وف الرف ينِيح وف الستِ قِيح وف الفعفرف يح وف ِ الفِحوت وف
سفبف قفبفائِِلِهمف كفالفِسنفتِِهمف اۭم حف لِء بفنوو حف . هفؤو بوويِيمف الفى لشفعف صف ةف وف مف ادف ةف وف ورف عفمو وف سفدوومف وف ا تفِجيءو نفحف ِحينفمف ةف وف ارف الفى غفزح رف وف جف ا تفِجيءو نفحف ِحينفمف

بفنوو امو. وف ارف لوودو وف شفادو وف ففكف ارف اش ورو وف . بفنوو سفامف: ِعيلمو وف ِلدف لفهو ايفضا بفنوونف و يفاففثف الفكفبِيرو وو سفام  ابوو كولتِ بفنِي عفابِرف اخو . وف ِمِهمف امف اِضيِهمف وف بِارف
ِت اِحِد ففالفجو لنح فِي ايحاِمِه قوِسمف مو الفوف ِلدف ابفنفاِن: اسف ِلعفابِرف وو . وف لفدف عفابِرف شفالفحو وف لفدف شفالفحف وف شفادو وف ففكف ارف . وف اشو مف اثفرو وف جف ولو وف حو امف: عووصو وف ارف

اوفِيرف شفبفا وف ايِلف وف ابِيمف عووبفالف وف لفةف وف ِدقف الف وف اوزف امف وف هفدوورف حف وف يفارف تف وف وف مف رف ضف حف شفالففف وف ودفادف وف لفدف الفمو يفقفطفانو وف . وف مو اِخيِه يفقفطفانو اسف . وف ضو الرف
سفبف قفبفائِِلِهمف لِء بفنوو سفامف حف ِرِق. هفؤو شف بفِل الفمف وف سفففارف جف ا تفِجيءو نفحف مف ِمنف ِميشفا ِحينفمف كفنوهو سف كفانف مف . وف لِء بفنوو يفقفطفانف ِميعو هفؤو . جف يووبفابف ِويلفةف وف حف وف
ِض بفعفدف الط وففاِن مو فِي الرف قفِت المف لِء تفففرح ِمنف هفؤو . وف ِمِهمف اِليِدِهمف بِامف وف سفبف مف لِء قفبفائِلو بفنِي نووحۭ حف . هفؤو ِمِهمف سفبف امف اِضيِهمف حف الفِسنفتِِهمف بِارف  .كف

مف هو قفالف بفعفضو . وف سفكفنووا هونفاكف ِض ِشنفعفارف وف دووا بوقفعفة  فِي ارف جف مف وف قا انحهو اِلِهمف شفرف تِحف دفثف فِي ارف حف اِحدفة . وف لوغفة  وف اِحدا وف ا ِلسفانا وف ضو كول هف كفانفِت الرف وف
ِدينفة  فوِسنفا مف قفالووا: «هفلومح نفبفِن لنف يِن. وف كفانف الطتِ رو مف مف مو الفحو كفانف لفهو ِر وف جف كفانف الفحف بفنو مف مو اللتِ ِويِه شفيتا». ففكفانف لفهو نفشف نفعو ِلبفنا وف ِلبفعفۭض: «هفلومح نفصف

جف اللحذفيفِن كفانف بفنوو ادفمف الفبورف ِدينفةف وف ب  ِليفنفظورف الفمف لف الرح ِض». ففنفزف ِه كولتِ الرف جف ما ِلئفلح نفتفبفدحدف عفلفى وف فوِسنفا اسف نفعو لنف نفصف اِء. وف اسوهو بِالسحمف جا رف بورف وف
لووهو. ونف انف يفعفمف ا يفنفوو لفيفِهمف كول  مف تفنِعو عف نف ل يفمف الف ِل. وف هومف بِالفعفمف هفذفا ابفتِدفاؤو ِميِعِهمف وف اِحد  ِلجف ِلسفان  وف اِحد  وف ذفا شفعفب  وف : «هووف ب  قفالف الرح ا. وف مف نوونفهو يفبف

يفاِن ِض ففكفف وا عفنف بونف ِه كولتِ الرف جف ب  ِمنف هونفاكف عفلفى وف مف ِلسفانف بفعفۭض». ففبفدحدفهومو الرح هو عف بفعفضو مف تحى ل يفسف مف حف نوبفلفبِلف هونفاكف ِلسفانفهو هفلومح نفنفِزلف وف
اِليدو وف ِض. هفِذِه مف ِه كولتِ الرف جف ب  عفلفى وف ِمنف هونفاكف بفدحدفهومو الرح ِض. وف بفلف ِلسفانف كولتِ الرف بح هونفاكف بفلف » لنح الرح ا «بفابِلف هف مو ِدينفِة ِلذفِلكف دوِعيف اسف الفمف
بفنفاۭت. لفدف بفنِينف وف وف سف ِمئفِة سفنفۭة وف مف شفادف خف ففكف لفدف ارف ا وف عفاشف سفام  بفعفدف مف شفادف بفعفدف الط وففاِن بِسفنفتفيفِن. وف ففكف لفدف ارف ا كفانف سفام  ابفنف ِمئفِة سفنفۭة وف سفاۭم: لفمح

عفاشف شفالفحو بفنفاۭت. وف لفدف بفنِينف وف وف ثفلثف ِسنِينف وف بفعف ِمئفۭة وف لفدف شفالفحف ارف ا وف شفادو بفعفدف مف ففكف عفاشف ارف . وف لفدف شفالفحف وف ثفلثِينف سفنفة  وف سا وف مف شفادو خف ففكف عفاشف ارف وف
لفدف وف ثفلثِينف سفنفة  وف بفعا وف عفاشف عفابِرو ارف بفنفاۭت. وف لفدف بفنِينف وف وف ثفلثف ِسنِينف وف بفعف ِمئفۭة وف لفدف عفابِرف ارف ا وف عفاشف شفالفحو بفعفدف مف . وف لفدف عفابِرف وف ثفلثِينف سفنفة  وف

لفدف ا وف عفاشف ففالفجو بفعفدف مف . وف عووف لفدف رف وف عفاشف ففالفجو ثفلثِينف سفنفة  وف بفنفاۭت. وف لفدف بفنِينف وف وف ثفلثِينف سفنفة  وف بفعف ِمئفۭة وف لفدف ففالفجف ارف ا وف عفاشف عفابِرو بفعفدف مف . وف ففالفجف
سفبفعف وجف ِمئفتفيفِن وف لفدف سفرو ا وف عوو بفعفدف مف عفاشف رف . وف وجف لفدف سفرو وف ثفلثِينف سفنفة  وف عوو اثفنفتفيفِن وف عفاشف رف بفنفاۭت. وف لفدف بفنِينف وف وف عف ِسنِينف وف تِسف عووف ِمئفتفيفِن وف رف
عفاشف بفنفاۭت. وف لفدف بفنِينف وف وف ورف ِمئفتفيف سفنفۭة وف لفدف نفاحو ا وف وجو بفعفدف مف عفاشف سفرو . وف ورف لفدف نفاحو وف وجو ثفلثِينف سفنفة  وف عفاشف سفرو بفنفاۭت. وف لفدف بفنِينف وف وف ِسنِينف وف
حو سفبفِعينف عفاشف تفارف بفنفاۭت. وف لفدف بفنِينف وف وف ةف سفنفة  وف عف عفشفرف تِسف حف ِمئفة  وف لفدف تفارف ا وف ورو بفعفدف مف عفاشف نفاحو . وف حف لفدف تفارف وف ِرينف سفنفة  وف ِعشف عا وف ورو تِسف نفاحو

حف ابِيِه انو قفبفلف تفارف اتف هفارف مف انو لووطا. وف لفدف هفارف وف . وف انف هفارف ورف وف نفاحو امف وف حو ابفرف لفدف تفارف : وف حف اِليدو تفارف وف هفِذِه مف . وف انف هفارف ورف وف نفاحو امف وف لفدف ابفرف وف سفنفة  وف
انف ورف ِملفكفةو بِنفتو هفارف اةِ نفاحو رف مو امف اسف ايو وف امف سفارف اةِ ابفرف رف مو امف اتفيفِن: اسف رف ا امف مف ورو لفهو نفاحو امو وف ذف ابفرف اتحخف . وف ِض ِميلِدِه فِي اوِر الفِكلفدفانِيتِينف فِي ارف

امف ابفنِِه اةف ابفرف رف نحتفهو امف ايف كف سفارف انف ابفنف ابفنِِه وف لووطا بفنف هفارف نفهو وف امف ابف حو ابفرف ذف تفارف اخف لفد . وف ا وف ايو عفاقِرا لفيفسف لفهف كفانفتف سفارف كفةف. وف ابِي يِسف ابِي ِملفكفةف وف
اتف مف . وف سف ِسنِينف مف خف حف ِمئفتفيفِن وف كفانفتف ايحامو تفارف . وف وا هونفاكف اقفامو انف وف ارف . ففاتووا الفى حف ِض كفنفعفانف عا ِمنف اوِر الفِكلفدفانِيتِينف ِليفذفهفبووا الفى ارف وا مف جو رف ففخف

انف ارف حو فِي حف  .تفارف
مف اعفظتِ ابفاِركفكف وف ة  وف ة  عفِظيمف عفلفكف امح . ففاجف ِض الحتِي اِريكف ِمنف بفيفِت ابِيكف الفى الرف تِكف وف ِمنف عفِشيرف ِضكف وف امف: «اذفهفبف ِمنف ارف ب  لبفرف قفالف الرح وف
عفهو ذفهفبف مف ب  وف ا قفالف لفهو الرح امو كفمف ِض». ففذفهفبف ابفرف ِميعو قفبفائِِل الرف كو فِيكف جف تفتفبفارف لِعنفكف الفعفنوهو. وف بفاِرِكيكف وف ابفاِركو مو كفة . وف تفكوونف بفرف كف وف مف اسف
ا الحتِي اقفتفنفيفا قفتفنفيفاتِِهمف كولح مو لووطا ابفنف اِخيِه وف اتفهو وف رف ايف امف امو سفارف ذف ابفرف . ففاخف انف ارف جف ِمنف حف رف ا خف سفبفِعينف سفنفة  لفمح ۭس وف مف امو ابفنف خف كفانف ابفرف لووط . وف

كفاِن شفِكيمف ِض الفى مف امو فِي الرف تفازف ابفرف اجف . وف نفعفانف ِض كف . ففاتووا الفى ارف نفعفانف ِض كف وا ِليفذفهفبووا الفى ارف جو رف خف . وف انف ارف تفلفكفا فِي حف الن فووسف الحتِي امف وف
ِ بت بفحا ِللرح ذف ». ففبفنفى هونفاكف مف ضف ِطي هفِذِه الرف ِلكف اعف : «ِلنفسف قفالف امف وف ب  لبفرف رف الرح ظفهف ِض. وف نفعفانِي ونف ِحينفئِۭذ فِي الرف كفانف الفكف ةف. وف ورف الفى بفل وطفِة مو

ِرِق. ففبفنفى هونفاكف شف عفايو ِمنف الفمف غفِرِب وف لفهو بفيفتو ايلف ِمنف الفمف تفهو. وف يفمف نفصفبف خف قِيح بفيفِت ايۭل وف بفِل شفرف رف لفهو. ثومح نفقفلف ِمنف هونفاكف الفى الفجف الحِذي ظفهف
بف رف ِليفتفغفرح امو الفى ِمصف دفرف ابفرف ِض ففانفحف وع  فِي الرف دفثف جو حف نووِب. وف وف الفجف اِليا نفحف تفوف ال مو تِحف امو ارف لف ابفرف تفحف ِ. ثومح ارف بت ِم الرح دفعفا بِاسف ِ وف بت بفحا ِللرح ذف مف

سفنفةو اة  حف رف تو انحِك امف اتِِه: «انتِي قفدف عفِلمف رف ايف امف رف انحهو قفالف ِلسفارف لف ِمصف خو بف انف يفدف ا قفرو دفثف لفمح حف ِض كفانف شفِديدا. وف وعف فِي الرف هونفاكف لنح الفجو
يفا نفففِسي تفحف يفر  بِسفبفبِِك وف تِي ِليفكوونف ِلي خف تفبفقوونفِك. قووِلي انحِك اخف يفسف اتوهو. ففيفقفتولوونفنِي وف رف : هفِذِه امف مف يفقوولوونف ِري ونف انحهو اِك الفِمصف نفظفِر. ففيفكوونو اذفا رف الفمف

نف عفوف وهفا لفدفى فِرف دفحو مف نف وف عفوف سفاءو فِرف ؤف اهفا رو رف سفنفة  ِجدتا. وف ا حف اةف انحهف رف ا الفمف اوو ِريتِينف رف رف انح الفِمصف امو الفى ِمصف لف ابفرف ا دفخف دفثف لفمح ِلِك». ففحف ِمنف اجف
ب  بف الرح رف . ففضف ال  ِجمف اتون  وف اء  وف امف عفبِيد  وف ِمير  وف حف بفقفر  وف نفم  وف ارف لفهو غف صف ا وف بفبِهف يفرا بِسف امف خف نفعف الفى ابفرف نف ففصف عفوف اةو الفى بفيفِت فِرف رف ففاِخذفِت الفمف

ا نِي انحهف بِرف اذفا لفمف توخف نفعفتف بِي؟ ِلمف ا هفذفا الحِذي صف : «مف قفالف امف وف نو ابفرف عفوف . ففدفعفا فِرف امف اةِ ابفرف رف ايف امف ة  بِسفبفِب سفارف بفاۭت عفِظيمف رف تفهو ضف بفيف نف وف عفوف فِرف



ال نو ِرجف عفوف لفيفِه فِرف صفى عف !». ففاوف اذفهفبف ذفهفا وف ! خو اتوكف رف ذفا امف نف هووف الف تِي؟ وف جف وف ا ِلي ِلتفكوونف زف توهف ذف تحى اخف تِي حف اذفا قولفتف ِهيف اخف ؟ ِلمف اتوكف رف امف
ا كفانف لفهو كولح مف اتفهو وف رف امف  .ففشفيحعووهو وف

سفارف الذحهفِب. وف ِة وف الفِفضح اِشي وف وف امو غفنِيتا ِجدتا فِي الفمف كفانف ابفرف نووِب. وف عفهو الفى الفجف لووط  مف ا كفانف لفهو وف كول  مف اتوهو وف رف امف رف هووف وف امو ِمنف ِمصف ِعدف ابفرف ففصف
بفحِ الحِذي عفِملفهو هونفاكف ذف كفاِن الفمف عفايف الفى مف ةِ بفيفنف بفيفِت ايلف وف اءف توهو فِيِه فِي الفبفدف يفمف كفاِن الحِذي كفانفتف خف نووِب الفى بفيفِت ايلف الفى الفمف لتِِه ِمنف الفجف فِي ِرحف
عا اذف كفانفتف كونفا مف ضو انف يفسف ا الرف تفِملفهومف لفمف تفحف ِخيفام . وف بفقفر  وف نفم  وف امف كفانف لفهو ايفضا غف عف ابفرف لووط  السحائِرو مف ِ. وف بت ِم الرح امو بِاسف دفعفا هونفاكف ابفرف ل. وف اوح

ي ونف الفِفِرزتِ كفانف الفكفنفعفانِي ونف وف اِشي لووۭط. وف وف عفاةِ مف رو امف وف اِشي ابفرف وف عفاةِ مف ة  بفيفنف رو مف اصف خف دفثفتف مو عا. ففحف كونفا مف ا انف يفسف ة  ففلفمف يفقفِدرف ا كفثِيرف مف لكوهو امف
ِض اِن. الفيفسفتف كول  الرف وف نو اخف عفاتِكف لنحنفا نفحف رو عفاتِي وف بفيفنف رو بفيفنفكف وف ة  بفيفنِي وف مف اصف خف امو ِللووۭط: «ل تفكونف مو ِض. ففقفالف ابفرف ِحينفئِۭذ سفاِكنِينف فِي الرف
ا لفمف ا سفقفي  قفبف ِميعفهف دونتِ انح جف ةِ الرف اى كولح دفائِرف رف يفنفيفِه وف ففعف لووط  عف ال». ففرف انف يفِمينا ففانفا ِشمف ال ففانفا يفِمينا وف تفِزلف عفنتِي. انف ذفهفبفتف ِشمف ؟ اعف كف امف امف
لف لووط  تفحف ارف دونتِ وف ةِ الرف تفارف لووط  ِلنفففِسِه كولح دفائِرف . ففاخف ا تفِجيءو الفى صووغفرف . ِحينفمف رف ِض ِمصف ِ كفارف بت نحِة الرح ةف كفجف ورف عفمو ب  سفدوومف وف بف الرح رف اخف
لو سفدوومف كفانف اهف هو الفى سفدوومف. وف نفقفلف ِخيفامف ةِ وف ائِرف دوِن الدح لووط  سفكفنف فِي مو ِض كفنفعفانف وف امو سفكفنف فِي ارف ِر. ابفرف خف اِحدو عفِن الف لف الفوف تفزف قا. ففاعف شفرف

نووبا جف ال وف ِضعِ الحِذي انفتف فِيِه ِشمف وف انفظورف ِمنف الفمف نفيفكف وف ففعف عفيف نفهو: «ارف اِل لووۭط عف تِزف امف بفعفدف اعف ب  لبفرف قفالف الرح ِ ِجدتا. وف بت طفاة  لفدفى الرح خو ارا وف رف اشف
د  انف تفطفاعف احف تحى اذفا اسف ِض حف اِب الرف لفكف كفتورف عفلو نفسف اجف ِلكف الفى البفِد. وف ِلنفسف ا وف ِطيهف ى لفكف اعف ِض الحتِي انفتف تفرف ِميعف الرف با لنح جف غفرف قا وف شفرف وف

اقفامف ِعنفدف اتفى وف هو وف امو ِخيفامف ا». ففنفقفلف ابفرف ِطيهف ا لنتِي لفكف اعف هف ضف عفرف ا وف ِض طوولفهف ِش فِي الرف لوكف ايفضا يوعفد . قوِم امف ِض ففنفسف ابف الرف يفعودح تورف
ِ بت بفحا ِللرح ذف بفنفى هونفاكف مف ونف وف بفرو ا الحتِي فِي حف رف مف  .بفل وطفاِت مف

عف عف بفارف با مف رف نفعووا حف لِء صف ويِيمف انح هفؤو ِلِك جو عفالف مف تِدف ِلِك ِعيلمف وف رف مف مف لفعفوف كفدفرف سفارف وف ِلِك الح يووكف مف ارف ِلِك ِشنفعفارف وف اففلف مف رف دفثف فِي ايحاِم امف حف وف
عووا تفمف لِء اجف ِميعو هفؤو ). جف ِلِك بفالفعف (الحتِي ِهيف صووغفرو مف بوويِيمف وف ِلِك صف ئِيبفرف مف ِشمف ةف وف مف ِلِك ادف ِشنفابف مف ةف وف ورف ِلِك عفمو شفاعف مف بِرف ِلِك سفدوومف وف مف

فِي السحنفِة لفيفِه. وف ةف عفصووا عف السحنفةف الثحاِلثفةف عفشفرف رف وف مف لفعفوف توعفبِدووا ِلكفدفرف ةف سفنفة  اسف رو الفِملفحِ). اثفنفتفيف عفشفرف يِم (الحِذي هووف بفحف دتِ ِق الستِ تفعفاِهِدينف الفى عومف مو
ى اليِميتِينف فِي شفوف وِزيتِينف فِي هفامف وف الز  نفايِمف وف وثف قفرف تفارو ففائِيتِينف فِي عفشف بووا الرح رف ضف عفهو وف لووكو الحِذينف مف الفمو رو وف مف لفعفوف ةف اتفى كفدفرف ابِعفةف عفشفرف الرح

بووا رف ضف ). وف ففاطف (الحتِي ِهيف قفاِدشو اءووا الفى عفيفِن ِمشف جف عووا وف جف يحِة. ثومح رف انف الحتِي ِعنفدف الفبفرتِ ِة ففارف مف بفِلِهمف سفِعيرف الفى بوطف وِريتِينف فِي جف الفحو يفتفايِمف وف قفرف
ِلكو بفالفعف مف بوويِيمف وف ِلكو صف مف ةف وف مف ِلكو ادف مف ةف وف ورف ِلكو عفمو مف ِلكو سفدوومف وف جف مف رف . ففخف ارف ص ونف تفامف وِريتِينف السحاِكنِينف فِي حف ايفضا المو اِلقفِة وف كولح بِلِد الفعفمف
يووكف ارف ِلِك ِشنفعفارف وف اففلف مف رف امف ويِيمف وف ِلِك جو عفالف مف تِدف ِلِك ِعيلمف وف رف مف مف لفعفوف عف كفدفرف يِم. مف دتِ ِق الستِ مف فِي عومف عفهو با مف رف وا حف نفظفمو ) وف (الحتِي ِهيف صووغفرو

بووا الفبفاقوونف هفرف سفقفطفا هونفاكف وف ةف وف ورف عفمو ِلكفا سفدوومف وف بف مف رف ة . ففهف ۭر كفثِيرف مف يِم كفانف فِيِه ابفارو حو دتِ قو الستِ عومف سفۭة. وف مف لووۭك عفلفى خف بفعفةو مو . ارف سفارف ِلِك الح مف
ضووا اذف كفانف سفاِكنا مف لكفهو وف امف امف وف ذووا لووطا ابفنف اِخي ابفرف اخف ضووا. وف مف تِِهمف وف ِعمف ِميعف اطف جف ةف وف ورف عفمو لِك سفدوومف وف ِميعف امف ذووا جف بفِل. ففاخف الفى الفجف

ۭد ابف عفهف حف كفانووا اصف . وف اِخي عفانِرف كوولف وف ِ اِخي اشف وِريت ا المو رف مف كفانف سفاِكنا ِعنفدف بفل وطفاِت مف . وف انِيح امف الفِعبفرف بفرف ابفرف اخف ا وف نف نفجف فِي سفدوومف. ففاتفى مف
لفيفِهمف لفيفل هووف انفقفسفمف عف . وف مف الفى دفانف تفبِعفهو انِيفةف عفشفرف وف ثفمف تِِه ثفلثف ِمئفۭة وف نِينف ِولفدفانف بفيف رتِ تفمف انفهو الفمو رح ِغلفمف اهو سوبِيف جف امو انح اخف ا سفِمعف ابفرف . ففلفمح امف عف ابفرف مف

النتِسفاءف ايفضا لكفهو وف امف اهو ايفضا وف عف لووطا اخف جف تفرف اسف لِك وف عف كولح المف جف تفرف اسف . وف قف شف اِل ِدمف مف ِِ وبفةف الحتِي عفنف شف مف الفى حو تفبِعفهو هومف وف عفبِيدوهو ففكفسحرف وف
ِلِك). قو الفمف ى (الحِذي هووف عومف ِق شفوف عفهو الفى عومف لووِك الحِذينف مف الفمو رف وف مف لفعفوف ةِ كفدفرف رف وِعِه ِمنف كفسف جو تِقفبفاِلِه بفعفدف رو ِلكو سفدوومف ِلسف جف مف رف . ففخف الشحعفبف وف

اِت اوف اِلِك السحمف ِ مف امو ِمنف ِا الفعفِليت ك  ابفرف بفارف : «مو قفالف كفهو وف بفارف ِ. وف ِ الفعفِليت كفانف كفاِهنا ِلح را. وف مف خف بفزا وف جف خو رف ِلكو شفاِليمف اخف اِدقو مف لفِكي صف مف وف
ا امح ِطنِي الن فووسف وف امف: «اعف ِلكو سفدوومف لبفرف قفالف مف ۭء. وف را ِمنف كولتِ شفيف طفاهو عوشف ». ففاعف دفاءفكف فِي يفِدكف لفمف اعف ك  او الفعفِلي  الحِذي اسف بفارف مو ِض وف الرف وف
اكف ل ِشرف يفطا وف ذفنح ل خف ِض ل اخو الرف اِء وف اِلِك السحمف ِ مف ِ اللفِه الفعفِليت بت ففعفتو يفِدي الفى الرح ِلِك سفدوومف: «رف امو ِلمف ». ففقفالف ابفرف ذفهفا ِلنفففِسكف لكف ففخو المف

ِعي: عفانِرف اِل الحِذينف ذفهفبووا مف جف ا نفِصيبو الرتِ امح . وف انو لفهو الفِغلفمف يفرف الحِذي اكف . لفيفسف ِلي غف امف نفيفتو ابفرف : انفا اغف ا هووف لفكف ففل تفقوولو ل ِمنف كولتِ مف نفعفۭل وف
مف ذوونف نفِصيبفهو مف يفاخو ا ففهو رف مف مف كوولف وف اشف  .«وف

ا السحيتِدو امو: «اي هف كف كفثِير  ِجدتا». ففقفالف ابفرف رو . اجف س  لفكف امو. انفا تورف فف يفا ابفرف يفا: «ل تفخف ؤف امف فِي الر  ِ الفى ابفرف بت ارف كفلمو الرح وِر صف بفعفدف هفِذِه المو
اِرث  ذفا ابفنو بفيفتِي وف هووف امو ايفضا: «انحكف لفمف توعفِطنِي نفسفل وف قفالف ابفرف ؟» وف ِقي  شف مف رو الدتِ اِلكو بفيفتِي هووف اِليعفازف مف اۭض عفِقيما وف انفا مف اذفا توعفِطينِي وف ب  مف الرح
عودح اِء وف : «انفظورف الفى السحمف قفالف اِرجۭ وف هو الفى خف جف رف ». ثومح اخف شفائِكف هووف يفِرثوكف جو ِمنف احف رو ِ الفيفِه: «ل يفِرثوكف هفذفا. بفِل الحِذي يفخف بت ِلي». ففاذفا كفلمو الرح
كف ِمنف اوِر جف رف ب  الحِذي اخف قفالف لفهو: «انفا الرح ا. وف ِسبفهو لفهو بِرت ِ ففحف بت نف بِالرح ». ففامف لوكف قفالف لفهو: «هفكفذفا يفكوونو نفسف تفطفعفتف انف تفعودحهفا». وف ومف اِن اسف الن جو
ة  ثولثِيحة  عفنفزف لفة  ثولثِيحة  وف ذف ِلي ِعجف ا؟» ففقفالف لفهو: «خو لفمو انتِي اِرثوهف اذفا اعف ب  بِمف ا السحيتِدو الرح : «اي هف ا». ففقفالف ضف ِلتفِرثفهف الفِكلفدفانِيتِينف ِليوعفِطيفكف هفِذِه الرف

لفِت ا الطحيفرو ففلفمف يفشوقحهو. ففنفزف امح اِحبِِه. وف قفابِلف صف اِحۭد مو عفلف ِشقح كولتِ وف جف سفِط وف ا ِمنف الفوف قحهف شف ا وف ذف هفِذِه كولحهف ة ». ففاخف امف مف حف ة  وف امف يفمف كفبفشا ثولثِيتا وف وف
اقِعفة  ة  وف ة  عفِظيمف ِلمف ظف بفة  مو عف اذفا رو امف سوبفات  وف قفعف عفلفى ابفرف ِغيِب وف سو الفى الفمف ِت الشحمف ارف ا صف لفمح هفا. وف رو جو امو يفزف كفانف ابفرف ثفِث وف اِرحو عفلفى الفجو وف الفجف

ةو الحتِي بفعف ِمئفِة سفنفۭة. ثومح المح مف ارف مف ففيوِذل ونفهو تفعفبفدوونف لفهو يوسف مف وف ۭض لفيفسفتف لفهو لفكف سفيفكوونو غفِريبا فِي ارف لفمف يفِقينا انح نفسف امف: «اعف لفيفِه. ففقفالف لبفرف عف

ابِعِ فِي الفِجيِل الرح ۭة. وف اِلحف بفۭة صف ففنو بِشفيف تودف ِضي الفى ابفائِكف بِسفلۭم وف ا انفتف ففتفمف امح ِزيلفۭة. وف لۭك جف ونف بِامف جو رو بفعفدف ذفِلكف يفخف ا. وف ا انفا اِدينوهف بفدوونف لفهف تفعف يوسف
وزو بفاحو نفاۭر يفجو ِمصف اۭن وف اذفا تفن ورو دوخف ةو وف ِت الفعفتفمف ارف سو ففصف نف كفاِمل». ثومح غفابفِت الشحمف وِريتِينف لفيفسف الفى الف نفا لنح ذفنفبف المو ِجعوونف الفى هفهو يفرف

ِر ِر الفكفبِيِر نفهف رف الفى النحهف ِر ِمصف ضف ِمنف نفهف ِطي هفِذِه الرف ِلكف اعف امف ِميثفاقا قفائِل: «ِلنفسف عف ابفرف ب  مف ِم قفطفعف الرح بفيفنف تِلفكف الفِقطفعِ. فِي ذفِلكف الفيفوف
الفيفبووِسيتِينف اِشيتِينف وف جف الفِجرف الفكفنفعفانِيتِينف وف وِريتِينف وف المو ففائِيتِينف وف الرح يتِينف وف ِفِرزتِ الف الفِحثتِيتِينف وف ونِيتِينف وف مو الفقفدف يتِينف وف الفقفنِزتِ ِقينِيتِينف وف اِت. الف  .«الففورف

سفكفنِي عفِن الفِولدفةِ. ب  قفدف امف ذفا الرح امف: «هووف ايو لبفرف رو ففقفالفتف سفارف ا هفاجف هف مو ِريحة  اسف اِريفة  ِمصف ا جف كفانفتف لفهف امف ففلفمف تفِلدف لفهو. وف اةو ابفرف رف ايو امف ا سفارف امح وف
ا ِمنف بفعفِد اِريفتفهف ِريحةف جف رف الفِمصف امف هفاجف اةو ابفرف رف ايو امف ذفتف سفارف . ففاخف ايف ِل سفارف امو ِلقفوف ». ففسفِمعف ابفرف ا بفنِينف قو ِمنفهف زف اِريفتِي لفعفلتِي ارف لف عفلفى جف خو ادف
تف غورف بِلفتف صف ا حف اتف انحهف ا رف لفمح . وف بِلفتف رف ففحف لف عفلفى هفاجف ة  لفهو. ففدفخف جف وف ا زف ِلهف جو امف رف ا لبفرف طفتفهف اعف ِض كفنفعفانف وف امف فِي ارف ِة ابفرف عفشفِر ِسنِينف لقفامف

ا. يفقفِضي تو فِي عفيفنفيفهف غورف بِلفتف صف ا حف اتف انحهف ا رف نِكف ففلفمح اِريفتِي الفى ِحضف ! انفا دفففعفتو جف لفيفكف امف: «ظولفِمي عف ايو لبفرف ا. ففقفالفتف سفارف ا فِي عفيفنفيفهف لتوهف وف مف
ا. ِههف جف بفتف ِمنف وف رف ايو ففهف ا سفارف نفيفِك». ففاذفلحتفهف سونو فِي عفيف ا يفحف ا مف اِريفتوِك فِي يفِدِك. اففعفِلي بِهف ذفا جف : «هووف ايف امو ِلسفارف ». ففقفالف ابفرف بفيفنفكف ب  بفيفنِي وف الرح



الفى ايفنف ايف ِمنف ايفنف اتفيفِت وف اِريفةف سفارف رو جف : «يفا هفاجف قفالف . وف يحِة عفلفى الفعفيفِن الحتِي فِي طفِريِق شوورف اِء فِي الفبفرتِ ِ عفلفى عفيفِن الفمف بت لكو الرح دفهفا مف جف ففوف
ا قفالف لفهف ا». وف يفهف تف يفدف ِعي تفحف ضف اخف لتِِك وف وف ِجِعي الفى مف ِ: «ارف بت لكو الرح ا مف ». ففقفالف لفهف ايف لتِي سفارف وف ِه مف جف : «انفا هفاِربفة  ِمنف وف تفذفهفبِين؟». ففقفالفتف

اِعيلف لنح مف هو اسف مف ِعينف اسف تفدف بفلفى ففتفِلِدينف ابفنا وف ِ: «هفا انفِت حو بت لكو الرح ا مف قفالف لفهف ةِ». وف لفِك ففل يوعفد  ِمنف الفكفثفرف ثِيرا اكفثتِرو نفسف ِ: «تفكف بت لكو الرح مف
ِ بت مف الرح ». ففدفعفِت اسف كونو تِِه يفسف وف ِميعِ اخف امف جف امف لفيفِه وف اِحۭد عف يفدو كولتِ وف اِحۭد وف ِشيتا يفدوهو عفلفى كولتِ وف حف انحهو يفكوونو انفسفانا وف ذفلحتِِك. وف بح قفدف سفِمعف ِلمف الرح

ئِي». هفا ِهيف بفيفنف قفاِدشف يف رو يفۭة؟» ِلذفِلكف دوِعيفِت الفبِئفرو «بِئفرف لفحف ؤف ايفتو بفعفدف رو نفا ايفضا رف : «اهفهو ا قفالفتف ئِي». لنحهف ا: «انفتف ايلو رو عفهف لحمف مف الحِذي تفكف
رو لفدفتف هفاجف ا وف انِينف سفنفة  لفمح ثفمف ۭ وف امو ابفنف ِستت ». كفانف ابفرف اِعيلف مف رو «اسف تفهو هفاجف لفدف نِِه الحِذي وف مف ابف امو اسف دفعفا ابفرف امف ابفنا. وف رو لبفرف لفدفتف هفاجف دف. ففوف بفارف وف

امف اِعيلف لبفرف مف  .اسف
بفيفنفكف ِدي بفيفنِي وف عفلف عفهف كونف كفاِمل ففاجف اِمي وف . ِسرف امف قفالف لفهو: «انفا او الفقفِديرو امف وف ب  لبفرف رف الرح ِعينف سفنفة  ظفهف تِسف عۭ وف امو ابفنف تِسف ا كفانف ابفرف لفمح وف

كف مو عفى اسف ِم ففل يودف هووۭر ِمنف المف مف تفكوونو ابا ِلجو عفكف وف ِدي مف ذفا عفهف وف ا انفا ففهو قفالف او لفهو: «امح ِهِه. وف جف امو عفلفى وف ثِيرا ِجدتا». ففسفقفطف ابفرف كف كف اكفثتِرف وف
اقِيمو . وف ونف جو رو لووك  ِمنفكف يفخف مو ما وف عفلوكف امف اجف ثِيرا ِجدتا وف كف كف اثفِمرو ِم. وف هووۭر ِمنف المف مف عفلوكف ابا ِلجو اِهيمف لنتِي اجف كف ابفرف مو امف بفلف يفكوونو اسف بفعفدو ابفرف

ضف ِلكف ِمنف بفعفِدكف ارف ِلنفسف ِطي لفكف وف اعف . وف ِلكف ِمنف بفعفِدكف ِلنفسف دا ابفِديتا لكوونف الفها لفكف وف يفاِلِهمف عفهف ِلكف ِمنف بفعفِدكف فِي اجف بفيفنف نفسف بفيفنفكف وف ِدي بفيفنِي وف عفهف
. هفذفا يفاِلِهمف لوكف ِمنف بفعفِدكف فِي اجف نفسف ِدي انفتف وف ففظو عفهف ا انفتف ففتفحف امح اِهيمف: «وف قفالف او لبفرف ». وف مف هو اكوونو الفهف ِض كفنفعفانف ِملفكا ابفِديتا. وف بفتِكف كولح ارف غورف

ۭد بفيفنِي ةف عفهف لفتِكومف ففيفكوونو عفلمف ِم غورف تفنوونف فِي لفحف ۭر ففتوخف تفنو ِمنفكومف كول  ذفكف : يوخف ِلكف ِمنف بفعفِدكف بفيفنف نفسف بفيفنفكومف وف ففظوونفهو بفيفنِي وف ِدي الحِذي تفحف هووف عفهف
ِليدو تفنو ِختفانا وف . يوخف ِلكف ۭة ِمنف كولتِ ابفِن غفِريۭب لفيفسف ِمنف نفسف تفاعو بِِفضح بف الفمو ِليدو الفبفيفِت وف : وف يفاِلكومف تفنو ِمنفكومف كول  ذفكفۭر فِي اجف انِيفِة ايحاۭم يوخف . ابفنف ثفمف بفيفنفكومف وف

لفتِِه ففتوقفطفعو تِلفكف النحففسو ِمنف ِم غورف تفنو فِي لفحف لففو الحِذي ل يوخف ا الذحكفرو الغف امح دا ابفِديتا. وف ِمكومف عفهف ِدي فِي لفحف تِكف ففيفكوونو عفهف تفاعو بِِفضح بف الفمو بفيفتِكف وف
ا ِطيكف ايفضا ِمنفهف اعف ا وف ابفاِركوهف ةو. وف ا سفارف هف مو ايف بفِل اسف ا سفارف هف مف عوو اسف اتوكف ل تفدف رف ايو امف اِهيمف: «سفارف قفالف او لبفرف ِدي». وف ا. انحهو قفدف نفكفثف عفهف شفعفبِهف

قفالف فِي قفلفبِِه: «هفلف يوولفدو ِلبفِن ِمئفِة سفنفۭة؟ ضفِحكف وف ِهِه وف جف اِهيمو عفلفى وف ». ففسفقفطف ابفرف ا يفكوونوونف لووكو شوعووۭب ِمنفهف مو ما وف ا ففتفكوونو امف ابفنا. ابفاِركوهف
عوو تفدف اتوكف تفِلدو لفكف ابفنا وف رف ةو امف !» ففقفالف او بفلف سفارف كف امف اِعيلف يفِعيشو امف مف ِ: «لفيفتف اسف اِهيمو ِلح قفالف ابفرف ِعينف سفنفة ؟». وف ِهيف بِنفتو تِسف ةو وف هفلف تفِلدو سفارف وف
هو كفثِيرا ِجدتا. اكفثتِرو هو وف اثفِمرو اِعيلو ففقفدف سفِمعفتو لفكف فِيِه. هفا انفا ابفاِركوهو وف مف ا اسف امح ِلِه ِمنف بفعفِدِه. وف دا ابفِديتا ِلنفسف عفهو عفهف ِدي مف اقِيمو عفهف . وف اقف حف هو اسف مف اسف
غف ا ففرف تِيفِة». ففلفمح قفِت فِي السحنفِة الف ةو فِي هفذفا الفوف اقف الحِذي تفِلدوهو لفكف سفارف حف عف اسف هو مف ِدي اقِيمو لفِكنف عفهف ة . وف ة  كفبِيرف عفلوهو امح اجف ئِيسا يفِلدو وف اثفنفيف عفشفرف رف
ِل بفيفِت تِِه كولح ذفكفۭر ِمنف اهف بفتفاِعينف بِِفضح ِميعف الفمو جف ِميعف ِولفدفاِن بفيفتِِه وف جف اِعيلف ابفنفهو وف مف اِهيمو اسف ذف ابفرف اِهيمف. ففاخف ِعدف او عفنف ابفرف عفهو صف ِمنف الفكفلِم مف

كفانف لفتِِه وف ِم غورف تِنف فِي لفحف ِعينف سفنفة  ِحينف خو تِسف عۭ وف اِهيمو ابفنف تِسف كفانف ابفرف هو او. وف لحمف ا كف ِم عفيفنِِه كفمف لفتِِهمف فِي ذفِلكف الفيفوف مف غورف تفنف لفحف خف اِهيمف وف ابفرف
اِل بفيفتِِه ِولفدفاِن كول  ِرجف نوهو. وف اِعيلو ابف مف اسف اِهيمو وف تِنف ابفرف يفنِِه خو ِم عف لفتِِه. فِي ذفِلكف الفيفوف ِم غورف تِنف فِي لفحف ةف سفنفة  ِحينف خو اِعيلو ابفنوهو ابفنف ثفلثف عفشفرف مف اسف

عفهو تِنووا مف ِة ِمِن ابفِن الفغفِريِب خو تفاِعينف بِالفِفضح بف الفمو  .الفبفيفِت وف
ا ِه. ففلفمح اقِفوونف لفدفيف اۭل وف اذفا ثفلثفةو ِرجف نفظفرف وف ففعف عفيفنفيفِه وف اِر ففرف رتِ النحهف قفتف حف ِة وف يفمف اِلس  فِي بفاِب الفخف هووف جف ا وف رف مف ب  ِعنفدف بفل وطفاِت مف رف لفهو الرح ظفهف وف

ذف خف . ِليوؤف بفدفكف زف عف اوف ة  فِي عفيفنفيفكف ففل تفتفجف دفتو نِعفمف جف : «يفا سفيتِدو انف كونفتو قفدف وف قفالف ِض وف دف الفى الرف سفجف ِة وف يفمف تِقفبفاِلِهمف ِمنف بفاِب الفخف كفضف ِلسف نفظفرف رف
». ففقفالووا: تومف عفلفى عفبفِدكومف رف رف ونف لنحكومف قفدف مف تفازو نِدوونف قولووبفكومف ثومح تفجف بفۭز ففتوسف ةف خو رف ذف ِكسف ةِ ففاخو رف تف الشحجف اتحِكئووا تفحف لفكومف وف جو ِسلووا ارف اغف اۭء وف قفِليلو مف
بفزف نفِعي خو اصف ِجنِي وف ِرِعي بِثفلِث كفيفلۭت دفقِيقا سفِميذا. اعف : «اسف قفالف ةف وف ِة الفى سفارف يفمف اِهيمو الفى الفخف عف ابفرف رف ». ففاسف تف ا تفكفلحمف «هفكفذفا تفففعفلو كفمف
ِملفهو لف الحِذي عف الفِعجف لفبفنا وف بفدا وف ذف زو لفهو. ثومح اخف عف ِليفعفمف رف طفاهو ِللفغولِم ففاسف اعف يتِدا وف جف صا وف خف ل رف ذف ِعجف اخف اِهيمو الفى الفبفقفِر وف كفضف ابفرف لحۭة». ثومح رف مف

: «انتِي ِة». ففقفالف يفمف : «هفا ِهيف فِي الفخف ؟» ففقفالف اتوكف رف ةو امف قفالووا لفهو: «ايفنف سفارف ةِ اكفلووا. وف رف تف الشحجف يفِهمف تفحف اقِفا لفدف اذف كفانف هووف وف . وف مف هو ا قودحامف عفهف ضف وف وف
ةو سفارف اِهيمو وف كفانف ابفرف هو - وف اءف رف هووف وف ِة وف يفمف ةو سفاِمعفة  فِي بفاِب الفخف كفانفتف سفارف ». وف اتِكف ابفن  رف ةف امف يفكوونو ِلسفارف يفاةِ وف اِن الفحف مف وف زف ِجعو الفيفكف نفحف ارف

سفيتِِدي ا قفائِلفة : «ابفعفدف ففنفائِي يفكوونو ِلي تفنفع م  وف ةو فِي بفاِطنِهف ِحكفتف سفارف ةف عفادفة  كفالنتِسفاِء. ففضف قفِد انفقفطفعف انف يفكوونف ِلسفارف يفِن فِي اليحاِم وف مف تفقفدتِ يفِن مو شفيفخف
ء ؟ فِي الفِميعفاِد ِ شفيف بت تفِحيلو عفلفى الرح ؟ هفلف يفسف تو انفا قفدف ِشخف ِقيقفِة اِلدو وف ةو قفائِلفة : اففبِالفحف ِحكفتف سفارف اذفا ضف اِهيمف: «ِلمف ب  لبفرف !» ففقفالف الرح قفدف شفاخف

ِت». ثومح قفامف ِحكف : «ل! بفلف ضف ). ففقفالف اففتف ا خف ». (لنحهف كف حف ةو قفائِلفة : «لفمف اضف تف سفارف ». ففانفكفرف ةف ابفن  يفكوونو ِلسفارف يفاةِ وف اِن الفحف مف وف زف ِجعو الفيفكف نفحف ارف
اِهيمو ابفرف ا انفا ففاِعلوهو وف اِهيمف مف ِفي عفنف ابفرف : «هفلف اخف ب  . ففقفالف الرح مف مف ِليوشفيتِعفهو عفهو اِشيا مف اِهيمو مف كفانف ابفرف وف سفدوومف. وف لحعووا نفحف تفطف الو ِمنف هونفاكف وف جف الرتِ

ا لووا بِرت ِ ِليفعفمف بت ففظووا طفِريقف الرح بفيفتفهو ِمنف بفعفِدِه انف يفحف ففتوهو ِلكفيف يووِصيف بفنِيِه وف ِض؟ لنتِي عفرف ِم الرف ِميعو امف كو بِِه جف يفتفبفارف قفِويحة  وف ة  وف ة  كفبِيرف يفكوونو امح
ى ارف تف ِجدتا. انفِزلو وف مف قفدف عفظومف ِطيحتوهو خف ةف قفدف كفثورف وف ورف عفمو اخف سفدوومف وف : «انح صورف ب  قفالف الرح لحمف بِِه». وف ا تفكف اِهيمف بِمف ب  لبفرف عفدفل ِلكفيف يفاتِيف الرح وف

لف قفائِما اِهيمو ففكفانف لفمف يفزف ا ابفرف امح وف سفدوومف وف ذفهفبووا نفحف الو ِمنف هونفاكف وف جف فف الرتِ انفصفرف لفمو». وف الح ففاعف تِي الفيح وف ا الف اِخهف سفبف صورف اِم حف هفلف ففعفلووا بِالتحمف
ففحو عفنفهو ِمنف ل تفصف كفانف وف ِلكو الفمف ِدينفِة. اففتوهف ا فِي الفمف سوونف بفارت مف عف الثِيِم؟ عفسفى انف يفكوونف خف ِلكو الفبفارح مف : «اففتوهف قفالف اِهيمو وف ِ. ففتفقفدحمف ابفرف بت امف الرح امف

! ادفيحانو كولتِ اشفا لفكف عف الثِيِم ففيفكوونو الفبفار  كفالثِيِم. حف ِر انف توِميتف الفبفارح مف اشفا لفكف انف تفففعفلف ِمثفلف هفذفا المف ا الحِذينف فِيِه؟ حف ِسينف بفارت مف ِل الفخف اجف
». ففقفالف ِلِهمف كفاِن كولتِِه ِمنف اجف ففحو عفِن الفمف ِدينفِة ففانتِي اصف ا فِي الفمف ِسينف بفارت مف دفتو فِي سفدوومف خف جف : «انف وف ب  نفعو عفدفل؟» ففقفالف الرح ِض ل يفصف الرف
: «ل سفِة؟» ففقفالف مف ِدينفِة بِالفخف ِلكو كولح الفمف سفة . اتوهف مف ا خف سوونف بفارت مف ا نفقفصف الفخف بحمف اد . رو مف رف اب  وف انفا تورف لفى وف وف مو الفمف لتِ عفتو اكف اِهيمو: «انتِي قفدف شفرف ابفرف

ِل : «ل اففعفلو ِمنف اجف ». ففقفالف بفعوونف دف هونفاكف ارف : « عفسفى انف يووجف قفالف هو ايفضا وف لتِمو ». ففعفادف يوكف بفِعينف ارف سفة  وف مف دفتو هونفاكف خف جف ِلكو انف وف اهف
: «انتِي قفدف ». ففقفالف دفتو هونفاكف ثفلثِينف جف : «ل اففعفلو انف وف ». ففقفالف دف هونفاكف ثفلثوونف لحمف. عفسفى انف يووجف لفى ففاتفكف وف ِط الفمف خف : «ل يفسف ». ففقفالف بفِعينف الرف
ةف رح لحمف هفِذِه الفمف لفى ففاتفكف وف ِط الفمف خف : «ل يفسف ». ففقفالف ِرينف ِل الفِعشف ِلكو ِمنف اجف : «ل اهف ». ففقفالف ونف رو دف هونفاكف ِعشف لفى. عفسفى انف يووجف وف مو الفمف لتِ عفتو اكف شفرف
اِهيمو عف ابفرف جف رف اِهيمف وف عف ابفرف غف ِمنف الفكفلِم مف ا ففرف ب  ِعنفدفمف ذفهفبف الرح ةِ». وف ِل الفعفشفرف ِلكو ِمنف اجف : «ل اهف ة ». ففقفالف دف هونفاكف عفشفرف . عفسفى انف يووجف ففقفطف

كفانِِه  .الفى مف
: «يفا  قفالف ِض. وف ِهِه الفى الرف جف دف بِوف سفجف ا وف تِقفبفاِلِهمف ا لووط  قفامف ِلسف اهومف ا رف . ففلفمح اِلسا فِي بفاِب سفدوومف كفانف لووط  جف سفاء  وف لكفاِن الفى سفدوومف مف اءف الفمف ففجف

ا لفيفِهمف ». ففالفحح عف ِة نفبِيتو ا». ففقفال: «ل بفلف فِي السحاحف هفبفاِن فِي طفِريِقكومف تفذف اِن وف رف ا ثومح توبفكتِ لفكومف جو ِسل ارف اغف بِيتفا وف ا وف بفِدكومف سفيتِدفيح ِميل الفى بفيفِت عف



دفِث الو سفدوومف ِمنف الفحف ِدينفِة ِرجف الو الفمف اطف بِالفبفيفِت ِرجف عفا احف طفجف ا اضف لفمف قفبف بفزف ففِطيرا ففاكفل. وف خف ا ِضيفاففة  وف مف نفعف لفهو ل بفيفتفهو ففصف دفخف ال الفيفِه وف ِجدتا ففمف
جف الفيفِهمف رف ا». ففخف ا الفيفنفا ِلنفعفِرففهومف مف هو ِرجف لفةف؟ اخف ل الفيفكف اللحيف لِن اللحذفاِن دفخف جو قفالووا لفهو: «ايفنف الرح اهفا. ففنفادووا لووطا وف الفى الشحيفخِ كول  الشحعفِب ِمنف اقفصف

ا ا كفمف ا الفيفكومف ففاففعفلووا بِِهمف مف هو ِرجو ل. اخف جو نفتفاِن لفمف تفعفِرففا رف ذفا ِلي ابف تِي. هووف وف ا يفا اخف : «ل تفففعفلووا شفرت قفالف هو وف اءف رف لفقف الفبفابف وف اغف لووط  الفى الفبفاِب وف
». ثومح قفالووا: تف ِظلتِ سفقفِفي». ففقفالووا: «ابفعودف الفى هونفاكف ل تفحف ا قفدف دفخف مف ا شفيفئا لنحهو لِن ففل تفففعفلووا بِِهمف جو ا هفذفاِن الرح امح . وف سونو فِي عويوونِكومف يفحف
دح وا الفبفابف ففمف رو وا ِليوكفستِ تفقفدحمو وا عفلفى لووۭط ِجدتا وف ا». ففالفح  ثفرف ِمنفهومف ا اكف نف نفففعفلو بِكف شفرت ما. الف كف كومو حو هووف يفحف بف وف اءف هفذفا النفسفانو ِليفتفغفرح «جف

ِغيِر الفى ى ِمنف الصح بفاهومف بِالفعفمف رف الو الحِذينف عفلفى بفاِب الفبفيفِت ففضف جف ا الرتِ امح . وف لفقفا الفبفابف اغف ا الفى الفبفيفِت وف ل لووطا الفيفِهمف خف ادف ا وف مف لِن ايفِديفهو جو الرح
ِرجف ِدينفِة اخف نف لفكف فِي الفمف كولح مف بفنفاتِكف وف بفنِيكف وف كف وف ارف هف نفا؟ اصف نف لفكف ايفضا هفهو لِن ِللووۭط: «مف جو قفالف الرح . وف وا عفنف انف يفِجدووا الفبفابف الفكفبِيِر ففعفِجزو
ِخِذينف بفنفاتِِه هو الف ارف هف لحمف اصف كف جف لووط  وف رف ِلكفهو». ففخف ب  ِلنوهف سفلفنفا الرح ِ ففارف بت امف الرح مف امف هو اخو كفانف اذف قفدف عفظومف صورف ِلكفاِن هفذفا الفمف هف كفاِن لنحنفا مو ِمنف الفمف

لكفاِن رو كفانف الفمف لفعف الفففجف ا طف لفمح اِرِه. وف هف يوِن اصف اِزحۭ فِي اعف ِدينفةف». ففكفانف كفمف ِلك  الفمف هف بح مو كفاِن لنح الرح وا ِمنف هفذفا الفمف جو رو وا اخف : «قوومو قفالف وف
بِيفِد اتِِه وف رف بِيفِد امف لِن بِيفِدِه وف جو سفكف الرح انفى امف ا تفوف لفمح ِدينفِة». وف كف بِاثفِم الفمف ِف ِل ودفتفيفِن ِلئفلح تفهف جو وف ابفنفتفيفكف الفمف اتفكف وف رف ِذ امف لِن لووطا قفائِلفيفِن: «قومف خو يوعفجتِ

. ل تفنفظورف الفى يفاتِكف بف ِلحف رو : «اهف اِرجۭ انحهو قفالف اهومف الفى خف جف رف ا اخف كفانف لفمح ِدينفِة. وف اِرجف الفمف عفاهو خف ضف وف اهو وف جف رف اخف لفيفِه - وف ِ عف بت ففقفِة الرح ابفنفتفيفِه - ِلشف
ة  فِي عفيفنفيفكف دف نِعفمف جف ذفا عفبفدوكف قفدف وف ا لووط : «ل يفا سفيتِدو. هووف مف ». ففقفالف لفهو كف ِف ِل بفِل ِلئفلح تفهف بف الفى الفجف رو ةِ. اهف ائِرف ل تفِقفف فِي كولتِ الدح ائِكف وف رف وف

ِدينفةو هفِذِه قفِريبفة  ذفا الفمف . هووف وتف ِركونِي ففامو بفِل لفعفلح الشحرح يودف بف الفى الفجف رو انفا ل اقفِدرو انف اهف قفاِء نفففِسي وف تِبف نفعفتف الفيح بِاسف ففكف الحِذي صف تف لوطف عفظحمف وف
ِر ايفضا هفكف فِي هفذفا المف جف ففعفتو وف يفا نفففِسي». ففقفالف لفهو: «انتِي قفدف رف ة ؟) ففتفحف ِغيرف . (الفيفسفتف ِهيف صف بو الفى هونفاكف رو ة . اهف ِغيرف ِهيف صف ا وف ِب الفيفهف رف ِللفهف

مو ». ِلذفِلكف دوِعيف اسف تحى تفِجيءف الفى هونفاكف تفِطيعو انف اففعفلف شفيفئا حف بف الفى هونفاكف لنتِي ل اسف رو ِرعِ اهف ا. اسف تف عفنفهف ِدينفةف الحتِي تفكفلحمف انف ل اقفِلبف الفمف
نفارا ِمنف ِعنفِد ةف ِكبفِريتا وف ورف عفمو ب  عفلفى سفدوومف وف طفرف الرح لف لووط  الفى صووغفرف ففامف ِض دفخف سو عفلفى الرف قفِت الشحمف رف اذف اشف ». وف ِدينفِة «صووغفرف الفمف

ودف ِملفحۭ! تف عفمو ارف ائِِه ففصف رف اتوهو ِمنف وف رف ِت امف نفظفرف ِض. وف ِِ الرف نفبفاتف دوِن وف ِميعف سوكحاِن الفمو جف ةِ وف كولح الدحائِرف دونف وف قفلفبف تِلفكف الفمو اِء. وف ِ ِمنف السحمف بت الرح
انو اذفا دوخف نفظفرف وف ةِ وف ائِرف ِض الدح وف كولتِ ارف نفحف ةف وف ورف عفمو وف سفدوومف وف لحعف نفحف تفطف ِ وف بت امف الرح قففف فِيِه امف كفاِن الحِذي وف اِهيمو فِي الفغفِد الفى الفمف بفكحرف ابفرف وف

دونف سفِط اِلنفِقلِب. ِحينف قفلفبف الفمو سفلف لووطا ِمنف وف ارف اِهيمف وف ةِ انح اف ذفكفرف ابفرف دونف الدحائِرف بف او مو رف ا اخف دفثف لفمح حف اِن التووِن. وف عفدو كفدوخف ِض يفصف الرف
ةِ هووف غفارف . ففسفكفنف فِي الفمف كونف فِي صووغفرف افف انف يفسف عفهو لنحهو خف ابفنفتفاهو مف بفِل وف سفكفنف فِي الفجف ِعدف لووط  ِمنف صووغفرف وف صف ا لووط . وف الحتِي سفكفنف فِيهف

طفِجعو نفضف را وف مف ِقي ابفانفا خف ِض. هفلومح نفسف نفا كفعفادفةِ كولتِ الرف لفيف لف عف خو ل  ِليفدف جو ِض رف لفيفسف فِي الرف ةِ: «ابوونفا قفدف شفاخف وف ِغيرف رو ِللصح قفالفِت الفبِكف ابفنفتفاهو. وف وف
ا. ل بِِقيفاِمهف ا وف اِعهف ِطجف لفمف بِاضف لفمف يفعف ا وف عف ابِيهف عفتف مف طفجف اضف رو وف لفِت الفبِكف دفخف لفِة وف را فِي تِلفكف اللحيف مف ا خف يِي ِمنف ابِينفا نفسفل». ففسفقفتفا ابفاهومف عفهو ففنوحف مف

يِيف عفهو ففنوحف طفِجِعي مف ِلي اضف خو لفةف ايفضا ففادف را اللحيف مف ِقيِه خف عف ابِي. نفسف ةف مف عفتو الفبفاِرحف طفجف ةِ: «انتِي قفِد اضف ِغيرف رف قفالفتف ِللصح دفثف فِي الفغفِد انح الفبِكف حف وف
بِلفِت ابفنفتفا ا ففحف ل بِِقيفاِمهف ا وف اِعهف ِطجف لفمف بِاضف لفمف يفعف عفهو وف عفتف مف طفجف اضف ةو وف ِغيرف ِت الصح قفامف لفِة ايفضا وف را فِي تِلفكف اللحيف مف ا خف ِمنف ابِينفا نفسفل». ففسفقفتفا ابفاهومف
هو «بِنف مف دفعفِت اسف لفدفِت ابفنا وف ةو ايفضا وف ِغيرف الصح ِم. وف وابِيتِينف الفى الفيفوف هووف ابوو الفمو » - وف وابف هو «مو مف دفعفِت اسف رو ابفنا وف لفدفِت الفبِكف ا. ففوف لووۭط ِمنف ابِيِهمف

ِم ونف الفى الفيفوف هووف ابوو بفنِي عفم  ي» - وف  .عفمتِ
تِي». اتِِه: «ِهيف اخف رف ةف امف اِهيمو عفنف سفارف قفالف ابفرف . وف ارف رف بف فِي جف تفغفرح شوورف وف سفكفنف بفيفنف قفاِدشف وف نووِب وف ِض الفجف اِهيمو ِمنف هونفاكف الفى ارف انفتفقفلف ابفرف وف

ا ا ففانحهف تفهف ذف اةِ الحتِي اخف رف ِل الفمف يتِت  ِمنف اجف قفالف لفهو: «هفا انفتف مف لفِم اللحيفِل وف اِلكف فِي حو اءف او الفى ابِيمف ةف. ففجف ذف سفارف اخف ارف وف رف ِلكو جف اِلكو مف سفلف ابِيمف ففارف
ا قفالفتف ِهيف ايفضا نفففسوهف تِي وف ا اخف ؟ الفمف يفقولف هووف ِلي انحهف ة  تفقفتولو ة  بفارح : «يفا سفيتِدو اامح ا. ففقفالف بف الفيفهف اِلكو قفِد اقفتفرف لفِكنف لفمف يفكونف ابِيمف ة  بِبفعفۭل». وف جف ِ وت تفزف مو

توكف سفكف انفا ايفضا امف ِة قفلفبِكف ففعفلفتف هفذفا. وف تو انحكف بِسفلمف لفِم: «انفا ايفضا عفِلمف ةِ يفدفيح ففعفلفتو هفذفا». ففقفالف لفهو او فِي الفحو نفقفاوف ِة قفلفبِي وف هووف اِخي؟ بِسفلمف
تا وف لفمف انحكف مف د هفا ففاعف انف كونفتف لفسفتف تفرو يفا. وف ِلكف ففتفحف لتِيف لجف ِل ففانحهو نفبِي  ففيوصف جو اةف الرح رف دح امف نف رو ا. ففالف س هف كف تفمف ِطئف الفيح ِلذفِلكف لفمف ادفعف عفنف انف توخف

الو ِجدتا. ثومح دفعفا جف افف الرتِ . ففخف سفاِمِعِهمف لحمف بِكولتِ هفذفا الفكفلِم فِي مف تفكف ِميعف عفبِيِدِه وف دفعفا جف اِلكو فِي الفغفِد وف ». ففبفكحرف ابِيمف نف لفكف كول  مف وتو انفتف وف تفمو
لو عفِملفتف ال ل توعفمف مف ة ؟ اعف ِطيحة  عفِظيمف لفكفتِي خف مف عفلفى مف لفبفتف عفلفيح وف تحى جف طفاتو الفيفكف حف اذفا اخف بِمف اذفا ففعفلفتف بِنفا وف قفالف لفهو: «مف اِهيمف وف اِلكو ابفرف ابِيمف

فو ِا الفبفتحةف وف ِضعِ خف وف : لفيفسف فِي هفذفا الفمف اِهيمو: «انتِي قولفتو ءف؟» ففقفالف ابفرف تحى عفِملفتف هفذفا الشحيف ايفتف حف اذفا رف اِهيمف: «مف اِلكو لبفرف قفالف ابِيمف بِي!». وف
ا اتفاهفنِي او ِمنف بفيفِت دفثف لفمح حف ة . وف جف وف تف ِلي زف ارف ي ففصف ا لفيفسفِت ابفنفةف امتِ نفةو ابِي غفيفرف انحهف تِي ابف ِقيقفِة ايفضا ِهيف اخف بِالفحف اتِي. وف رف ِل امف ففيفقفتولوونفنِي لجف
اء  امف عفبِيدا وف بفقفرا وف اِلكو غفنفما وف ذف ابِيمف نتِي هووف اِخي». ففاخف كفاۭن نفاتِي الفيفِه قووِلي عف : فِي كولتِ مف نفِعينف الفيح وفوِك الحِذي تفصف عفرو ا: هفذفا مف ابِي انتِي قولفتو لفهف
ةف: «انتِي قفدف قفالف ِلسفارف ». وف يفنفيفكف سونف فِي عف ا حف كونف فِي مف . اسف كف ِضي قودحامف ذفا ارف : «هووف اِلكو قفالف ابِيمف اتفهو. وف رف ةف امف دح الفيفِه سفارف رف اِهيمف وف طفاهفا لبفرف اعف وف

اِهيمو الفى ِا ففشفففى او لحى ابفرف اِحۭد ففانفِصففِت». ففصف ِعنفدف كولتِ وف ا ِعنفدفِك وف ِة كولتِ مف ِة. هفا هووف لفِك ِغطفاءو عفيفۭن ِمنف ِجهف اِك الففا ِمنف الفِفضح طفيفتو اخف اعف
اِهيمف اةِ ابفرف رف ةف امف اِلكف بِسفبفِب سفارف ِحۭم ِلبفيفِت ابِيمف لفقف كولح رف بح كفانف قفدف اغف نف - لنح الرح لفدف اِريفهو ففوف وف جف اتفهو وف رف امف اِلكف وف  .ابِيمف

لحمف او عفنفهو. قفِت الحِذي تفكف تِِه فِي الفوف وخف اِهيمف ابفنا فِي شفيفخو لفدفتف لبفرف وف ةو وف بِلفتف سفارف لحمف. ففحف ا تفكف ةف كفمف ب  ِلسفارف ففعفلف الرح ا قفالف وف ةف كفمف ب  سفارف تفقفدف الرح افف وف
كفانف هو او. وف رف ا امف انِيفِة ايحاۭم كفمف هووف ابفنو ثفمف اقف ابفنفهو وف حف اِهيمو اسف تفنف ابفرف خف ». وف اقف حف ةو «اسف تفهو لفهو سفارف لفدف لووِد لفهو الحِذي وف وف نِِه الفمف مف ابف اِهيمو اسف دفعفا ابفرف وف
نف قفالف : «مف قفالفتف كو ِلي». وف حف عو يفضف مف نف يفسف كا. كول  مف نفعف الفيح او ِضحف ةو: «قفدف صف قفالفتف سفارف نوهو. وف اقو ابف حف ِلدف لفهو اسف اِهيمو ابفنف ِمئفِة سفنفۭة ِحينف وو ابفرف
اتف رف . وف اقف حف مف فِطفاِم اسف ة  يفوف ة  عفِظيمف ِليمف اِهيمو وف نفعف ابفرف صف فوِطمف. وف لفدو وف تِِه!» ففكفبِرف الفوف وخف لفدفتو ابفنا فِي شفيفخو تحى وف ِضعو بفنِينف حف ةو تورف اِهيمف: سفارف لبفرف

عف ابفنِي اِريفِة ل يفِرثو مف ا لنح ابفنف هفِذِه الفجف ابفنفهف اِريفةف وف دف هفِذِه الفجف رو اِهيمف: «اطف حو ففقفالفتف لبفرف زف اِهيمف يفمف تفهو لبفرف لفدف ِريحِة الحِذي وف رف الفِمصف ةو ابفنف هفاجف سفارف
. فِي اِريفتِكف ِل جف ِمنف اجف ِل الفغولِم وف اِهيمف: «ل يفقفبوحو فِي عفيفنفيفكف ِمنف اجف نِِه. ففقفالف او لبفرف اِهيمف ِلسفبفِب ابف نفيف ابفرف ». ففقفبوحف الفكفلمو ِجدتا فِي عفيف اقف حف اسف

ذف اخف بفاحا وف اِهيمو صف ». ففبفكحرف ابفرف لوكف ة  لنحهو نفسف عفلوهو امح اِريفِة ايفضا سفاجف ابفنو الفجف . وف ل  عفى لفكف نفسف اقف يودف حف ا لنحهو بِاسف ِلهف عف ِلقفوف مف ةو اسف ا تفقوولو لفكف سفارف كولتِ مف
اءو ِمنف غف الفمف ا ففرف لفمح يحِة بِئفِر سفبفعۭ. وف تفاهفتف فِي بفرتِ ا. ففمفضفتف وف ففهف رف صف لفدف وف الفوف ا وف ا عفلفى كفتِِفهف اِضعا ايحاهومف رف وف اجف ا ِلهف طفاهومف اعف اۭء وف بفةف مف قِرف بفزا وف خو
لفسفتف لفِد». ففجف تف الفوف وف : «ل انفظورو مف ا قفالفتف ۭس لنحهف يفِة قفوف مف وف رف قفابِلفهو بفِعيدا نفحف لفسفتف مو جف مفضفتف وف اِر وف جف دفى الشف تف احف لفدف تفحف ِت الفوف حف بفِة طفرف الفِقرف

افِي لنح اف ؟ ل تفخف رو ا لفِك يفا هفاجف ا: «مف قفالف لفهف اِء وف رف ِمنف السحمف لكو ِا هفاجف نفادفى مف تف الفغولِم. وف . ففسفِمعف او صفوف بفكفتف ا وف تفهف وف ففعفتف صف رف قفابِلفهو وف مو



اۭء تف بِئفرف مف ا ففابفصفرف ففتفحف او عفيفنفيفهف ة ». وف ة  عفِظيمف عفلوهو امح ي يفدفِك بِِه لنتِي سفاجف شودتِ ِمِلي الفغولمف وف . قووِمي احف يفثو هووف ِت الفغولِم حف قفدف سفِمعف ِلصفوف
. انف يحِة ففارف سفكفنف فِي بفرتِ ۭس. وف اِميف قفوف و رف كفانف يفنفمو يحِة وف سفكفنف فِي الفبفرتِ عف الفغولِم ففكفبِرف وف كفانف او مف . وف سفقفِت الفغولمف اء  وف بفةف مف ِت الفِقرف لف مف ففذفهفبفتف وف

ا انفتف عفكف فِي كولتِ مف اِهيمف: «او مف يفِشِه قفال لبفرف ئِيسف جف فِيكوولف رف اِلكف وف اِن انح ابِيمف مف دفثف فِي ذفِلكف الزح حف . وف رف ِض ِمصف ة  ِمنف ارف جف وف هو زف ذفتف لفهو ام  اخف وف
ِض الحتِي الفى الرف نفعو الفيح وف نفعفتو الفيفكف تفصف وِف الحِذي صف عفرو يحتِي. كفالفمف ذورتِ ِلي وف ل بِنفسف نفا انحكف ل تفغفدورو بِي وف ِلفف ِلي بِاِل هفهو نف احف . ففالف انِع  صف

لفمف : «لفمف اعف اِلكو . ففقفالف ابِيمف اِلكف ا عفبِيدو ابِيمف بفهف تفصف اِء الحتِي اغف اِلكف ِلسفبفِب بِئفِر الفمف اِهيمو ابِيمف عفاتفبف ابفرف ». وف ِلفو اِهيمو: «انفا احف ا». ففقفالف ابفرف بفتف فِيهف تفغفرح
اقفامف ا ِميثفاقا. وف اِلكف ففقفطفعفا ِكلهومف اعفطفى ابِيمف بفقفرا وف اِهيمو غفنفما وف ذف ابفرف ِم». ففاخف ى الفيفوف ل انفا سفِمعفتو ِسوف نِي وف بِرف . انفتف لفمف توخف رف نف ففعفلف هفذفا المف مف

ذو : «انحكف سفبفعف نِعفاجۭ تفاخو دفهفا؟» ففقفالف حف ا وف تفهف ا ِهيف هفِذِه السحبفعو النتِعفاجِ الحتِي اقفمف اِهيمف: «مف اِلكو لبفرف دفهفا. ففقفالف ابِيمف حف اِهيمو سفبفعف نِعفاجۭ ِمنف الفغفنفِم وف ابفرف
ا. ففقفطفعفا ِميثفاقا فِي بِئفِر لفففا ِكلهومف ا هونفاكف حف مف ِضعف بِئفرف سفبفعۭ. لنحهو وف ». ِلذفِلكف دفعفا ذفِلكف الفمف تو هفِذِه الفبِئفرف ففرف ادفة  بِانتِي حف ِمنف يفِدي ِلكفيف تفكوونف ِلي شفهف

ِ بت ِم الرح دفعفا هونفاكف بِاسف اِهيمو اثفل فِي بِئفِر سفبفعۭ وف سف ابفرف غفرف . وف ِطينِيتِينف ِض الفففلفسف عفا الفى ارف جف رف يفِشِه وف ئِيسو جف فِيكوولو رف اِلكو وف سفبفعۭ. ثومح قفامف ابِيمف
ة  ِطينِيتِينف ايحاما كفثِيرف ِض الفففلفسف اِهيمو فِي ارف بف ابفرف تفغفرح ِ». وف ِديت مف  .«اللفِه السحرف

اقف حف ِحيدفكف الحِذي توِحب هو اسف ِذ ابفنفكف وف : «خو : «هفئفنفذفا». ففقفالف اِهيمو». ففقفالف اِهيمف ففقفالف لفهو: «يفا ابفرف نف ابفرف تفحف وِر انح اف امف دفثف بفعفدف هفِذِه المو حف وف
ذف اثفنفيفِن ِمنف اخف اِرِه وف شفدح عفلفى ِحمف بفاحا وف اِهيمو صف ». ففبفكحرف ابفرف ِد الفِجبفاِل الحِذي اقوولو لفكف قفة  عفلفى احف رف حف هو هونفاكف مو ِعدف اصف ِريحا وف ِض الفمو اذفهفبف الفى ارف وف

رف ابفصف نفيفِه وف اِهيمو عفيف ففعف ابفرف ِم الثحاِلِث رف فِي الفيفوف ِضعِ الحِذي قفالف لفهو او. وف وف ذفهفبف الفى الفمف قفامف وف قفۭة وف رف حف طفبا ِلمو شفقحقف حف نفهو وف اقف ابف حف اسف عفهو وف انِِه مف ِغلفمف
ذف ا». ففاخف ِجعو الفيفكومف دو ثومح نفرف جو نفسف الفغولمو ففنفذفهفبو الفى هونفاكف وف ا انفا وف امح اِر وف عف الفِحمف نفا مف ا هفهو ِلسفا انفتومف يفِه: «اجف اِهيمو ِلغولمف ِضعف ِمنف بفِعيۭد ففقفالف ابفرف وف الفمف
اِهيمف ابِيِه: «يفا ابِي». اقو لبفرف حف قفالف اسف عا. وف ا مف . ففذفهفبفا ِكلهومف ينف كتِ الستِ ذف بِيفِدِه النحارف وف اخف اقف ابفنِِه وف حف عفهو عفلفى اسف ضف وف قفِة وف رف حف طفبف الفمو اِهيمو حف ابفرف
قفِة يفا رف حف وفف ِللفمو رو ى لفهو الفخف اِهيمو: «او يفرف قفِة؟» ففقفالف ابفرف رف حف وفو ِللفمو رو لفِكنف ايفنف الفخف طفبو وف الفحف ذفا النحارو وف : «هووف : «هفئفنفذفا يفا ابفنِي». ففقفالف ففقفالف
عفهو ضف وف نفهو وف اقف ابف حف بفطف اسف رف طفبف وف تحبف الفحف رف بفحف وف ذف اِهيمو الفمف ِضعِ الحِذي قفالف لفهو او بفنفى هونفاكف ابفرف وف ا اتفيفا الفى الفمف عا. ففلفمح ا مف ابفنِي». ففذفهفبفا ِكلهومف
: اِهيمو». ففقفالف اِهيمو ابفرف : «ابفرف قفالف اِء وف ِ ِمنف السحمف بت لكو الرح بفحف ابفنفهو. ففنفادفاهو مف ينف ِليفذف كتِ ذف الستِ اخف هو وف اِهيمو يفدف دح ابفرف طفِب. ثومح مف قف الفحف بفحِ ففوف ذف عفلفى الفمف

اِهيمو ففعف ابفرف ِحيدفكف عفنتِي». ففرف ِسِك ابفنفكف وف ائِف  اف ففلفمف تومف تو انحكف خف نف عفِلمف ل تفففعفلف بِِه شفيفئا لنتِي الف دح يفدفكف الفى الفغولِم وف : «ل تفمو «هفئفنفذفا» ففقفالف
مف اِهيمو اسف نِِه. ففدفعفا ابفرف ضا عفِن ابف قفة  ِعوف رف حف عفدفهو مو اصف ذف الفكفبفشف وف اخف اِهيمو وف نفيفِه ففذفهفبف ابفرف سفكا فِي الفغفابفِة بِقفرف مف هو مو اءف رف اذفا كفبفش  وف نفظفرف وف عفيفنفيفِه وف
: «بِذفاتِي قفالف اِء وف اِهيمف ثفانِيفة  ِمنف السحمف ِ ابفرف بت لكو الرح نفادفى مف ى». وف ِ يورف بت بفِل الرح مف: «فِي جف تحى انحهو يوقفالو الفيفوف اهف». حف هف يِرف وف ِضعِ «يفهف وف ذفِلكف الفمف

اِء وِم السحمف ثِيرا كفنوجو لفكف تفكف اكفثتِرو نفسف كفة  وف بفارف ِحيدفكف ابفاِركوكف مو ِسِك ابفنفكف وف لفمف تومف رف وف ِل انحكف ففعفلفتف هفذفا المف ب  انتِي ِمنف اجف تو يفقوولو الرح اقفسفمف
عف جف ِلي». ثومح رف ِل انحكف سفِمعفتف ِلقفوف ِض ِمنف اجف ِم الرف ِميعو امف ِلكف جف كو فِي نفسف يفتفبفارف دفائِِه وف لوكف بفابف اعف يفِرثو نفسف ِر وف ِل الحِذي عفلفى شفاِطِئ الفبفحف مف كفالرح وف

ذفا ِملفكفةو اِهيمف: «هووف وِر انحهو قِيلف لبفرف دفثف بفعفدف هفِذِه المو حف اِهيمو فِي بِئفِر سفبفعۭ. وف سفكفنف ابفرف عا الفى بِئفِر سفبفعۭ. وف ذفهفبووا مف وا وف يفِه ففقفامو اِهيمو الفى غولمف ابفرف
لفدف وف ». وف بفتووئِيلف يِدفلفف وف فِلفدفاشف وف وا وف زف حف كفاسفدف وف امف وف وئِيلف ابفا ارف قفمو اهو وف بووزا اخف هو وف رف : عووصا بِكف ورف اِخيكف لفدفتف ِهيف ايفضا بفنِينف ِلنفاحو قفدف وف
شف تفاحف مف وف احف جف لفدفتف ِهيف ايفضا طفابفحف وف ةو ففوف ومف ؤو ا رف هف مو اسف يحتوهو وف ا سورتِ امح اِهيمف. وف ورف اِخي ابفرف مف ِملفكفةو ِلنفاحو تفهو لفدف انِيفةو وف لِء الثحمف قفةف. هفؤو بفتووئِيلو ِرفف

عفكفةف مف  .وف
. ففاتفى ِض كفنفعفانف ) فِي ارف ونو بفرو بفعف (الحتِي ِهيف حف يفِة ارف ةو فِي قفرف اتفتف سفارف مف ةف. وف يفاةِ سفارف ِرينف سفنفة  ِسنِي حف ِعشف سفبفعا وف ةف ِمئفة  وف يفاةو سفارف كفانفتف حف وف

فِنف عفكومف لدف لفكف قفبفۭر مف طوونِي مو . اعف نفِزيل  ِعنفدفكومف : «انفا غفِريب  وف قفالف ِلبفنِي ِحثح يتِتِِه وف اِم مف اِهيمو ِمنف امف قفامف ابفرف ا. وف لفيفهف يفبفِكيف عف ةف وف اِهيمو ِليفنفدوبف سفارف ابفرف
د  ِمنحا نفعو احف . ل يفمف يتِتفكف فِنف مف ِل قوبووِرنفا ادف نفنفا. فِي اففضف ئِيس  ِمنف ِا بفيف عفنفا يفا سفيتِِدي انفتف رف مف اِهيمف: «اسف ابف بفنوو ِحثح ابفرف اِمي». ففاجف يتِتِي ِمنف امف مف

اِمي يتِتِي ِمنف امف فِنف مف : «انف كفانف فِي نوفووِسكومف انف ادف قفالف ِض ِلبفنِي ِحثح وف دف ِلشفعفِب الرف سفجف اِهيمو وف ». ففقفامف ابفرف يتِتفكف فِنف مف تحى ل تفدف هو عفنفكف حف قفبفرف
ۭن كفاِمۭل يوعفِطينِي ايحاهفا فِي ِلِه. بِثفمف قف ِف حف ِفيلفِة الحتِي لفهو الحتِي فِي طفرف كف ةف الفمف غفارف رف انف يوعفِطيفنِي مف ونف بفِن صووحف الفتفِمسووا ِلي ِمنف ِعففرو عوونِي وف مف ففاسف

ِميعِ الدحاِخِلينف بفابف سفاِمعِ بفنِي ِحثح لفدفى جف اِهيمف فِي مف ونو الفِحثتِي  ابفرف ابف ِعففرو . ففاجف اِلسا بفيفنف بفنِي ِحثح ونو جف كفانف ِعففرو لفكف قفبفۭر». وف سفِطكومف مو وف
دف ». ففسفجف يتِتفكف فِنف مف هفبفتوكف ايحاهفا. ادف ا. لفدفى عويووِن بفنِي شفعفبِي وف هفبفتوهف ةو الحتِي فِيِه لفكف وف غفارف الفمف هفبفتوكف ايحاهو وف قفلو وف عفنِي. الفحف مف ِدينفتِِه: «ل يفا سفيتِِدي اسف مف
ذف ِمنتِي قفِل. خو نف الفحف ِطيكف ثفمف عونِي. اعف مف ِض: «بفلف انف كونفتف انفتف ايحاهو ففلفيفتفكف تفسف سفاِمعِ شفعفِب الرف ونف فِي مف قفالف ِلِعففرو ِض وف امف شفعفِب الرف اِهيمو امف ابفرف
». ففسفِمعف يتِتفكف فِنف مف ؟ ففادف بفيفنفكف ا ِهيف بفيفنِي وف ۭة مف بفعِ ِمئفِة شفاقِِل فِضح ض  بِارف عفنِي. ارف مف اِهيمف: «يفا سفيتِِدي اسف ونو ابفرف ابف ِعففرو ». ففاجف يتِتِي هونفاكف فِنف مف ففادف
قفلو بف حف جف اِر. ففوف ةۭ ِعنفدف الت جح ائِزف ۭة جف بفعف ِمئفِة شفاقِِل فِضح . ارف سفاِمعِ بفنِي ِحثح هفا فِي مف ةف الحتِي ذفكفرف ونف الفِفضح اِهيمو ِلِعففرو نف ابفرف زف وف ونف وف اِهيمو ِلِعففرو ابفرف

اِهيمف الفيفِه لبفرف وف دووِدِه حف ِميعِ حو قفِل الحِذي فِي جف ِر الحِذي فِي الفحف ِميعو الشحجف جف ةو الحتِي فِيِه وف غفارف الفمف قفلو وف ا الفحف رف مف امف مف ِفيلفِة الحتِي امف كف ونف الحِذي فِي الفمف ِعففرو
ا (الحتِي رف مف امف مف ِفيلفِة امف كف قفِل الفمف ةِ حف غفارف اتفهو فِي مف رف ةف امف اِهيمو سفارف بفعفدف ذفِلكف دفففنف ابفرف ِدينفتِِه. وف اِخِلينف بفابف مف ِميعِ الدح لفكا لفدفى عويووِن بفنِي ِحثح بفيفنف جف مو

لفكف قفبفۭر ِمنف ِعنفِد بفنِي ِحثح اِهيمف مو ةو الحتِي فِيِه لبفرف غفارف الفمف قفلو وف بف الفحف جف ِض كفنفعفانف ففوف ) فِي ارف ونو بفرو  .ِهيف حف
عف ا كفانف لفهو: «ضف ِلي عفلفى كولتِ مف تفوف سف اِهيمو ِلعفبفِدِه كفبِيِر بفيفتِِه الفمو قفالف ابفرف ۭء. وف اِهيمف فِي كولتِ شفيف ب  ابفرف كف الرح بفارف مف فِي اليحاِم. وف تفقفدح اِهيمو وف شفاخف ابفرف وف
مف بفلف الفى ة  ِلبفنِي ِمنف بفنفاِت الفكفنفعفانِيتِينف الحِذينف انفا سفاِكن  بفيفنفهو جف وف ذف زف ِض انف ل تفاخو الفِه الرف اِء وف ِ الفِه السحمف بت ِلففكف بِالرح تفحف ِذي ففاسف تف ففخف يفدفكف تفحف

ِجعو ِض. هفلف ارف اةو انف تفتفبفعفنِي الفى هفِذِه الرف رف ا ل تفشفاءو الفمف بحمف ». ففقفالف لفهو الفعفبفدو: «رو اقف حف ة  ِلبفنِي اسف جف وف ذو زف تفاخو تِي تفذفهفبو وف الفى عفِشيرف ِضي وف ارف
ذفنِي ِمنف بفيفِت اِء الحِذي اخف ب  الفهو السحمف . الرح ِجعف بِابفنِي الفى هونفاكف تفِرزف ِمنف انف تفرف اِهيمو: «احف ا؟» ففقفالف لفهو ابفرف تف ِمنفهف جف رف ِض الحتِي خف بِابفنِكف الفى الرف
ة  ِلبفنِي ِمنف جف وف ذو زف كف ففتفاخو امف لكفهو امف ِسلو مف ضف هووف يورف ِلكف اعفِطي هفِذِه الرف الحِذي اقفسفمف ِلي قفائِل: ِلنفسف نِي وف لحمف الحِذي كف ِض ِميلِدي وف ِمنف ارف ابِي وف
لهو وف اِهيمف مف ِذ ابفرف تف ففخف عف الفعفبفدو يفدفهو تفحف ضف ». ففوف ِجعف بِِه الفى هونفاكف ا ابفنِي ففل تفرف لفِفي هفذفا. امح اتف ِمنف حف اةو انف تفتفبفعفكف تفبفرح رف انف لفمف تفشفا الفمف . وف هونفاكف

اِم ذفهفبف الفى ارف لهو فِي يفِدِه. ففقفامف وف وف اِت مف يفرف ِميعو خف جف مفضفى وف لهو وف وف اِل مف اۭل ِمنف ِجمف ةف ِجمف ذف الفعفبفدو عفشفرف ِر. ثومح اخف لففف لفهو عفلفى هفذفا المف حف وف
ب  الفهف سفيتِِدي ا الرح : «اي هف قفالف تفِقيفاِت. وف سف وجِ الفمو رو قفتف خو سفاِء وف قفتف الفمف اِء وف ِدينفِة ِعنفدف بِئفِر الفمف اِرجف الفمف الف خف انفاخف الفِجمف . وف ورف ِدينفِة نفاحو يفِن الفى مف رف النحهف
. ففلفيفكونف انح اء  تفِقينف مف ات  ِليفسف اِرجف ِدينفِة خف ِل الفمف بفنفاتو اهف اِء وف اقِف  عفلفى عفيفِن الفمف اِهيمف. هفا انفا وف فا الفى سفيتِِدي ابفرف نفعف لوطف اصف مف وف رف ِلي الفيفوف اِهيمف يفستِ ابفرف



نفعفتف لفمو انحكف صف ا اعف بِهف . وف اقف حف ا ِلعفبفِدكف اسف تفهف الفكف ايفضا ِهيف الحتِي عفيحنف ِقي ِجمف انفا اسف بف وف رف : اشف بف ففتفقوولف رف تفِك لشف رح ا: اِميِلي جف الفففتفاةف الحتِي اقوولو لفهف
ا عفلفى توهف رح جف ة  وف اِرجف اِهيمف خف ورف اِخي ابفرف اةِ نفاحو رف ِلدفتف ِلبفتووئِيلف ابفِن ِملفكفةف امف قفةو الحتِي وو غف بفعفدو ِمنف الفكفلِم اذفا ِرفف اذف كفانف لفمف يفففرف فا الفى سفيتِِدي». وف لوطف

: قفالف ا وف كفضف الفعفبفدو ِلِلقفائِهف . ففرف طفلفعفتف ا وف تفهف رح تف جف لف مف لفتف الفى الفعفيفِن وف . ففنفزف ل  جو ا رف اءف لفمف يفعفِرففهف عفذفرف نفظفِر ِجدتا وف سفنفةف الفمف ففتفاةو حف كفانفِت الف ا. وف كفتِِفهف
: قفيِِه قفالفتف غفتف ِمنف سف ا ففرف لفمح سفقفتفهو. وف ا عفلفى يفِدهفا وف تفهف رح لفتف جف انفزف عفتف وف رف اسف بف يفا سفيتِِدي». وف رف تِِك». ففقفالفِت: «اشف رح اۭء ِمنف جف ِقينِي قفِليلف مف «اسف
تفقفتف ِلكولتِ . ففاسف تفِقيف كفضفتف ايفضا الفى الفبِئفِر ِلتفسف رف قفاةِ وف سف ا فِي الفمف تفهف رح غفتف جف اففرف عفتف وف رف ِب». ففاسف غف ِمنف الش رف تحى تفففرف اِلكف ايفضا حف تفِقي ِلِجمف «اسف

ةف امف ذف ِخزف لف اخف جو ِب انح الرح الو ِمنف الش رف غفِت الفِجمف ا ففرف دفثف ِعنفدفمف حف ب  طفِريقفهو امف ل؟ وف حف الرح لفمف: هفلف انفجف اِمتا ِليفعف ا صف سو فِيهف لو يفتفففرح جو الرح اِلِه. وف ِجمف
كفان  لفنفا بِِرينِي. هفلف فِي بفيفِت ابِيِك مف نف انفِت؟ اخف : «بِنفتو مف قفالف اقِِل ذفهفۭب. وف ةو شفوف ا عفشفرف نوهومف زف ا وف يفهف يفِن عفلفى يفدف ارف ِسوف فو شفاقِۭل وف ا نِصف نوهف زف ذفهفۭب وف

رح كفان  ِلتفبِيتووا ايفضا». ففخف مف عفلفف  كفثِير  وف نفا تِبفن  وف نفدف ِِ قفالفتف لفهو: «عف ». وف ورف لفدفتفهو ِلنفاحو ؟» ففقفالفتف لفهو: «انفا بِنفتو بفتووئِيلف ابفِن ِملفكفةف الحِذي وف ِلنفبِيتف
ب  قحهو عفنف سفيتِِدي. اذف كونفتو انفا فِي الطحِريِق هفدفانِي الرح حف ففهو وف نفعف لوطف اِهيمف الحِذي لفمف يفمف ب  الفهو سفيتِِدي ابفرف ك  الرح بفارف : «مو قفالف ِ وف بت دف ِللرح سفجف لو وف جو الرح
ِل جو كفضف لبفانو الفى الرح . ففرف هو لبفانو مو كفانف ِلِرففقفةف اخ  اسف وِر. وف سفِب هفِذِه المو ا بِحف هف تف بفيفتف امتِ بفرف اخف ففتفاةو وف ِت الف كفضف ةِ سفيتِِدي». ففرف وف الفى بفيفِت اخف
اءف » جف لو جو نِي الرح لحمف تِِه قفائِلفة : «هفكفذفا كف قفةف اخف اذف سفِمعف كفلمف ِرفف تِِه وف يفِن عفلفى يفدفيف اخف ارف وف الستِ ةف وف امف اى الفِخزف دفثف انحهو اذف رف حف اِرجا الفى الفعفيفِن. وف خف

كفانا مف انفا قفدف هفيحاتو الفبفيفتف وف اِرجا وف اذفا تفِقفو خف ِ. ِلمف بت كف الرح بفارف لف يفا مو خو : «ادف اِل عفلفى الفعفيفِن. ففقفالف اقِف  ِعنفدف الفِجمف اذفا هووف وف ِل وف جو الفى الرح
ِضعف وو عفهو. وف اِل الحِذينف مف جف ِل الرتِ جو ارف لفيفِه وف ِل ِرجف اء  ِلغفسف مف اِل وف لففا ِللفِجمف عف طفى تِبفنا وف اِل. ففاعف لح عفِن الفِجمف حف لو الفى الفبفيفِت وف جو لف الرح اِل؟» ففدفخف ِللفِجمف

ارف عفِظيما ليف ِجدتا ففصف وف كف مف ب  قفدف بفارف الرح اِهيمف. وف : «انفا عفبفدو ابفرف ». ففقفالف لحمف : «تفكف لحمف كفلِمي». ففقفالف تحى اتفكف : «ل اكولو حف . ففقفالف هو ِليفاكولف قودحامف
ا طفاهو كولح مف تف ففقفدف اعف ا شفاخف اةو سفيتِِدي ابفنا ِلسفيتِِدي بفعفدف مف رف ةو امف لفدفتف سفارف وف ِميرا. وف حف ال وف ِجمف اء  وف امف عفبِيدا وف ذفهفبا وف ة  وف فِضح بفقفرا وف طفاهو غفنفما وف اعف وف
تِي الفى عفِشيرف ِضِهمف بفلف الفى بفيفِت ابِي تفذفهفبو وف نفعفانِيتِينف الحِذينف انفا سفاِكن  فِي ارف ة  ِلبفنِي ِمنف بفنفاِت الفكف جف وف ذف زف لفففنِي سفيتِِدي قفائِل:ل تفاخو تفحف اسف لفهو. وف
ذو يونفِجحو طفِريقفكف ففتفاخو عفكف وف لكفهو مف ِسلو مف هو يورف امف تو امف بح الحِذي ِسرف اةو. ففقفالف ِلي: انح الرح رف ا ل تفتفبفعونِي الفمف بحمف يتِِدي: رو ة  ِلبفنِي. ففقولفتو ِلسف جف وف ذو زف تفاخو وف

لفِفي. انف لفمف يوعفطووكف ففتفكوونو بفِريئا ِمنف حف تِي. وف ا تفِجيءو الفى عفِشيرف لفِفي ِحينفمف ا ِمنف حف ِمنف بفيفِت ابِي. ِحينفئِۭذ تفتفبفرح تِي وف ة  ِلبفنِي ِمنف عفِشيرف جف وف زف
لفيفكونف اِء وف اقِف  عفلفى عفيفِن الفمف ا انفا وف اِهيمف انف كونفتف تونفِجحو طفِريِقي الحِذي انفا سفاِلك  فِيِه ففهف ب  الفهو سفيتِِدي ابفرف ا الرح : اي هف قولفتو مف الفى الفعفيفِن وف ففِجئفتو الفيفوف

اةو الحتِي رف اِلكف ايفضا ِهيف الفمف تفِقي ِلِجمف انفا اسف بف انفتف وف رف : اشف تِِك ففتفقوولف ِليف رح اۭء ِمنف جف ِقينِي قفِليلف مف ا: اسف اقوولو لفهف تفِقيف وف جو ِلتفسف رو انح الفففتفاةف الحتِي تفخف
. تفقفتف اسف لفتف الفى الفعفيفِن وف ا ففنفزف ا عفلفى كفتِِفهف توهف رح جف ة  وف اِرجف قفةو خف غف بفعفدو ِمنف الفكفلِم فِي قفلفبِي اذفا ِرفف اذف كونفتو انفا لفمف اففرف ب  ِلبفِن سفيتِِدي. وف ا الرح عفيحنفهف
ا: بِنفتو الفتوهف الف ايفضا. ففسف سفقفِت الفِجمف الفكف ايفضا. ففشفِربفتو وف ِقي ِجمف انفا اسف بف وف رف قفالفِت: اشف ا وف نفهف ا عف تفهف رح لفتف جف انفزف عفتف وف رف ِقينِي. ففاسف ا: اسف ففقولفتو لفهف

ِ بت دفتو ِللرح سفجف تو وف رف رف خف ا. وف يفهف يفِن عفلفى يفدف ارف وف الستِ ا وف ِفهف ةف فِي انف امف عفتو الفِخزف ضف تفهو لفهو ِملفكفةو. ففوف لفدف ورف الحِذي وف : بِنفتو بفتووئِيلف بفِن نفاحو نف انفِت؟ ففقفالفتف مف
انفة  الفى امف وفا وف عفرو نفعوونف مف نف انف كونفتومف تفصف الف ذف ابفنفةف اِخي سفيتِِدي ِلبفنِِه. وف اِهيمف الحِذي هفدفانِي فِي طفِريۭق اِميۭن ِلخو بح الفهف سفيتِِدي ابفرف كفتو الرح بفارف وف

كف بِشفرتۭ لتِمف . ل نفقفِدرو انف نوكف رو جف المف رف ِ خف بت : «ِمنف ِعنفِد الرح بفتووئِيلو ابف لبفانو وف ال». ففاجف ِرفف يفِمينا اوف ِشمف ونِي لنفصف بِرو الح ففاخف ونِي وف بِرو سفيتِِدي ففاخف
دف مف انحهو سفجف هو اِهيمف كفلمف ا سفِمعف عفبفدو ابفرف كفانف ِعنفدفمف ». وف ب  لحمف الرح ا تفكف ة  ِلبفِن سفيتِِدكف كفمف جف وف . ففلفتفكونف زف اذفهفبف ذفهفا وف . خو كف قفةو قودحامف ذفا ِرفف يفۭر. هووف اوف خف
الو جف الرتِ شفِربف هووف وف ا. ففاكفلف وف هف ِلمتِ ا وف فا لِخيهف طفى توحف اعف قفةف وف طفاهفا ِلِرفف اعف ثِيفابا وف انِيفةف ذفهفۭب وف ۭة وف جف الفعفبفدو انِيفةف فِضح رف اخف ِض. وف ِ الفى الرف بت ِللرح

ة  بفعفدف ذفِلكف ففتفاةو ِعنفدفنفا ايحاما اوف عفشفرف كوِث الف ا: «ِلتفمف هف ام  وهفا وف ِرفوونِي الفى سفيتِِدي». ففقفالف اخو : «اصف بفاحا ففقفالف وا صف بفاتووا. ثومح قفامو عفهو وف الحِذينف مف
ا ِشففاها». ففدفعووا الوهف نفسف ففتفاةف وف عوو الف ِرفوونِي لذفهفبف الفى سفيتِِدي». ففقفالووا: «نفدف حف طفِريِقي. اصف ب  قفدف انفجف الرح قوونِي وف ِ : «ل توعفوت مف ِضي». ففقفالف لفهو تفمف

كووا بفارف الفهو. وف ِرجف اِهيمف وف بفدف ابفرف عف ا وف ِضعفتفهف رف مو مف وف تفهو قفةف اخف فووا ِرفف رف ». ففصف : «اذفهفبو ِل؟» ففقفالفتف جو عف هفذفا الرح ا: «هفلف تفذفهفبِينف مف قفالووا لفهف قفةف وف ِرفف
تفبِعفنف اِل وف ِكبفنف عفلفى الفِجمف رف ا وف ففتفيفاتوهف قفةو وف تف ِرفف بفِغِضيِه». ففقفامف لوِك بفابف مو لفيفِرثف نفسف اۭت وف بفوف تونفا. ِصيِري الووفف رف ا: «انفِت اخف قفالووا لفهف قفةف وف ِرفف
اقو حف جف اسف رف خف نووِب. وف ِض الفجف ئِي - اذف كفانف سفاِكنا فِي ارف يف رو وِد بِئفِر لفحف رو اقو قفدف اتفى ِمنف وو حف كفانف اسف مفضفى. وف قفةف وف ذف الفعفبفدو ِرفف . ففاخف لف جو الرح

قفالفتف ِل. وف مف لفتف عفِن الفجف اقف ففنفزف حف اتف اسف ا ففرف نفيفهف قفةو عفيف ففعفتف ِرفف رف قفبِلفة . وف ال  مو اذفا ِجمف نفظفرف وف نفيفِه وف ففعف عفيف سفاِء ففرف قفِل ِعنفدف اقفبفاِل الفمف لف فِي الفحف ِليفتفامح
وِر اقف بِكولتِ المو حف دحثف الفعفبفدو اسف . ثومح حف تفغفطحتف قوعف وف ذفِت الفبورف قفِل ِلِلقفائِنفا؟» ففقفالف الفعفبفدو: «هووف سفيتِِدي». ففاخف اِشي فِي الفحف لو الفمف جو نف هفذفا الرح ِللفعفبفِد: «مف

ِه ِت امتِ وف اقو بفعفدف مف حف ى اسف ا. ففتفعفزح بحهف احف ة  وف جف وف تف لفهو زف ارف قفةف ففصف ذف ِرفف اخف ِه وف ةف امتِ اقو الفى ِخبفاِء سفارف حف ا اسف لفهف خف نفعف ففادف  .الحتِي صف
كفانف بفنوو . وف دفدفانف : شفبفا وف لفدف يفقفشفانو وف شووحا. وف بفاقف وف يِشف يفانف وف ِمدف دفانف وف مف يفقفشفانف وف انف وف رف لفدفتف لفهو ِزمف ةو ففوف ا قفطوورف هف مو ة  اسف جف وف ذف زف اِهيمو ففاخف عفادف ابفرف وف

اقف كولح حف اِهيمو اسف طفى ابفرف اعف ةف. وف لِء بفنوو قفطوورف ِميعو هفؤو الفدفعفةو. جف ابِيدفاعو وف نووكو وف حف ِعففرو وف ففةو وف : عفيف يفانف بفنوو ِمدف يمف. وف متِ لف لفطووِشيمف وف : اش وِريمف وف دفدفانف
هووف ِرِق وف شف ِض الفمف قا الفى ارف اقف ابفنِِه شفرف حف مف عفنف اسف ففهو رف صف اِهيمو عفطفايفا وف طفاهومف ابفرف اِهيمف ففاعف اتِي كفانفتف لبفرف ِ اللحوف اِريت ا بفنوو السحرف امح ا كفانف لفهو. وف مف
شفبفعفانف ۭة شفيفخا وف اِلحف اتف بِشفيفبفۭة صف مف هو وف وحف اِهيمو رو لفمف ابفرف اسف سفبفعوونف سفنفة . وف س  وف مف خف ا: ِمئفة  وف اِهيمف الحتِي عفاشفهف يفاةِ ابفرف هفِذِه ايحامو ِسنِي حف . وف ي  بفعفدو حف

قفِل ا - الفحف رف مف امف مف ِ الحِذي امف رف الفِحثتِيت ونف بفِن صووحف قفِل ِعففرو ِفيلفِة فِي حف كف ةِ الفمف غفارف اِعيلو ابفنفاهو فِي مف مف اسف اقو وف حف دفففنفهو اسف ِمِه. وف مح الفى قفوف انفضف ايحاما وف
اقو حف سفكفنف اسف اقف ابفنفهو. وف حف كف اسف اِهيمف انح اف بفارف ِت ابفرف وف كفانف بفعفدف مف اتوهو. وف رف ةو امف سفارف اِهيمو وف . هونفاكف دوفِنف ابفرف ۭ اِهيمو ِمنف بفنِي ِحثت اهو ابفرف تفرف الحِذي اشف

اِعيلف مف اءو بفنِي اسف مف هفِذِه اسف اِهيمف. وف ةف لبفرف اِريفةو سفارف ِريحةو جف رو الفِمصف لفدفتفهو هفاجف اِهيمف الحِذي وف اِعيلف بفِن ابفرف مف اِليدو اسف وف هفِذِه مف ئِي. وف يف رو ِعنفدف بِئفِر لفحف
ةو. مف قِدف نفافِيشو وف يفطوورو وف ا وف تفيفمف دفارو وف حف سحا وف مف ةو وف دوومف اعو وف مف ِمشف ِمبفسفامو وف بفئِيلو وف ادف قِيدفارو وف اِعيلف وف مف رو اسف : نفبفايووتو بِكف اِليِدِهمف وف سفبف مف ائِِهمف حف مف بِاسف

سفبفع  : ِمئفة  وف اِعيلف مف يفاةِ اسف هفِذِه ِسنوو حف . وف سفبف قفبفائِِلِهمف ئِيسا حف . اثفنفا عفشفرف رف حوصوونِِهمف هومف بِِديفاِرِهمف وف اؤو مف هفِذِه اسف اِعيلف وف مف لِء هومف بفنوو اسف هفؤو

ِميعِ امف جف ). امف وف اش ورف ا تفِجيءو نفحف رف ِحينفمف امف ِمصف ِويلفةف الفى شوورف الحتِي امف سفكفنووا ِمنف حف ِمِه. (وف مح الفى قفوف انفضف اتف وف مف هو وف وحف لفمف رو اسف ثفلثوونف سفنفة . وف وف
قفةف بِنفتف بفتووئِيلف ة  ِرفف جف وف ذف ِلنفففِسِه زف ا اتحخف بفِعينف سفنفة  لفمح اقو ابفنف ارف حف كفانف اسف . وف اقف حف اِهيمو اسف لفدف ابفرف : وف اِهيمف اقف بفِن ابفرف حف اِليدو اسف وف هفِذِه مف . وف لف تِِه نفزف وف اخف
قفةو بِلفتف ِرفف ب  ففحف ابف لفهو الرح تفجف ا كفانفتف عفاقِرا ففاسف اتِِه لنحهف رف ِل امف ِ لجف بت اقو الفى الرح حف لحى اسف صف امف. وف ِِ ارف ِ ِمنف ففدحانف اِميت تف لبفانف الرف ِ اخف اِميت الرف

ِمنف تفاِن وف نِِك امح : «فِي بفطف ب  ا الرح . ففقفالف لفهف بح الف الرح ضفتف ِلتفسف اذفا انفا؟» ففمف : «انف كفانف هفكفذفا ففِلمف ا ففقفالفتف نِهف لفدفاِن فِي بفطف مف الفوف احف تفزف اتوهو. وف رف امف
رف مف لو احف جف الوح رف اِن. ففخف امف ا تفوف نِهف ا ِلتفِلدف اذفا فِي بفطف هف لفتف ايحامو ا كفمو ِغيۭر» ففلفمح تفعفبفدو ِلصف كفبِير  يوسف ى عفلفى شفعفۭب وف شفائِِك يفففتفِرقو شفعفبفاِن: شفعفب  يفقفوف احف



ا اقو ابفنف ِستتِينف سفنفة  لفمح حف كفانف اسف . وف هو يفعفقووبف مو ة  بِعفِقِب ِعيسوو ففدوِعيف اسف يفدوهو قفابِضف وهو وف جف اخو رف بفعفدف ذفِلكف خف . وف هو ِعيسووف مف ةِ شفعفۭر ففدفعووا اسف وف كول هو كفففرف
اقو ِعيسووف لنح فِي حف بح اسف . ففاحف كونو الفِخيفامف يفعفقووبو انفسفانا كفاِمل يفسف يحِة. وف يفدف انفسفانف الفبفرتِ كفانف ِعيسوو انفسفانا يفعفِرفو الصح اِن. وف ا. ففكفبِرف الفغولمف مف تفهو لفدف وف

نِي ِمنف ِعمف : «اطف يفا. ففقفالف ِعيسوو ِليفعفقووبف هووف قفدف اعف قفِل وف طفبفخف يفعفقووبو طفبِيخا ففاتفى ِعيسوو ِمنف الفحف . وف قفةو ففكفانفتف توِحب  يفعفقووبف ا ِرفف امح يفدا وف ففِمِه صف
ِت وف اۭض الفى الفمف ». ففقفالف ِعيسوو: «هفا انفا مف مف بفكووِريحتفكف : «بِعفنِي الفيفوف هو ادوومف). ففقفالف يفعفقووبو مو . (ِلذفِلكف دوِعيف اسف يفيفتو ِر لنتِي قفدف اعف مف هفذفا الحف

طفبِيخف عفدفۭس ففاكفلف بفزا وف طفى يفعفقووبو ِعيسووف خو . ففاعف لففف لفهو. ففبفاعف بفكووِريحتفهو ِليفعفقووبف مف». ففحف ِلفف ِليف الفيفوف : «احف اذفا ِلي بفكووِريحة ؟» ففقفالف يفعفقووبو ففِلمف
تفقفرف ِعيسوو الفبفكووِريحةف مفضفى. ففاحف قفامف وف شفِربف وف  .وف

رف لفهو ظفهف . وف ارف رف ِطينِيتِينف الفى جف ففلفسف ِلِك الف اِلكف مف اقو الفى ابِيمف حف اِهيمف ففذفهفبف اسف ِل الحِذي كفانف فِي ايحاِم ابفرف وعِ الوح وع  غفيفرو الفجو ِض جو كفانف فِي الرف وف
ِلكف ِلنفسف ابفاِركفكف لنتِي لفكف وف عفكف وف ِض ففاكوونف مف بف فِي هفِذِه الرف . تفغفرح ِض الحتِي اقوولو لفكف كونف فِي الرف . اسف رف : «ل تفنفِزلف الفى ِمصف قفالف ب  وف الرح

كو فِي تفتفبفارف ِميعف هفِذِه الفبِلِد وف لفكف جف ِطي نفسف اعف اِء وف وِم السحمف لفكف كفنوجو ثتِرو نفسف اكف . وف اِهيمف ابِيكف تو لبفرف افِي بِالفقفسفِم الحِذي اقفسفمف ِميعف هفِذِه الفبِلِد وف ِطي جف اعف
. ارف رف اقو فِي جف حف ائِِعي». ففاقفامف اسف شفرف ائِِضي وف ففرف اِمِري وف ففظو ِلي: اوف ا يوحف ِفظف مف حف ِلي وف اِهيمف سفِمعف ِلقفوف ِل انح ابفرف ِض ِمنف اجف ِم الرف ِميعو امف ِلكف جف نفسف

ا ِل ِرففقفةف» لنحهف كفاِن «يفقفتولوونفنِي ِمنف اجف لف الفمف اتِي» لفعفلح اهف رف افف انف يفقوولف «امف تِي». لنحهو خف : «ِهيف اخف اتِِه ففقفالف رف كفاِن عفِن امف لو الفمف الفهو اهف سف وف
قفةف اقو يولِعبو ِرفف حف اذفا اسف نفظفرف وف ةِ وف فف ِمنف الفكووح رف ِطينِيتِينف اشف ِفِلسف ِلكف الف اِلكف مف دفثف اذف طفالفتف لفهو اليحامو هونفاكف انح ابِيمف حف نفظفِر. وف سفنفةف الفمف كفانفتف حف

ا». ففقفالف وتو بِسفبفبِهف : لفعفلتِي امو : «لنتِي قولفتو اقو حف تِي؟» ففقفالف لفهو اسف : ِهيف اخف ! ففكفيففف قولفتف اتوكف رف ا ِهيف امف : «انحمف قفالف اقف وف حف اِلكو اسف اتفهو. ففدفعفا ابِيمف رف امف
ِميعف الشحعفِب: اِلكو جف صفى ابِيمف نفا ذفنفبا». ففاوف لفيف لفبفتف عف اتِكف ففجف رف عف امف دو الشحعفِب مف عف احف طفجف ل قفِليل  لضف نفعفتف بِنفا؟ لفوف ا هفذفا الحِذي صف : «مف اِلكو ابِيمف
. ب  كفهو الرح بفارف ِض ففاصفابف فِي تِلفكف السحنفِة ِمئفةف ِضعفۭف وف اقو فِي تِلفكف الرف حف عف اسف رف زف ». وف وتو تا يفمو وف اتفهو مف رف لف اِو امف جو س  هفذفا الرح «الحِذي يفمف
سفدفهو . ففحف ونف عفبِيد  كفثِيرو اۭش ِمنف الفبفقفِر وف وف مف اۭش ِمنف الفغفنفِم وف وف ارف عفِظيما ِجدتا. ففكفانف لفهو مف تحى صف ايفدو فِي التحعفاظوِم حف كفانف يفتفزف لو وف جو ففتفعفاظفمف الرح

: «اذفهفبف اقف حف اِلكو لسف قفالف ابِيمف ابا. وف وهفا تورف لف مف ِطينِي ونف وف ففلفسف ا الف هف اِهيمف ابِيِه طفمح هفا عفبِيدو ابِيِه فِي ايحاِم ابفرف ففرف بفاِر الحتِي حف ِميعو الف جف . وف ِطينِي ونف الفففلفسف
اِء الحتِي نفبفشف ابفارف الفمف اقو وف حف . ففعفادف اسف اقفامف هونفاكف ارف وف رف اِدي جف لف فِي وف نفزف . وف اقو ِمنف هونفاكف حف ى ِمنحا ِجدتا». ففمفضفى اسف تف اقفوف ِمنف ِعنفِدنفا لنحكف ِصرف
اقف فِي حف ففرف عفبِيدو اسف حف ا ابووهو. وف اِء الحتِي دفعفاهفا بِهف مف اۭء كفالسف مف دفعفاهفا بِاسف ِت ابِيِه وف وف ِطينِي ونف بفعفدف مف ففلفسف ا الف هف طفمح اِهيمف ابِيِه وف وهفا فِي ايحاِم ابفرف ففرو حف
عووهو. ثومح مف نفازف » لنحهو مف الفبِئفِر «ِعِسقف اءو». ففدفعفا اسف : «لفنفا الفمف اقف قفائِِلينف حف عفاةف اسف ارف رو رف عفاةو جف مف رو اصف ۭ. ففخف يت اۭء حف دووا هونفاكف بِئفرف مف جف اِدي ففوف الفوف

ا هف مف ا ففدفعفا اسف لفيفهف وا عف مو اصف لفمف يفتفخف ى وف رف ففرف بِئفرا اخف حف نفةف». ثومح نفقفلف ِمنف هونفاكف وف ا «ِسطف هف مف ا ايفضا ففدفعفا اسف لفيفهف وا عف مو اصف تفخف ى وف رف وا بِئفرا اخف ففرو حف
لفِة ب  فِي تِلفكف اللحيف رف لفهو الرح ِعدف ِمنف هونفاكف الفى بِئفِر سفبفعۭ. ففظفهف ِض». ثومح صف نفا فِي الرف رف اثفمف ب  وف بف لفنفا الرح حف نف قفدف ارف : «انحهو الف قفالف » وف وبووتف حو «رف

.ِ بت ِم الرح دفعفا بِاسف بفحا وف ذف اِهيمف عفبفِدي». ففبفنفى هونفاكف مف ِل ابفرف لفكف ِمنف اجف ثتِرو نفسف اكف ابفاِركوكف وف عفكف وف فف لنتِي مف . ل تفخف اِهيمف ابِيكف : «انفا الفهو ابفرف قفالف وف
مف يفِشِه. ففقفالف لفهو ئِيسو جف فِيكوولو رف ابِِه وف حف اتو ِمنف اصف زح احو اِلكو وف ارف ابِيمف رف ذفهفبف الفيفِه ِمنف جف اقف بِئفرا. وف حف ففرف هونفاكف عفبِيدو اسف حف تفهو. وف يفمف نفصفبف هونفاكف خف وف

عفكف ففقولفنفا: ِليفكونف بفيفنفنفا بح كفانف مف ايفنفا انح الرح ؟» ففقفالووا: «انحنفا قفدف رف ونِي ِمنف ِعنفِدكومف ففتومو رف صف ونِي وف تومو انفتومف قفدف ابفغفضف ا بفالوكومف اتفيفتومف الفيح وف : «مف اقو حف اسف
كو بفارف نف مو ففنفاكف بِسفلۭم. انفتف الف رف صف يفرا وف نفعف بِكف الح خف ا لفمف نفصف كفمف سحكف وف ا لفمف نفمف ا كفمف نفعف بِنفا شفرت دا: انف ل تفصف عفكف عفهف نفقفطفعو مف بفيفنفكف وف نفنفا وف لفف  بفيف حف
دفثف حف ضووا ِمنف ِعنفِدِه بِسفلۭم. وف . ففمف اقو حف مف اسف ففهو رف صف مف ِلبفعفۭض وف هو لففووا بفعفضو حف وا فِي الفغفِد وف شفِربووا ثومح بفكحرو مف ِضيفاففة . ففاكفلووا وف نفعف لفهو ِ!» ففصف بت الرح
ِدينفِة مو الفمف اء ». ففدفعفاهفا «ِشبفعفةف». ِلذفِلكف اسف نفا مف دف جف قفالووا لفهو: «قفدف وف وا وف ففرو وهو عفِن الفبِئفِر الحتِي حف بفرو اخف اءووا وف اقف جف حف ِم انح عفبِيدف اسف فِي ذفِلكف الفيفوف

ةف ارف رف ِ. ففكفانفتفا مف ةف ابفنفةف ايلوونف الفِحثتِيت مف بفسف ِ وف ة : يفهووِديتف ابفنفةف بِيِري الفِحثتِيت جف وف ذف زف بفِعينف سفنفة  اتحخف ا كفانف ِعيسوو ابفنف ارف لفمح ِم. وف بِئفرو سفبفعۭ الفى هفذفا الفيفوف
ِرففقفةف اقف وف حف  .نفففۭس لسف

تو : «انحنِي قفدف ِشخف قفالف لفهو: «يفا ابفنِي». ففقفالف لفهو: «هفئفنفذفا». ففقفالف بفرف وف نفاهو عفِن النحظفِر انحهو دفعفا ِعيسووف ابفنفهو الكف كفلحتف عفيف اقو وف حف ا شفاخف اسف دفثف لفمح حف وف
ا اتِنِي بِهف ا اِحب  وف ة  كفمف ِعمف نفعف ِلي اطف اصف يفدا وف يحدف ِلي صف تفصف يحِة وف جف الفى الفبفرتِ رو اخف سفكف وف قفوف عفبفتفكف وف : جو ذف عودحتفكف نف خو ففاتِي. ففالف مف وف ِرفو يفوف لفسفتو اعف وف

يفدا طفادف صف يحِة ِليفصف عف ِعيسوو ابفنِِه. ففذفهفبف ِعيسوو الفى الفبفرتِ اقو مف حف لحمف اسف قفةو سفاِمعفة  اذف تفكف كفانفتف ِرفف ». وف وتف تحى توبفاِركفكف نفففِسي قفبفلف انف امو ِلكولف حف
ابفاِركفكف ة  ِلكولف وف ِعمف نفعف ِلي اطف اصف يفۭد وف اكف قفائِل: ائفتِنِي بِصف مو ِعيسووف اخف لتِ ا: «انتِي قفدف سفِمعفتو ابفاكف يوكف قفةو ففقفالفتف ِليفعفقووبف ابفنِهف ا ِرفف امح ِليفاتِيف بِِه. وف
ى يفِن ِمنف الفِمعفزف يتِدف يفيفِن جف دف ذف ِلي ِمنف هونفاكف جف خو كف بِِه: اذفهفبف الفى الفغفنفِم وف رو ا انفا امو ِلي فِي مف عف ِلقفوف مف نف يفا ابفنِي اسف ففاتِي. ففالف ِ قفبفلف وف بت امف الرح امف

ل  جو ذفا ِعيسوو اِخي رف ِه: «هووف قفةف امتِ ففاتِِه». ففقفالف يفعفقووبو ِلِرفف تحى يوبفاِركفكف قفبفلف وف هفا الفى ابِيكف ِليفاكولف حف ِضرف ا يوِحب  ففتوحف ة  لبِيكف كفمف ِعمف ا اطف مف نفعفهو ففاصف
هو: «لفعفنفتوكف عفلفيح يفا كفة ». ففقفالفتف لفهو ام  نفة  ل بفرف ِلبو عفلفى نفففِسي لفعف اجف اِوۭن وف تفهف نفيفِه كفمو س نِي ابِي ففاكوونو فِي عفيف ا يفجو بحمف . رو لفسو ل  امف جو انفا رف عفرو وف اشف
قفةو ثِيفابف ِعيسوو ذفتف ِرفف اخف . وف ا كفانف ابووهو يوِحب  ة  كفمف ِعمف هو اطف نفعفتف ام  ِه ففصف رف ِلمتِ ضف احف ذف وف اخف ذف ِلي». ففذفهفبف وف اذفهفبف خو ِلي ففقفطف وف عف ِلقفوف مف ابفنِي. اسف

طفِت اعف ى. وف يفيِ الفِمعفزف دف لوودف جف لسفةف عونوِقِه جو مف يفِه وف الفبفسفتف يفدف غفرف وف ا الصف نفهف الفبفسفتف يفعفقووبف ابف ةف الحتِي كفانفتف ِعنفدفهفا فِي الفبفيفِت وف بفِر الفففاِخرف ا الكف ابفنِهف
نف انفتف يفا ابفنِي؟» ففقفالف يفعفقووبو لبِيِه: : «هفئفنفذفا. مف : «يفا ابِي». ففقفالف قفالف لف الفى ابِيِه وف ا. ففدفخف نفعفتف فِي يفِد يفعفقووبف ابفنِهف بفزف الحتِي صف الفخو ةف وف ِعمف الطف
تف ِلتفِجدف يفا عف رف ا هفذفا الحِذي اسف نِِه: «مف اقو ِلبف حف ». ففقفالف اسف يفِدي ِلتوبفاِركفنِي نفففسوكف كولف ِمنف صف ِلسف وف تفنِي. قوِم اجف لحمف ا كف . قفدف ففعفلفتو كفمف كف رو «انفا ِعيسوو بِكف

سحكف يفا ابفنِي. اانفتف هووف ابفنِي ِعيسوو امف ل؟» ففتفقفدحمف يفعفقووبو : «تفقفدحمف لجو اقو ِليفعفقووبف حف بح الفهفكف قفدف يفسحرف ِلي». ففقفالف اسف : «انح الرح ابفنِي؟» ففقفالف
تفيفِن كفيفدفيف ِعيسوو اِخيِه. ِعرف شف يفِه كفانفتفا مو لفمف يفعفِرففهو لنح يفدف يفِن يفدفا ِعيسوو». وف لفِكنح الفيفدف تو يفعفقووبف وف وف تو صف : «الصحوف قفالف سحهو وف اقف ابِيِه ففجف حف الفى اسف

مف لفهو ففاكفلف تحى توبفاِركفكف نفففِسي». ففقفدح يفِد ابفنِي حف مف ِلي ِلكولف ِمنف صف : «قفدتِ ». ففقفالف : «انفا هووف : «هفلف انفتف هووف ابفنِي ِعيسوو؟» ففقفالف قفالف كفهو. وف ففبفارف
ةو ائِحف ! رف : «انفظورف قفالف كفهو. وف بفارف ةف ثِيفابِِه وف ائِحف قفبحلفهو. ففشفمح رف قفبتِلفنِي يفا ابفنِي». ففتفقفدحمف وف مف وف اقو ابووهو: «تفقفدح حف . ففقفالف لفهو اسف را ففشفِربف مف رف لفهو خف ضف احف وف

دف لفكف جو تفسف بفدف لفكف شوعووب  وف تفعف ۭر. ِليوسف مف خف ةف ِحنفطفۭة وف كفثفرف ِض وف ِمنف دفسفِم الرف اِء وف . ففلفيوعفِطكف او ِمنف نفدفى السحمف ب  كفهو الرح قفۭل قفدف بفارف ِة حف ائِحف ابفنِي كفرف
كفِة يفعفقووبف اقو ِمنف بفرف حف غف اسف ا ففرف دفثف ِعنفدفمف حف ». وف ِكينف بفارف بفاِركووكف مو مو لفعوونِينف وف . ِليفكونف لِعنووكف مف كف دف لفكف بفنوو امتِ جو لفيفسف تِكف وف وف . كونف سفيتِدا لخف قفبفائِلو

قفالف لبِيِه: «ِليفقومف ابِي ا الفى ابِيِه وف لف بِهف دفخف ة  وف ِعمف نفعف هووف ايفضا اطف يفِدِه ففصف اهو اتفى ِمنف صف اقف ابِيِه انح ِعيسووف اخف حف جف ِمنف لفدونف اسف رف يفعفقووبو قفدف خف وف
تِعفادا اقو ارف حف تفعفدف اسف كف ِعيسوو». ففارف رو : «انفا ابفنوكف بِكف ؟» ففقفالف نف انفتف اقو ابووهو: «مف حف ». ففقفالف لفهو اسف تحى توبفاِركفنِي نفففسوكف نِِه حف يفِد ابف يفاكولف ِمنف صف وف



ا سفِمعف كا!» ففِعنفدفمف بفارف يفكوونو مو توهو؟ نفعفمف وف كف بفارف اتفى بِِه الفيح ففاكفلفتو ِمنف الفكولتِ قفبفلف انف تفِجيءف وف يفدا وف طفادف صف نف هووف الحِذي اصف : «ففمف قفالف عفِظيما ِجدتا. وف
.« كفتفكف ذف بفرف اخف ۭر وف كف وكف بِمف اءف اخو : «قفدف جف نِي انفا ايفضا يفا ابِي!» ففقفالف قفالف لبِيِه: «بفاِركف ة  ِجدتا وف رح مو ة  وف ة  عفِظيمف خف رف خف صف رف ِعيسوو كفلمف ابِيِه صف
كفة ؟» قفيفتف ِلي بفرف ا ابف : «امف كفتِي». ثومح قفالف ذف بفرف نف قفدف اخف ذفا الف هووف ذف بفكووِريحتِي وف تفيفِن! اخف رح نف مف هو دوِعيف يفعفقووبف ففقفدف تفعفقحبفنِي الف مف : «ال انح اسف ففقفالف
نفعو الفيفكف يفا ابفنِي؟» ففقفالف اذفا اصف ۭر. ففمف مف خف توهو بِِحنفطفۭة وف دف عفضف تِِه عفبِيدا وف وف ِميعف اخف دفففعفتو الفيفِه جف عفلفتوهو سفيتِدا لفكف وف اقو ِلِعيسوو: «انتِي قفدف جف حف ففقفالف اسف
ِم ذفا بِل دفسف اقو ابووهو: «هووف حف ابف اسف بفكفى. ففاجف تفهو وف وف ففعف ِعيسوو صف رف نِي انفا ايفضا يفا ابِي!» وف اِحدفة  ففقفطف يفا ابِي؟ بفاِركف كفة  وف ِعيسوو لبِيِه: «الفكف بفرف

.« هو عفنف عونوِقكف رو نِيرف حو انحكف توكفستِ مف ا تفجف لفِكنف يفكوونو ِحينفمف تفعفبفدو. وف لِخيكف توسف بِسفيفِفكف تفِعيشو وف . وف قو اِء ِمنف ففوف بِل نفدفى السحمف كفنوكف وف سف ِض يفكوونو مف الرف
ِة ابِي ففاقفتولو يفعفقووبف اِخي». نفاحف بفتف ايحامو مف قفالف ِعيسوو فِي قفلفبِِه: «قفرو ا ابووهو. وف كفهو بِهف كفِة الحتِي بفارف ِل الفبفرف قفدف ِعيسوو عفلفى يفعفقووبف ِمنف اجف ففحف

تِكف بِانحهو تفسفلتۭ ِمنف ِجهف وكف مو ذفا ِعيسوو اخو قفالفتف لفهو: «هووف غفرف وف ا الصف نفهف دفعفتف يفعفقووبف ابف سفلفتف وف بفِر ففارف ا الكف نِهف تف ِرففقفةو بِكفلِم ِعيسووف ابف بِرف ففاخف
ا يفنفسفى مف تفدح غفضفبو اِخيكف عفنفكف وف تحى يفرف اقِمف ِعنفدفهو ايحاما قفِليلفة  حف انف وف ارف بف الفى اِخي لبفانف الفى حف رو قوِم اهف ِلي وف عف ِلقفوف مف نف يفا ابفنِي اسف . ففالف يفقفتولوكف

. انف ِل بفنفاِت ِحثح يفاتِي ِمنف اجف ِللفتو حف : «مف اقف حف قفالفتف ِرففقفةو لسف اِحۭد؟». وف ۭم وف ا فِي يفوف دفمو اثفنفيفكومف اذفا اعف . ِلمف ذوكف ِمنف هونفاكف ِسلو ففاخو نفعفتف بِِه. ثومح ارف صف
يفاة ؟ اذفا ِلي حف ِض ففِلمف لِء ِمنف بفنفاِت الرف ة  ِمنف بفنفاِت ِحثح ِمثفلف هفؤو جف وف ذو زف  «كفانف يفعفقووبو يفاخو

كف امف الفى بفيفِت بفتووئِيلف ابِي امتِ ِِ ارف . قوِم اذفهفبف الفى ففدحانف نفعفانف ة  ِمنف بفنفاِت كف جف وف ذف زف قفالف لفهو: «ل تفاخو اهو وف صف اوف كفهو وف بفارف اقو يفعفقووبف وف حف ففدفعفا اسف
هوورا ِمنف الش عووِب. مف كف ففتفكوونو جو يوكفثتِرو ثفِمرا وف عفلوكف مو يفجف قفِديرو يوبفاِركوكف وف او الف . وف كف ة  ِمنف هونفاكف ِمنف بفنفاِت لبفانف اِخي امتِ جف وف ذف ِلنفففِسكف زف خو وف

امف ِِ ارف اقو يفعفقووبف ففذفهفبف الفى ففدحانف حف فف اسف اِهيمف». ففصفرف طفاهفا او لبفرف بفتِكف الحتِي اعف ضف غورف عفكف ِلتفِرثف ارف ِلكف مف ِلنفسف اِهيمف لفكف وف كفةف ابفرف يوعفِطيكف بفرف وف
ذف امف ِليفاخو ِِ ارف لفهو الفى ففدحانف سف ارف كف يفعفقووبف وف اقف بفارف حف اى ِعيسوو انح اسف ا رف . ففلفمح ِعيسووف ِ اِخي ِرففقفةف امتِ يفعفقووبف وف اِميت الفى لبفانف بفِن بفتووئِيلف الرف

امف ِِ ارف ذفهفبف الفى ففدحانف ِه وف امتِ انح يفعفقووبف سفِمعف لبِيِه وف ». وف ة  ِمنف بفنفاِت كفنفعفانف جف وف ذف زف اهو قفائِل: «ل تفاخو صف اوف كفهو وف ة  اذف بفارف جف وف ِلنفففِسِه ِمنف هونفاكف زف
تف اِهيمف اخف اِعيلف بفِن ابفرف مف لفةف بِنفتف اسف حف ذف مف اخف اِعيلف وف مف اقف ابِيِه ففذفهفبف ِعيسوو الفى اسف حف ات  فِي عفيفنفيف اسف يرف اى ِعيسوو انح بفنفاِت كفنفعفانف ِشرتِ رف

. سف كفانفتف قفدف غفابفتف بفاتف هونفاكف لنح الشحمف كفانا وف ادففف مف صف . وف انف ارف وف حف ذفهفبف نفحف جف يفعفقووبو ِمنف بِئفِر سفبفعۭ وف رف ة  لفهو عفلفى نِسفائِِه. ففخف جف وف نفبفايووتف زف
س  ا يفمف اسوهف رف ِض وف نفصووبفة  عفلفى الرف اذفا سولحم  مف لفما وف اى حو رف كفاِن. وف عف فِي ذفِلكف الفمف طفجف اِسِه ففاضف تف رف عفهو تفحف ضف وف كفاِن وف ةِ الفمف ارف ذف ِمنف ِحجف اخف وف

ضو الحتِي . الرف اقف حف الفهو اسف اِهيمف ابِيكف وف ب  الفهو ابفرف : «انفا الرح ا ففقفالف لفيفهف اقِف  عف ب  وف ذفا الرح هووف ا وف لفيفهف نفاِزلفة  عف اِعدفة  وف لئِكفةو ِا صف ذفا مف هووف اءف وف السحمف
ِلكف فِي نفسف كو فِيكف وف يفتفبفارف نووبا. وف جف ال وف ِشمف قا وف شفرف با وف تفد  غفرف تفمف ِض وف اِب الرف تورف لوكف كف يفكوونو نفسف . وف ِلكف ِلنفسف ا لفكف وف ِطيهف ا اعف لفيفهف طفِجع  عف انفتف موضف
تفيفقفظف توكف بِِه». ففاسف لحمف ا كف تحى اففعفلف مف كوكف حف ِض لنتِي ل اتفرو د كف الفى هفِذِه الرف ارو ا تفذفهفبو وف ثومف يف ففظوكف حف احف عفكف وف هفا انفا مف ِض. وف ِميعو قفبفائِِل الرف جف

هفذفا بفابو ا هفذفا الح بفيفتو ِا وف ! مف كفانف هفبف هفذفا الفمف ا ارف : «مف قفالف افف وف خف !» وف لفمف انفا لفمف اعف كفاِن وف بح فِي هفذفا الفمف قتا انح الرح : «حف قفالف ِمِه وف يفعفقووبو ِمنف نفوف
كفاِن مف ذفِلكف الفمف دفعفا اسف اِسِه وف يفتا عفلفى رف صفبح زف ودا وف هو عفمو اقفامف اِسِه وف تف رف عفهو تفحف ضف رف الحِذي وف جف ذف الفحف اخف بفاحِ وف بفكحرف يفعفقووبو فِي الصح اِء!» وف السحمف
ِفظفنِي فِي هفذفا الطحِريِق الحِذي انفا سفائِر  فِيِه حف ِعي وف نفذفرف يفعفقووبو نفذفرا قفائِل: «انف كفانف او مف . وف ل كفانف لووزف ِدينفِة اوح مو الفمف لفِكِن اسف ». وف «بفيفتف ايلف
كول  ودا يفكوونو بفيفتف ِا وف توهو عفمو رو الحِذي اقفمف جف هفذفا الفحف ب  ِلي الفها وف عفتو بِسفلۭم الفى بفيفِت ابِي يفكوونو الرح جف رف ثِيفابا للفبِسف وف بفزا ِلكولف وف طفانِي خو اعف وف

هو لفكف رو ا توعفِطينِي ففانتِي اعفشتِ  .«مف
مف كفانووا ِمنف تِلفكف ة  ِعنفدفهفا لنحهو ابِضف عفاِن غفنفۭم رف هونفاكف ثفلثفةو قوطف قفِل بِئفر  وف اذفا فِي الفحف نفظفرف وف ِرِق. وف شف ِض بفنِي الفمف ذفهفبف الفى ارف ثومح قفامف يفعفقووبو وف

قوونف يفسف رف عفنف ففِم الفبِئفِر وف جف ونف الفحف ِرجو عفاِن ففيودفحف ِميعو الفقوطف تفِمعو الفى هونفاكف جف رو عفلفى ففِم الفبِئفِر كفانف كفبِيرا. ففكفانف يفجف جف الفحف عفانف وف قوونف الفقوطف الفبِئفِر يفسف
: «هفلف مف ». ففقفالف لفهو انف ارف نو ِمنف حف ؟» ففقفالووا: «نفحف تِي ِمنف ايفنف انفتومف وف : «يفا اخف مف يفعفقووبو كفانِِه. ففقفالف لفهو رف عفلفى ففِم الفبِئفِر الفى مف جف د ونف الفحف الفغفنفمف ثومح يفرو

عف الفغفنفِم». اِحيلو ابفنفتوهو اتِيفة  مف ذفا رف هووف ة . وف ة ؟» ففقفالووا: «لفهو سفلمف : «هفلف لفهو سفلمف مف ؟» ففقفالووا: «نفعفِرفوهو». ففقفالف لفهو ورف تفعفِرفوونف لبفانف ابفنف نفاحو
عفاِن ِميعو الفقوطف تفِمعف جف تحى تفجف عووا». ففقفالووا: «ل نفقفِدرو حف اذفهفبووا ارف قووا الفغفنفمف وف اِشي. اسف وف اعِ الفمف تِمف قفتف اجف . لفيفسف وف ارو بفعفدو طفِويل  ذفا النحهف : «هووف ففقفالف
رف ا ابفصف عفى. ففكفانف لفمح ا كفانفتف تفرف ا لنحهف نفِم ابِيهف عف غف اِحيلو مف مف اتفتف رف عفهو لحمو مف اذف هووف بفعفدو يفتفكف ِقي الفغفنفمف». وف رف عفنف ففِم الفبِئفِر ثومح نفسف جف وا الفحف ِرجو يودفحف وف

اِحيلف قفبحلف يفعفقووبو رف اِلِه. وف سفقفى غفنفمف لبفانف خف رف عفنف ففِم الفبِئفِر وف جف جف الفحف رف دفحف مف وف اِلِه انح يفعفقووبف تفقفدح نفمف لبفانف خف غف اِلِه وف اِحيلف بِنفتف لبفانف خف يفعفقووبو رف
بفرف يفعفقووبف ابفِن تف ابفاهفا. ففكفانف ِحينف سفِمعف لبفانو خف بفرف اخف كفضفتف وف انحهو ابفنو ِرففقفةف. ففرف ا وف و ابِيهف اِحيلف انحهو اخو بفرف يفعفقووبو رف اخف بفكفى. وف تفهو وف وف ففعف صف رف وف
ِمي». ففاقفامف لفحف ِمي وف ا انفتف عفظف : «انحمف وِر. ففقفالف لفهو لبفانو ِميعِ هفِذِه المو دحثف لبفانف بِجف تِِه. ففحف اتفى بِِه الفى بفيف قفبحلفهو وف عفانفقفهو وف كفضف ِلِلقفائِِه وف تِِه انحهو رف اخف

ى لفيفئفةو مو الفكوبفرف كفانف ِللبفانف ابفنفتفاِن اسف ». وف توكف رف ا اجف نِي مف بِرف انا؟ اخف جح نِي مف ِدمو : «النحكف اِخي تفخف اِن. ثومح قفالف لبفانو ِليفعفقووبف مف را ِمنف الزح ِعنفدفهو شفهف
: اِحيلف ففقفالف بح يفعفقووبو رف احف نفظفِر. وف سفنفةف الفمف حف ةِ وف سفنفةف الص ورف اِحيلو ففكفانفتف حف ا رف امح ِعيففتفيفِن وف ئفةف ضف كفانفتف عفيفنفا لفيف . وف اِحيلو ى رف مو الص غفرف اسف وف
مف دف . اقِمف ِعنفِدي». ففخف رف ۭل اخف جو ا ِلرف ِطيفهف سفنو ِمنف انف اعف ِطيفكف ايحاهفا احف : «انف اعف ى». ففقفالف لبفانو غفرف اِحيلف ابفنفتِكف الص  كف سفبفعف ِسنِيۭن بِرف ِدمو «اخف

لفتف اتِي لنح ايحاِمي قفدف كفمو رف ِطنِي امف : «اعف ا. ثومح قفالف يفعفقووبو ِللبفانف بحتِِه لفهف حف يفنفيفِه كفايحاۭم قفِليلفۭة بِسفبفِب مف كفانفتف فِي عف اِحيلف سفبفعف ِسنِيۭن وف يفعفقووبو بِرف
طفى اعف ا. وف لفيفهف لف عف ا الفيفِه ففدفخف اتفى بِهف ذف لفيفئفةف ابفنفتفهو وف سفاِء انحهو اخف كفانف فِي الفمف ة . وف ِليمف نفعف وف صف كفاِن وف ِل الفمف ِميعف اهف عف لبفانو جف مف ا». ففجف لفيفهف لف عف خو ففادف

؟ تو ِعنفدفكف دفمف اِحيلف خف نفعفتف بِي! الفيفسف بِرف ا هفذفا الحِذي صف : «مف ئفةو. ففقفالف ِللبفانف بفاحِ اذفا ِهيف لفيف فِي الصح اِريفة . وف ئفةف ابفنفتِِه جف اِريفتفهو ِللفيف ففةف جف لبفانو ِزلف
ِة الحتِي مف بووعف هفِذِه ففنوعفِطيفكف تِلفكف ايفضا بِالفِخدف ِملف اسف ِر. اكف ةو قفبفلف الفبِكف ِغيرف كفانِنفا انف توعفطفى الصح : «ل يوففعفلو هفكفذفا فِي مف تفنِي؟» ففقفالف لبفانو دفعف اذفا خف ففِلمف

ةف اِحيلف ابفنفتفهو بفلفهف طفى لبفانو رف اعف ة  لفهو. وف جف وف اِحيلف ابفنفتفهو زف طفاهو رف بووعف هفِذِه ففاعف لف اسف مف ». ففففعفلف يفعفقووبو هفكفذفا. ففاكف رف نِي ايفضا سفبفعف ِسنِيۭن اخف ِدمو تفخف
ئفةف ب  انح لفيف اى الرح رف . وف رف دفمف ِعنفدفهو سفبفعف ِسنِيۭن اخف عفادف ففخف ثفرف ِمنف لفيفئفةف. وف اِحيلف اكف بح ايفضا رف احف اِحيلف ايفضا. وف لف عفلفى رف ا. ففدفخف اِريفة  لفهف اِريفتفهو جف جف

بح قفدف نفظفرف الفى : «انح الرح ا قفالفتف اوبفيفنف لنحهف هو رف مف دفعفِت اسف لفدفِت ابفنا وف وف ئفةو وف بِلفتف لفيف اِحيلو ففكفانفتف عفاقِرا. ففحف ا رف امح ا. وف هف ِحمف وهفة  ففففتفحف رف رو كف مف
هو مف طفانِي هفذفا ايفضا». ففدفعفِت اسف وهفة  ففاعف رو كف بح قفدف سفِمعف انتِي مف : «انح الرح قفالفتف لفدفِت ابفنا وف وف بِلفتف ايفضا وف حف ِلي». وف جو نف يوِحب نِي رف ذفلحتِي. انحهو الف مف

.« هو «لِويف مو ». ِلذفِلكف دوِعيف اسف تو لفهو ثفلثفةف بفنِينف لفدف ِلي لنتِي وف جو ةف يفقفتفِرنو بِي رف رح نف هفِذِه الفمف قفالفِت: «الف لفدفِت ابفنا وف وف بِلفتف ايفضا وف حف ». وف عوونف «شفمف
قحففتف عفِن الفِولدفةِ هو «يفهووذفا». ثومح تفوف مف ». ِلذفِلكف دفعفِت اسف بح دو الرح مف ةف احف رح : «هفِذِه الفمف قفالفتف لفدفِت ابفنا وف وف بِلفتف ايفضا وف حف  .وف



ِميف غفضفبو يفعفقووبف ». ففحف الح ففانفا امووتو : «هفبف ِلي بفنِينف وف قفالفتف ِليفعفقووبف ا وف تِهف اِحيلو ِمنف اخف تف رف ا لفمف تفِلدف ِليفعفقووبف غفارف اِحيلو انحهف اتف رف ا رف ففلفمح
قو انفا زف ارف بفتفيح وف كف ا ففتفِلدف عفلفى رو لفيفهف لف عف خو ةو. ادف اِريفتِي بفلفهف ذفا جف : «هووف ِن؟» ففقفالفتف ةف الفبفطف رف نفِك ثفمف نفعف عف كفانف ِا الحِذي مف : «الفعفلتِي مف قفالف اِحيلف وف عفلفى رف

: «قفدف قفضفى ِليف او اِحيلو لفدفتف ِليفعفقووبف ابفنا ففقفالفتف رف وف ةو وف بِلفتف بفلفهف ا يفعفقووبو ففحف لفيفهف لف عف ة  ففدفخف جف وف ا زف اِريفتفهف ةف جف طفتفهو بفلفهف ». ففاعف ا بفنِينف ايفضا ِمنفهف
: اِحيلو لفدفِت ابفنا ثفانِيا ِليفعفقووبف ففقفالفتف رف وف اِحيلف وف اِريفةو رف ةو جف بِلفتف ايفضا بفلفهف حف هو «دفانا». وف مف طفانِيف ابفنا». ِلذفِلكف دفعفِت اسف اعف تِي وف وف سفِمعف ايفضا ِلصف وف

ا اِريفتفهف ففةف جف ذفتف ِزلف قحففتف عفِن الفِولدفةِ اخف ا تفوف اتف لفيفئفةو انحهف ا رف لفمح هو «نفففتفاِلي». وف مف ». ففدفعفِت اسف لفبفتو غف عفاِت ِا وف ارف تِي موصف عفتو اخف ارف «قفدف صف
اِريفةو لفيفئفةف ابفنا لفدفتف ِزلفففةو جف وف ادا». وف هو «جف مف اِريفةو لفيفئفةف ِليفعفقووبف ابفنا. ففقفالفتف لفيفئفةو: «بِسفعفۭد». ففدفعفِت اسف لفدفتف ِزلفففةو جف ة  ففوف جف وف ا ِليفعفقووبف زف طفتفهف اعف وف
دف لوفحاحا فِي جف اِد الفِحنفطفِة ففوف صف اوبفيفنو فِي ايحاِم حف مفضفى رف ». وف هو «اِشيرف مف ». ففدفعفِت اسف ثفانِيا ِليفعفقووبف ففقفالفتف لفيفئفةو: «بِِغبفطفتِي لنحهو توغفبتِطونِي بفنفات 

ِذينف لوفحاحف ابفنِي ِلي ففتفاخو جو ذفِت رف ا: «اقفِليل  انحِك اخف ِطينِي ِمنف لوفحاحِ ابفنِِك». ففقفالفتف لفهف ئفةف: «اعف اِحيلو ِللفيف ِه. ففقفالفتف رف اءف بِِه الفى لفيفئفةف امتِ جف قفِل وف الفحف
لقفاتِِه تف لفيفئفةو ِلمو جف رف سفاِء خف قفِل فِي الفمف ا اتفى يفعفقووبو ِمنف الفحف ضا عفنف لوفحاحِ ابفنِِك». ففلفمح لفةف ِعوف عفِك اللحيف طفِجعو مف : «اذا يفضف اِحيلو ايفضا؟» ففقفالفتف رف

اِمسا. لفدفتف ِليفعفقووبف ابفنا خف وف بِلفتف وف ئفةف ففحف سفِمعف او ِللفيف لفةف. وف ا تِلفكف اللحيف عفهف عف مف طفجف توكف بِلوفحاحِ ابفنِي». ففاضف رف تفاجف : «الفيح تفِجيءو لنتِي قفِد اسف قفالفتف وف
لفدفِت ابفنا سفاِدسا وف بِلفتف ايفضا لفيفئفةو وف حف ». وف هو «يفسحاكفرف مف ِلي». ففدفعفِت اسف جو اِريفتِي ِلرف طفيفتو جف تِي لنتِي اعف رف طفانِي او اجف ففقفالفتف لفيفئفةو: «قفدف اعف

لفدفِت ابفنفة  ». ثومح وف بوولوونف هو «زف مف ». ففدفعفِت اسف تو لفهو ِستحةف بفنِينف لفدف ِلي لنتِي وف جو نف يوسفاِكنونِي رف سفنفة . الف هفبفنِي او ِهبفة  حف ئفةو: «قفدف وف ِليفعفقووبف ففقفالفتف لفيف
هو مف دفعفِت اسف عف او عفاِري». وف : «قفدف نفزف لفدفِت ابفنا ففقفالفتف وف بِلفتف وف ا ففحف هف ِحمف ففتفحف رف ا او وف سفِمعف لفهف اِحيلف وف ذفكفرف او رف ا «ِدينفةف». وف هف مف دفعفِت اسف وف

الفى كفانِي وف ِرففنِي لذفهفبف الفى مف : «اصف اِحيلو يووسوفف انح يفعفقووبف قفالف ِللبفانف لفدفتف رف ا وف دفثف لفمح حف ». وف رف ب  ابفنا اخف » قفائِلفة : «يفِزيدونِي الرح «يووسوفف
ة  فِي : «لفيفتفنِي اِجدو نِعفمف ». ففقفالف لفهو لبفانو توكف دفمف تِي الحتِي خف مف لفمو ِخدف توكف بِِهمف ففاذفهفبف لنحكف انفتف تفعف دفمف لِدي الحِذينف خف اوف ِطنِي نِسفائِي وف ِضي. اعف ارف

اِشيكف وف تف مف ارف اذفا صف مف توكف وف دفمف اذفا خف لفمو مف ». ففقفالف لفهو: «انفتف تفعف ِطيفكف تفكف ففاعف رف : «عفيتِنف ِلي اجف قفالف ». وف ب  بِسفبفبِكف كفنِي الرح لفتو ففبفارف . قفدف تفففاءف عفيفنفيفكف
؟» ِطيكف اذفا اعف : «مف لو انفا ايفضا ِلبفيفتِي؟» ففقفالف مف تفى اعف نف مف الف ب  فِي اثفِري. وف كفكف الرح بفارف ا كفانف لفكف قفبفِلي قفِليل  ففقفِد اتحسفعف الفى كفثِيۭر وف ِعي لنح مف مف
ا ِزلف انفتف ِمنفهف اعف مف وف ا الفيفوف نفِمكف كولتِهف تفازو بفيفنف غف ا: اجف ففظوهف احف كف وف عفى غفنفمف رف اعوودو ارف نفعفتف ِلي هفذفا المف : «ل توعفِطينِي شفيفئا. انف صف ففقفالف يفعفقووبو
مف غفۭد اذفا ي يفوف دو فِيح بِرتِ هف يفشف تِي وف رف ى. ففيفكوونف ِمثفلو ذفِلكف اجف قفطفاءف بفيفنف الفِمعفزف رف قفاءف وف بفلف ففاِن وف دفاءف بفيفنف الفِخرف كولح شفاةۭ سفوف قفاءف وف بفلف قفطفاءف وف كولح شفاةۭ رف

ذفا ِليفكونف : «هووف وق  ِعنفِدي». ففقفالف لبفانو رو سف وف مف ففاِن ففهو دف بفيفنف الفِخرف وف اسف ى وف قفطف اوف ابفلفقف بفيفنف الفِمعفزف ا لفيفسف ارف . كول  مف كف تِي قودحامف رف ِل اجف ِجئفتف ِمنف اجف
ففاِن دف بفيفنف الفِخرف وف كولح اسف ا فِيِه بفيفاض  وف قفاِء كولح مف الفبفلف قفطفاِء وف كولح الفِعنفاِز الرح قفاءف وف الفبفلف طحطفةف وف خف ِم الت يووسف الفمو لف فِي ذفِلكف الفيفوف ». ففعفزف سفِب كفلِمكف بِحف

بفانا ذف يفعفقووبو ِلنفففِسِه قوضف عفى غفنفمف لبفانف الفبفاقِيفةف. ففاخف كفانف يفعفقووبو يفرف . وف بفيفنف يفعفقووبف نفهو وف ةف ثفلثفِة ايحاۭم بفيف ِسيرف عفلف مف جف ا الفى ايفِدي بفنِيِه. وف دفففعفهف وف
هفا فِي بفانف الحتِي قفشحرف قففف الفقوضف اوف بفاِن. وف طووطا بِيضا كفاِشطا عفِن الفبفيفاِض الحِذي عفلفى الفقوضف ا خو قفشحرف فِيهف دولفۭب وف ۭز وف لفوف را ِمنف لوبفنفى وف خوضف

لفدفِت وف بفاِن وف ِت الفغفنفمو ِعنفدف الفقوضف مف حح . ففتفوف بف رف ا ِلتفشف ِجيئِهف مف ِعنفدف مف حح اهف الفغفنفِم ِلتفتفوف بف توجف رف يفثو كفانفِت الفغفنفمو تفِجيءو ِلتفشف اِء حف سفاقِي الفمف اِن فِي مف رف الجف
دفهو حف عفانا وف عفلف لفهو قوطف جف . وف نفِم لبفانف دف بفيفنف غف وف كولتِ اسف طحِط وف خف وهف الفغفنفِم الفى الفمو جو عفلف وو جف ففانف وف زف يفعفقووبو الفِخرف اففرف بولفقا. وف قفطا وف رو طحطفاۭت وف خف الفغفنفمو مو

مف بفيفنف حح اِن ِلتفتفوف رف امف عويووِن الفغفنفِم فِي الجف بفانف امف ضفعف الفقوضف قفِويحةو انح يفعفقووبف وف ِت الفغفنفمو الف مف حح ا تفوف دفثف كولحمف حف . وف عف غفنفِم لبفانف ا مف عفلفهف لفمف يفجف وف
كفانف لفهو غفنفم  كفثِير  لو كفثِيرا ِجدتا وف جو . ففاتحسفعف الرح قفِويحةو ِليفعفقووبف الف ِعيففةو ِللبفانف وف ِت الضح ارف ا. ففصف عفهف عفففِت الفغفنفمو لفمف يفضف تفضف ِحينف اسف بفاِن. وف الفقوضف

ِمير  حف ال  وف ِجمف عفبِيد  وف اۭر وف وف جف  .وف
اذفا هووف هف لبفانف وف جف نفظفرف يفعفقووبو وف ِد». وف جف نفعف كولح هفذفا الفمف ا لبِينفا صف ِممح ا كفانف لبِينفا وف ذف يفعفقووبو كولح مف : «اخف ففسفِمعف يفعفقووبو بفنِي لبفانف يفقوولوونف
دفعفا سفلف يفعفقووبو وف ». ففارف عفكف تِكف ففاكوونف مف الفى عفِشيرف ِض ابفائِكف وف ِجعف الفى ارف : «ارف ب  ِليفعفقووبف قفالف الرح ِس. وف لف ِمنف امف اوح ۭس وف عفهو كفامف لفيفسف مف
ِعي. لفِكنف الفهو ابِي كفانف مف ِس. وف لف ِمنف امف اوح ِس وف ِوي كفامف ا انحهو لفيفسف نفحف هف ابِيكومف جف ى وف ا: «انفا ارف مف قفالف لفهو قفِل الفى غفنفِمِه وف لفيفئفةف الفى الفحف اِحيلف وف رف

ا. انف نفعف بِي شفرت حف لفهو انف يفصف مف اۭت. لفِكنح اف لفمف يفسف رح تِي عفشفرف مف رف غفيحرف اجف ا ففغفدفرف بِي وف ا ابووكومف امح ا وف تو ابفاكومف دفمف تِي خف اِن انتِي بِكولتِ قووح لفمف ا تفعف انفتومف وف
ا اِشيف ابِيكومف وف طحطفة . ففقفدف سفلفبف او مف خف لفدفتف كول  الفغفنفِم مو تفكف وف رف طحطفةو تفكوونو اجف خف : الفمو انف قفالف قفطا. وف لفدفتف كول  الفغفنفِم رو تفكف وف رف قفطو تفكوونو اجف : الر  قفالف
ة . رف نفمح مو قفطفاءو وف رف طحطفة  وف خف اِعدفةو عفلفى الفغفنفِم مو ولو الصح اذفا الففوحو لفۭم وف تو فِي حو نفظفرف ففعفتو عفيفنفيح وف ِم الفغفنفِم انتِي رف ح  قفِت تفوف دفثف فِي وف حف طفانِي. وف اعف وف
قفطفاءو رف طحطفة  وف خف اِعدفةِ عفلفى الفغفنفِم مو وِل الصح ِميعو الففوحو ! جف انفظورف ففعف عفيفنفيفكف وف : ارف : هفئفنفذفا. ففقفالف . ففقولفتو لفِم: يفا يفعفقووبو لكو ِا فِي الفحو قفالف ِلي مف وف

جف ِمنف هفِذِه رو نف قوِم اخف تف ِلي نفذفرا. الف يفثو نفذفرف ودا. حف تف عفمو سفحف يفثو مف . انفا الفهو بفيفِت ايلف حف نفعو بِكف لبفانو ا يفصف ايفتو كولح مف ة  لنتِي قفدف رف رف نفمح مو وف
نفبِيحتفيفِن لنحهو سفبف ِمنفهو اجف اث  فِي بفيفِت ابِينفا؟ الفمف نوحف ِميرف لفيفئفةو: «الفنفا ايفضا نفِصيب  وف اِحيلو وف ابفتف رف ». ففاجف ِض ِميلِدكف ِجعف الفى ارف ارف ِض وف الرف
لف مف حف ». ففقفامف يفعفقووبو وف ا قفالف لفكف او اففعفلف نف كولح مف لِدنفا. ففالف لوف لفبفهو او ِمنف ابِينفا هووف لفنفا وف نفنفا؟ انح كولح الفِغنفى الحِذي سف قفدف اكفلف ايفضا ثفمف بفاعفنفا وف

امف ِليفِجيءف الفى ِِ ارف تفنفى فِي ففدحانف اِشيف اقفتِنفائِِه الحتِي اقف وف تفنفى: مف قفتفنفاهو الحِذي كفانف قفِد اقف ِميعف مو جف اِشيِه وف وف سفاقف كولح مف اِل وف هو عفلفى الفِجمف نِسفاءف لدفهو وف اوف
ِ اذف اِميت دفعف يفعفقووبو قفلفبف لبفانف الرف خف ا. وف نفامف ابِيهف اِحيلو اصف هو ففسفِرقفتف رف نفمف زح غف ضفى ِليفجو ا لبفانو ففكفانف قفدف مف امح . وف نفعفانف ِض كف اقف ابِيِه الفى ارف حف اسف

ِم الثحاِلِث بِانح بِرف لبفانو فِي الفيفوف بفِل ِجلفعفادف. ففاخف وف جف هو نفحف هف جف عفلف وف جف رف وف بفرف النحهف عف قفامف وف ا كفانف لفهو وف كول  مف بف هووف وف رف . ففهف هو بِانحهو هفاِرب  بِرف لفمف يوخف
قفالف لفِم اللحيفِل وف ِ فِي حو اِميت اتفى او الفى لبفانف الرف بفِل ِجلفعفادف. وف كفهو فِي جف رف ةف سفبفعفِة ايحاۭم ففادف ِسيرف هو مف اءف رف سفعفى وف عفهو وف تفهو مف وف ذف اخف بف ففاخف يفعفقووبف قفدف هفرف

تِِه فِي وف عف اخف بف لبفانو مف رف بفِل. ففضف تفهو فِي الفجف يفمف بف خف رف يفعفقووبو قفدف ضف ». ففلفِحقف لبفانو يفعفقووبف وف يفۭر اوف شفرتۭ مف يفعفقووبف بِخف لتِ تفِرزف ِمنف انف توكف لفهو: «احف
نِي بِرف لفمف توخف تفنِي وف دفعف خف ففيفة  وف بفتف خو اذفا هفرف سوقفتف بفنفاتِي كفسفبفايفا السحيفِف؟ ِلمف تف قفلفبِي وف دفعف قفدف خف اذفا ففعفلفتف وف : «مف قفالف لبفانو ِليفعفقووبف بفِل ِجلفعفادف. وف جف

لفِكنف الفهو ا وف نفعف بِكومف شفرت ةِ يفِدي انف اصف رف ! فِي قودف ةۭ ففعفلفتف نف بِغفبفاوف بفنفاتِي؟ الف نِي اقفبتِلو بفنِيح وف لفمف تفدفعف الفعووِد وف ِ وف ِ بِالد فت الغفانِيت حِ وف تحى اشفيتِعفكف بِالفففرف حف
اذفا سفِرقفتف لفِكنف ِلمف تفقفتف الفى بفيفِت ابِيكف وف نف انفتف ذفهفبفتف لنحكف قفِد اشف الف . وف يفۭر اوف شفرتۭ مف يفعفقووبف بِخف لتِ تفِرزف ِمنف انف توكف ةف قفائِل: احف نِيف الفبفاِرحف لحمف ابِيكومف كف
ِعي اذفا مف تِنفا انفظورف مف وف . قودحامف اخف عفهو ل يفِعيشو تفكف مف نفتفيفكف ِمنتِي. الحِذي تفِجدو اِلهف : «انتِي ِخففتو لنتِي قولفتو لفعفلحكف تفغفتفِصبو ابف ابف يفعفقووبو تِي؟» ففاجف اِلهف
جف ِمنف رف خف . وف لفمف يفِجدف اِريفتفيفِن وف ِخبفاءف الفجف ئفةف وف ِخبفاءف لفيف لف لبفانو ِخبفاءف يفعفقووبف وف ا). ففدفخف قفتفهف اِحيلف سفرف لفمو انح رف لفمف يفكونف يفعفقووبو يفعف ». (وف هو ِلنفففِسكف ذف خو وف

لفمف سح لبفانو كولح الفِخبفاِء وف ا. ففجف لفيفهف لفسفتف عف جف ِل وف مف ِة الفجف ا فِي ِحدفاجف عفتفهف ضف وف نفامف وف ذفِت الصف اِحيلو قفدف اخف كفانفتف رف . وف اِحيلف لف ِخبفاءف رف دفخف ِخبفاِء لفيفئفةف وف



تفاظف يفعفقووبو نفامف. ففاغف لفمف يفِجِد الصف كف لنح عفلفيح عفادفةف النتِسفاِء». ففففتحشف وف امف تفِطيعو انف اقوومف امف ا: «ل يفغفتفظف سفيتِِدي انتِي ل اسف قفالفتف لبِيهف . وف يفِجدف
ِميعِ اثفاِث دفتف ِمنف جف جف اذفا وف ِميعف اثفاثِي. مف سفسفتف جف ائِي؟ انحكف جف رف ِميتف وف تحى حف ِطيحتِي حف ا خف ِمي؟ مف رف ا جو : «مف قفالف يفعفقووبو ِللبفانف . وف مف لبفانف اصف خف وف
نفِمكف لفمف ِكبفاشف غف . وف ِقطف كف لفمف توسف ِعنفازو كف وف . نِعفاجو عفكف ِرينف سفنفة  انفا مف نف ِعشف ! ففلفيونفِصفووا بفيفنفنفا اِلثفنفيفِن. الف تِكف وف اخف تِي وف وف نفا قودحامف اخف عفهو هفهو ؟ ضف بفيفتِكف

ر  اِر يفاكولونِي الفحف وقفةف اللحيفِل. كونفتو فِي النحهف رو سف اِر اوف مف وقفةف النحهف رو سف ا. مف لوبوهف هفا. ِمنف يفِدي كونفتف تفطف سفرو . انفا كونفتو اخف ِضرف الفيفكف . ففِريسفة  لفمف احف اكولف
قفدف . وف ِستح ِسنِيۭن بِغفنفِمكف نفتفيفكف وف ةف سفنفة  بفابف بفعف عفشفرف توكف ارف دفمف . خف ونف سفنفة  فِي بفيفتِكف رو نف ِلي ِعشف . الف ِمي ِمنف عفيفنفيح طفارف نفوف ِليدو وف فِي اللحيفِل الفجف وف
قحتِي شف تفنِي ففاِرغا. قفدف نفظفرف او مف فف رف نف قفدف صف ِعي لفكونفتف الف اقف كفانف مف حف بفةف اسف هفيف اِهيمف وف ل انح الفهف ابِي الفهف ابفرف اۭت! لفوف رح تِي عفشفرف مف رف تف اجف غفيحرف

نفعو بِِهنح اذفا اصف وف ِلي. ففبفنفاتِي مف ى ففهو ا انفتف تفرف كول  مف الفغفنفمو غفنفِمي وف الفبفنوونف بفنِيح وف : «الفبفنفاتو بفنفاتِي وف ابف لبفانو ةف». ففاجف كف الفبفاِرحف بحخف تفعفبف يفدفيح ففوف وف
قفالف ودا وف قفففهو عفمو اوف را وف جف ذف يفعفقووبو حف ». ففاخف بفيفنفكف انفتف ففيفكوونو شفاِهدا بفيفنِي وف دا انفا وف نف هفلومح نفقفطفعف عفهف ؟ ففالف نف لفدف لِدِهنح الحِذينف وف مف اوف بِاوف الفيفوف
ا امح دووثفا» وف رف سفهف دفعفاهفا لبفانو «يفجف ِة. وف مف جف اكفلووا هونفاكف عفلفى الر  ة  وف مف جف عفِملووا رو ة  وف ارف ذووا ِحجف ة ». ففاخف ارف تِِه: «الفتفِقطووا ِحجف وف يفعفقووبو لخف

: ففاةف» لنحهو قفالف لفِعيدف» وف «الفِمصف ا «جف هف مو مف». ِلذفِلكف دوِعيف اسف نفكف الفيفوف بفيف ةو ِهيف شفاِهدفة  بفيفنِي وف مف جف : «هفِذِه الر  قفالف لبفانو لفِعيدف» وف يفعفقووبو ففدفعفاهفا «جف
. او عفنفا. انفظورف ذو نِسفاء  عفلفى بفنفاتِي. لفيفسف انفسفان  مف ل تفاخو نفا عفنف بفعفۭض. انحكف ل توِذل  بفنفاتِي وف ى بفعفضو ارف ا نفتفوف بفيفنفكف ِحينفمف ب  بفيفنِي وف اقِِب الرح «ِليورف

ودو شفاِهد  الفعفمو ةو وف مف جف . شفاِهدفة  هفِذِه الر  بفيفنفكف عفتو بفيفنِي وف ضف ودو الحِذي وف ذفا الفعفمو هووف ةو وف مف جف ذفا هفِذِه الر  : «هووف قفالف لبفانو ِليفعفقووبف ». وف بفيفنفكف شفاِهد  بفيفنِي وف
ا يفقفضوونف ةو ابِيِهمف ورف اِلهف ةو نفاحو اِلهف اِهيمف وف . الفهو ابفرف ودف الفيح ِللشحرتِ هفذفا الفعفمو ةف وف مف جف زو هفِذِه الر  اوف انحكف ل تفتفجف ةف الفيفكف وف مف جف زو هفِذِه الر  اوف انتِي ل اتفجف

بفِل. ثومح بفاتووا فِي الفجف تفهو ِليفاكولووا طفعفاما. ففاكفلووا طفعفاما وف وف دفعفا اخف بفِل وف ة  فِي الفجف ذفبفحف يفعفقووبو ذفبِيحف . وف اقف حف يفبفِة ابِيِه اسف لففف يفعفقووبو بِهف حف نفنفا». وف بفيف
كفانِِه عف لبفانو الفى مف جف رف مفضفى. وف مف وف كفهو بفارف بفنفاتِِه وف قفبحلف بفنِيِه وف بفاحا وف  .بفكحرف لبفانو صف

سفلف  ارف نفايِمف». وف حف كفاِن «مف مف ذفِلكف الفمف يفشو ِا!» ففدفعفا اسف : «هفذفا جف اهومف قفالف يفعفقووبو اذف رف لئِكفةو ِا. وف لقفاهو مف ا يفعفقووبو ففمفضفى فِي طفِريِقِه وف امح وف
بفتو : تفغفرح : هفكفذفا قفالف عفبفدوكف يفعفقووبو : «هفكفذفا تفقوولوونف ِلسفيتِِدي ِعيسووف هومف رف امف ِض سفِعيرف بِلِد ادوومف وف هو الفى ِعيسووف اِخيِه الفى ارف سول قودحامف يفعفقووبو رو

عف جف ». ففرف ة  فِي عفيفنفيفكف بِرف سفيتِِدي ِلكفيف اِجدف نِعفمف سفلفتو ِلخف ارف اء . وف امف عفبِيد  وف نفم  وف غف ِمير  وف حف ارف ِلي بفقفر  وف قفدف صف . وف نف لفبِثفتو الفى الف ِعنفدف لبفانف وف
اقف بِِه ضف افف يفعفقووبو ِجدتا وف عفهو». ففخف ۭل مف جو بفعو ِمئفِة رف ارف هووف ايفضا قفاِدم  ِلِلقفائِكف وف نفا الفى اِخيكف الفى ِعيسوو وف : «اتفيف سولو الفى يفعفقووبف قفائِِلينف الر 

يفشو الفبفاقِي بفهو يفكوونو الفجف رف ضف اِحِد وف يفِش الفوف اءف ِعيسوو الفى الفجف : «انف جف قفالف يفشفيفِن. وف الف الفى جف الفِجمف الفبفقفرف وف الفغفنفمف وف عفهو وف مف الحِذينف مف . ففقفسفمف الفقفوف رو المف
ِغير  . صف ِسنف الفيفكف تِكف ففاحف الفى عفِشيرف ِضكف وف ِجعف الفى ارف : ارف بح الحِذي قفالف ِليف اقف الرح حف الفهف ابِي اسف اِهيمف وف : «يفا الفهف ابِي ابفرف قفالف يفعفقووبو نفاِجيا». وف
نِي ِمنف يفِد يفشفيفِن. نفجتِ تو جف نف قفدف ِصرف الف دونح وف تو هفذفا الرف ايف عفبفرف . ففانتِي بِعفصف نفعفتف الفى عفبفِدكف انفِة الحتِي صف ِميعِ المف جف ِميعِ الفطفافِكف وف انفا عفنف جف

ِر الحِذي ل ِل الفبفحف مف لفكف كفرف عفلو نفسف اجف ِسنو الفيفكف وف : انتِي احف انفتف قفدف قولفتف . وف عف الفبفنِينف ِربفنِي المح مف يفضف ائِف  ِمنفهو انف يفاتِيف وف اِخي ِمنف يفِد ِعيسووف لنتِي خف
ِرينف كفبفشا ثفلثِينف ِعشف ۭة وف ِرينف تفيفسا ِمئفتفيف نفعفجف ِعشف نفۭز وف ا اتفى بِيفِدِه هفِديحة  ِلِعيسوو اِخيِه: ِمئفتفيف عف ذف ِممح اخف لفةف وف بفاتف هونفاكف تِلفكف اللحيف ةِ». وف يوعفد  ِللفكفثفرف

قفالف ِلعفبِيِدِه: ا الفى يفِد عفبِيِدِه قفِطيعا قفِطيعا عفلفى ِحدفةۭ. وف دفففعفهف ِميۭر وف ةف حف عفشفرف ِرينف اتفانا وف اۭن ِعشف ةف ثِيرف عفشفرف ة  وف بفِعينف بفقفرف لدفهفا ارف اوف ِضعفة  وف رف نفاقفة  مو
نف هفذفا ِلمف الفى ايفنف تفذفهفبو وف نف انفتف وف سفالفك: ِلمف ادفففكف ِعيسوو اِخي وف : «اذفا صف لف رف الوح امف قفِطيعۭ». وف ة  بفيفنف قفِطيعۭ وف حف عفلووا فوسف اجف وا قودحاِمي وف تفازو «اجف
ِميعف السحائِِرينف جف الثحاِلثف وف رف ايفضا الثحانِيف وف امف نفا». وف اءف رف هفا هووف ايفضا وف سفلفة  ِلسفيتِِدي ِعيسووف وف رف . هووف هفِديحة  مو : ِلعفبفِدكف يفعفقووبف ؟ تفقوولو كف الحِذي قودحامف

هو هف جف تفعفِطفو وف : «اسف نفا». لنحهو قفالف اءف رف ذفا عفبفدوكف يفعفقووبو ايفضا وف : هووف تفقوولوونف ا تفِجدوونفهو وف ونف ِعيسووف ِحينفمف لتِمو عفاِن: «بِِمثفِل هفذفا الفكفلِم توكف اءف الفقوطف رف وف
لحِة. ثومح قفامف حف لفةف فِي الفمف ا هووف ففبفاتف تِلفكف اللحيف امح هو وف ِديحةو قودحامف ِت الفهف تفازف ِهي». ففاجف جف ففعف وف هو عفسفى انف يفرف هف جف بفعفدف ذفِلكف انفظورو وف اِمي وف ةِ امف ِديحِة السحائِرف بِالفهف
ا كفانف لفهو. ففبفِقيف يفعفقووبو ازف مف اجف اِديف وف هومو الفوف ازف اجف ذفهومف وف . اخف ةف يفب وقف اضف خف عفبفرف مف دف عفشفرف وف لدفهو الحف اوف اِريفتفيفِه وف جف اتفيفِه وف رف ذف امف اخف لفِة وف فِي تِلفكف اللحيف

عفهو. عفتِِه مف ارف ِذ يفعفقووبف فِي موصف ق  ففخف لفعف حو ِذِه ففانفخف قح ففخف بف حو رف لفيفِه ضف اى انحهو ل يفقفِدرو عف ا رف لفمح ِر. وف تحى طولووعِ الفففجف عفهو انفسفان  حف ارف صف دفهو. وف حف وف
كف مو عفى اسف : «ل يودف ». ففقفالف : «يفعفقووبو ؟» ففقفالف كف مو ا اسف نِي». ففسفالفهو: «مف ِلقوكف انف لفمف توبفاِركف : «ل اطف ». ففقفالف رو لفعف الفففجف ِلقفنِي لنحهو قفدف طف : «اطف قفالف وف

الو عفِن اذفا تفسف : «ِلمف ». ففقفالف ِمكف نِي بِاسف بِرف : «اخف سفالفهو يفعفقووبو ». وف تف قفِدرف النحاِس وف عف ِا وف اهفدفتف مف ائِيلف لنحكف جف رف ا بفعفدو يفعفقووبف بفلف اسف فِي مف
سو اذف قفتف لفهو الشحمف رف اشف يفتف نفففِسي». وف نوجتِ ۭه وف جف ها ِلوف جف تو اف وف » قفائِل: «لنتِي نفظفرف كفاِن «ففنِيئِيلف مف الفمف . ففدفعفا يفعفقووبو اسف كفهو هونفاكف بفارف ِمي؟» وف اسف

ِذ قح ففخف بف حو رف ِم لنحهو ضف ِذ الفى هفذفا الفيفوف ِِ ِ الفففخف قت قف النحسفا الحِذي عفلفى حو ائِيلف ِعرف رف ِذِه - ِلذفِلكف ل يفاكولو بفنوو اسف عو عفلفى ففخف مف هووف يفخف عفبفرف ففنووئِيلف وف
ِق النحسفا  .يفعفقووبف عفلفى ِعرف

ضفعف وف اِريفتفيفِن وف عفلفى الفجف اِحيلف وف عفلفى رف لدف عفلفى لفيفئفةف وف ۭل ففقفسفمف الوف جو بفعو ِمئفِة رف عفهو ارف مف قفبِل  وف اذفا ِعيسوو مو نفظفرف وف ففعف يفعفقووبو عفيفنفيفِه وف رف وف
تحى اۭت حف رح ِض سفبفعف مف دف الفى الرف سفجف مف وف هو تفازف قودحامف ا هووف ففاجف امح يووسوفف اِخيرا. وف اِحيلف وف رف هومف وف اءف رف لدفهفا وف اوف لفيفئفةف وف ل وف ا اوح لدفهومف اوف اِريفتفيفِن وف الفجف

لِء ا هفؤو : «مف قفالف لدف وف الوف رف النتِسفاءف وف ابفصف نفيفِه وف ففعف عفيف بفكفيفا. ثومح رف قفبحلفهو. وف قفعف عفلفى عونوِقِه وف وف انفقفهو وف عف كفضف ِعيسوو ِلِلقفائِِه وف بف الفى اِخيِه. ففرف اقفتفرف
لدوهفا اوف بفتف لفيفئفةو ايفضا وف تفرف دفتفا ثومح اقف سفجف ا وف لدوهومف اوف ا وف اِريفتفاِن هومف بفِت الفجف ». ففاقفتفرف لدو الحِذينف انفعفمف او بِِهمف عفلفى عفبفِدكف : «الوف ؟» ففقفالف ِمنفكف
ة  فِي عفيفنفيف : «لِجدف نِعفمف توهو؟» ففقفالف ادففف يفِش الحِذي صف اذفا ِمنفكف كول  هفذفا الفجف : «مف دفا. ففقفالف سفجف اِحيلو وف رف بف يووسوفو وف بفعفدف ذفِلكف اقفتفرف دووا وف سفجف وف

ذف هفِديحتِي ِمنف يفِدي لنتِي نفيفكف تفاخو ة  فِي عفيف دفتو نِعفمف جف : «ل. انف وف ». ففقفالف يفعفقووبو . يفا اِخي ِليفكونف لفكف الحِذي لفكف سفيتِِدي». ففقفالف ِعيسوو: «ِلي كفثِير 
ذف. ثومح لفيفِه ففاخف الفحح عف ۭء». وف ِلي كول  شفيف ا الفيفكف لنح اف قفدف انفعفمف عفلفيح وف كفتِي الحتِي اتِيف بِهف ذف بفرف . خو ِضيتف عفلفيح هو ِا ففرف جف ى وف ا يورف هفكف كفمف جف ايفتو وف رف
تفكفد وهفا ِضعفة . ففاِن اسف رف الفبفقفرف الحتِي ِعنفِدي مو الفغفنفمف وف ة  وف صف خف لدف رف ». ففقفالف لفهو: «سفيتِِدي عفاِلم  انح الوف كف اذفهفبو انفا قودحامف نفذفهفبف وف لف وف حف : «ِلنفرف قفالف
تحى اِجيءف الفى لِد حف فِي اثفِر الوف لِك الحتِي قودحاِمي وف ِلي فِي اثفِر المف هف تفاقو عفلفى مف انفا اسف امف عفبفِدِه وف تفزف سفيتِِدي قودح اتفتف كول  الفغفنفِم. ِليفجف اِحدا مف ما وف يفوف
عف ِعيسوو جف ة  فِي عفيفنفيف سفيتِِدي». ففرف نِي اِجدف نِعفمف اذفا؟ دفعف : «ِلمف ِعي». ففقفالف ِم الحِذينف مف كو ِعنفدفكف ِمنف الفقفوف ». ففقفالف ِعيسوو: «اتفرو سفيتِِدي الفى سفِعيرف

كفاِن مف الفمف ۭت. ِلذفِلكف دفعفا اسف اِشيِه ِمظفلح وف نفعف ِلمف صف بفنفى ِلنفففِسِه بفيفتا وف لف الفى سوك وتف وف تفحف ا يفعفقووبو ففارف امح . وف مف فِي طفِريِقِه الفى سفِعيرف ذفِلكف الفيفوف
قفِل عفةف الفحف ابفتفاعف قِطف ِدينفِة. وف امف الفمف لف امف نفزف امف. وف اءف ِمنف ففدحاِن ارف ِض كفنفعفانف ِحينف جف ِدينفِة شفِكيمف الحتِي فِي ارف ». ثومح اتفى يفعفقووبو سفاِلما الفى مف «سوك وتف

ائِيلف رف دفعفاهو «ايلف الفهف اسف بفحا وف ذف اقفامف هونفاكف مف ورف ابِي شفِكيمف بِِمئفِة قفِسيطفۭة. وف مو تفهو ِمنف يفِد بفنِي حف يفمف ا خف  .«الحتِي نفصفبف فِيهف



ا عفهف عف مف طفجف اضف ذفهفا وف اخف ِض وف ئِيِس الرف ِ رف يت ِ ورف الفِحوت مو اهفا شفِكيمو ابفنو حف ِض ففرف ا ِليفعفقووبف ِلتفنفظورف بفنفاِت الرف تفهف لفدف تف ِدينفةو ابفنفةو لفيفئفةف الحتِي وف جف رف خف وف
سفِمعف يفعفقووبو انحهو ة ». وف جف وف بِيحةف زف ذف ِلي هفِذِه الصح ورف ابِيِه: «خو مو لطفففها. ففقفالف شفِكيمو ِلحف ففتفاةف وف بح الف احف تفعفلحقفتف نفففسوهو بِِدينفةف ابفنفِة يفعفقووبف وف ا. وف اذفلحهف وف

اتفى عفهو. وف لحمف مف ورو ابوو شفِكيمف الفى يفعفقووبف ِليفتفكف مو جف حف رف اءووا. ففخف تحى جف قفِل ففسفكفتف يفعفقووبو حف اِشيِه فِي الفحف وف عف مف ا بفنووهو ففكفانووا مف امح سف ِدينفةف ابفنفتفهو. وف نفجح
«هفكفذفا ل . وف عفِة ابفنفِة يفعفقووبف اجف ائِيلف بِموضف رف ة  فِي اسف نفعف قفبفاحف تفاظووا ِجدتا لنحهو صف اغف الو وف جف غفِضبف الرتِ قفِل ِحينف سفِمعووا. وف بفنوو يفعفقووبف ِمنف الفحف
ذوونف لفكومف بفنفاتِنفا تفاخو ونفا. توعفطوونفنفا بفنفاتِكومف وف اِهرو صف ة  وف جف وف طووهو ايحاهفا زف . اعف : «شفِكيمو ابفنِي قفدف تفعفلحقفتف نفففسوهو بِابفنفتِكومف ورو مو مف حف قفالف لفهو ». وف نفعو يوصف
ة  فِي ا: «دفعوونِي اِجدف نِعفمف تِهف وف لخف ا وف ا». ثومح قفالف شفِكيمو لبِيهف لحكووا بِهف تفمف ا وف وا فِيهف اتحِجرو كونووا وف كومو. اسف ضو قودحامف تفكوونو الرف عفنفا وف كونوونف مف تفسف وف

ابف بفنوو يفعفقووبف ة ». ففاجف جف وف ففتفاةف زف طوونِي الف اعف ا تفقوولوونف ِلي. وف ِطيف كفمف عفِطيحة  ففاعف را وف هف وا عفلفيح ِجدتا مف ثتِرو ِطي. كف . ففالحِذي تفقوولوونف ِلي اعف يونِكومف اعف
يفرف لففف لنحهو عفار  لفنفا. غف ۭل اغف جو تفنفا ِلرف رف انف نوعفِطيف اخف تفِطيعو انف نفففعفلف هفذفا المف : «ل نفسف مف تفهو سف ِدينفةف اخف ۭر لنحهو كفانف قفدف نفجح كف ورف ابفاهو بِمف مو حف شفِكيمف وف
عووا لفنفا مف انف لفمف تفسف اِحدا. وف نفِصيرو شفعفبا وف عفكومف وف كونو مف نفسف ذو لفنفا بفنفاتِكومف وف نفاخو تفنِكومف كولح ذفكفۭر. نوعفِطيكومف بفنفاتِنفا وف تومف ِمثفلفنفا بِخف : انف ِصرف ذفا نوواتِيكومف انحنفا بِهف

رف لنحهو كفانف ِر الفغولمو انف يفففعفلف المف لفمف يفتفاخح . وف ورف مو فِي عفيفنفيف شفِكيمف بفِن حف ورف وف مو مف فِي عفيفنفيف حف هو سونف كفلمو ِضي». ففحف نفمف نفتفنفا وف ذو ابف تفتِنووا نفاخو انف تفخف
مو لِء الفقفوف ا: «هفؤو مف ِِ ِدينفتِهو لف مف قفال لهف ا وف مف ِِ ِدينفتِهو نوهو الفى بفاِب مف شفِكيمو ابف ورو وف مو ِميعِ بفيفِت ابِيِه. ففاتفى حف مف جف رف كفانف اكف . وف ورا بِابفنفِة يفعفقووبف رو سف مف

نوعفِطيِهمف بفنفاتِنفا. غفيفرف اۭت وف جف وف ذو لفنفا بفنفاتِِهمف زف . نفاخو مف هو امف ففيفِن امف اِسعفةو الطحرف ضو وف ذفا الرف هووف ا. وف وا فِيهف يفتحِجرو ِض وف كونووا فِي الرف ونف لفنفا. ففلفيفسف سفاِلمو مو
كول  قفتفنفاهومف وف مو اِشيِهمف وف وف . ال تفكوونو مف توونوونف خف ا هومف مف تفنِنفا كولح ذفكفۭر كفمف اِحدا: بِخف عفنفا ِلنفِصيرف شفعفبا وف مو عفلفى السحكفِن مف ذفا ففقفطف يوواتِينفا الفقفوف انحهو بِهف

اِرِجينف تفتفنف كول  ذفكفۭر - كول  الفخف اخف ِدينفِة. وف اِرِجينف ِمنف بفاِب الفمف ِميعو الفخف نِِه جف شفِكيمف ابف ورف وف مو عفنفا». ففسفِمعف ِلحف كونوونف مف ائِِمِهمف لفنفا؟ نوواتِيِهمف ففقفطف ففيفسف بفهف
اتفيفا عفلفى اِحۭد سفيفففهو وف ذفا كول  وف يف ِدينفةف اخف وف لِويف اخف عوونف وف ِعينف انح ابفنفيف يفعفقووبف ِشمف جتِ تفوف ِم الثحاِلِث اذف كفانووا مو دفثف فِي الفيفوف ِدينفِة. ففحف ِمنف بفاِب الفمف

ا. ثومح اتفى بفنوو يفعفقووبف عفلفى الفقفتفلفى جف رف خف ذفا ِدينفةف ِمنف بفيفِت شفِكيمف وف اخف دتِ السحيفِف وف شفِكيمف ابفنفهو بِحف ورف وف مو قفتفل حف قفتفل كولح ذفكفۭر. وف ۭن وف ِدينفِة بِامف الفمف
كولح تِِهمف وف وف بووا كولح ثفرف نفهف سفبووا وف ذووهو. وف قفِل اخف ا فِي الفحف مف ِدينفِة وف ا فِي الفمف ِف مف كول  هومف وف ِميرف حف هومف وف بفقفرف مف وف هو . غفنفمف مف تفهو سووا اخف مف نفجح ِدينفةف لنحهو بووا الفمف نفهف وف

نفعفانِيتِينف ِض الفكف ا ايحايف ِعنفدف سوكحاِن الرف ِريِهكومف انِي بِتفكف تومف لِوي: «كفدحرف عوونف وف ا فِي الفبويووِت. ففقفالف يفعفقووبو ِلشفمف كولح مف هومف وف نِسفاءف ففاِلِهمف وف اطف
تِنفا؟ انِيفۭة يفففعفلو بِاخف بفيفتِي». ففقفال: «انفِظيرف زف ِربوونفنِي ففابِيدو انفا وف يفضف تفِمعوونف عفلفيح وف . ففيفجف انفا نفففر  قفِليل  ِفِرِزيتِينف وف الف  .«وف

.« ِه ِعيسوو اِخيكف جف بفتف ِمنف وف رف لفكف ِحينف هفرف ِ الحِذي ظفهف بفحا ِلح ذف نفعف هونفاكف مف اصف اقِمف هونفاكف وف ِِ ايلف وف عفدف الفى بفيفتف : «قوِم اصف ثومح قفالف او ِليفعفقووبف
نفعف عفدف الفى بفيفِت ايلف ففاصف نفصف لفنفقومف وف . وف ابفِدلووا ثِيفابفكومف وا وف رو تفطفهح ةف الفغفِريبفةف الحتِي بفيفنفكومف وف ِلهف ِزلووا الف عفهو: «اعف نف كفانف مف ِلكولتِ مف ففقفالف يفعفقووبو ِلبفيفتِِه وف

ِة الفغفِريبفِة الحتِي فِي ِلهف طووا يفعفقووبف كولح الف ِعي فِي الطحِريِق الحِذي ذفهفبفتو فِيِه». ففاعف كفانف مف ِم ِضيقفتِي وف ابف ِلي فِي يفوف تفجف ِ الحِذي اسف بفحا ِلح ذف هونفاكف مف
مف ففلفمف لفهو وف دوِن الحتِي حف فو ِا عفلفى الفمو وف كفانف خف لووا. وف حف . ثومح رف ِة الحتِي ِعنفدف شفِكيمف مف تف الفبوطف هفا يفعفقووبو تفحف رف ِِ الحتِي فِي اذفانِِهمف ففطفمف اطف القفرف ايفِديِهمف وف
بفحا ذف بفنفى هونفاكف مف عفهو. وف ِم الحِذينف مف قفوف ِميعو الف جف ) هووف وف ِهيف بفيفتو ايلف نفعفانف (وف ِض كف . ففاتفى يفعفقووبو الفى لووزف الحتِي فِي ارف اءف بفنِي يفعفقووبف رف عووا وف يفسف

تف تف بفيفتف ايلف تفحف دوفِنفتف تفحف قفةف وف ِضعفةو ِرفف رف ةو مو اتفتف دفبوورف مف ِه اِخيِه. وف جف بف ِمنف وف رف لفهو او ِحينف هفرف » لنحهو هونفاكف ظفهف كفانف «ايلف بفيفِت ايلف دفعفا الفمف وف
عفى . ل يودف كف يفعفقووبو مو قفالف لفهو او: «اسف كفهو. وف بفارف امف وف ِِ ارف اءف ِمنف ففدحانف رف او ِليفعفقووبف ايفضا ِحينف جف ظفهف ». وف ا «ال ونف بفاكووتف هف مف الفبفل وطفِة ففدفعفا اسف
ۭم تفكوونو اعفةو امف مف جف ة  وف . امح ثورف اكف . اثفِمرف وف قفالف لفهو او: «انفا او الفقفِديرو . وف ائِيلف رف هو اسف مف ». ففدفعفا اسف ائِيلف رف كف اسف مو ا بفعفدو يفعفقووبف بفلف يفكوونو اسف كف فِيمف مو اسف
ِعدف ». ثومح صف ضف ِلكف ِمنف بفعفِدكف اعفِطي الرف ِلنفسف ا. وف ِطيهف اقف لفكف اعف حف اسف اِهيمف وف طفيفتو ابفرف ضو الحتِي اعف الرف . وف لفبِكف ونف ِمنف صو جو رو لووك  سفيفخف مو . وف ِمنفكف
صفبح لفيفِه سفِكيبا وف سفكفبف عف ۭر وف جف ودا ِمنف حف عفهو عفمو لحمف مف كفاِن الحِذي فِيِه تفكف ودا فِي الفمف عفهو ففنفصفبف يفعفقووبو عفمو لحمف مف كفاِن الحِذي فِيِه تفكف نفهو فِي الفمف او عف
تحى ِض بفعفدو حف سفاففة  ِمنف الرف ا كفانف مف لفمح . وف لووا ِمنف بفيفِت ايلف حف ». ثومح رف عفهو «بفيفتف ايلف لحمف او مف كفاِن الحِذي فِيِه تفكف مف الفمف دفعفا يفعفقووبو اسف يفتا وف لفيفِه زف عف
ا ا (لنحهف وجِ نفففِسهف رو كفانف ِعنفدف خو افِي لنح هفذفا ايفضا ابفن  لفِك». وف ا: «ل تفخف ا. ففقفالفِت الفقفابِلفةو لفهف تف ِولدفتوهف تفعفسحرف اِحيلو وف لفدفتف رف اتفةف وف يفاتووا الفى اففرف

ۭم). ففنفصفبف اتفةف (الحتِي ِهيف بفيفتو لفحف دوفِنفتف فِي طفِريِق اففرف اِحيلو وف اتفتف رف . ففمف ا ابووهو ففدفعفاهو بِنفيفاِمينف امح هو «بِنف اونِي». وف مف ا دفعفِت اسف ) انحهف اتفتف مف
دفثف اذف كفانف حف ۭر. وف دفلف ِعدف جف اءف مف رف تفهو وف يفمف نفصفبف خف ائِيلو وف رف لف اسف حف ِم. ثومح رف » الفى الفيفوف اِحيلف ودو قفبفِر رف هووف «عفمو ودا عفلفى قفبفِرهفا. وف يفعفقووبو عفمو

ئفةف: : بفنوو لفيف كفانف بفنوو يفعفقووبف اثفنفيف عفشفرف . وف ائِيلو رف سفِمعف اسف يحِة ابِيِه. وف ةف سورتِ عف بِلفهف عف مف طفجف اضف اوبفيفنف ذفهفبف وف ِض انح رف ائِيلو سفاِكنا فِي تِلفكف الرف رف اسف
نفففتفاِلي. : دفانو وف اِحيلف اِريفِة رف ةف جف ابفنفا بِلفهف . وف يفاِمينو بِنف ؛ يووسوفو وف اِحيلف ابفنفا رف . وف بوولوونو زف يفسحاكفرو وف يفهووذفا وف لِوي وف عوونو وف شفمف رو يفعفقووبف وف اوبفيفنو بِكف رف
يفِة رف ِِ ا قف رف مف اقف ابِيِه الفى مف حف اءف يفعفقووبو الفى اسف جف امف. وف ِِ ارف ِلدووا لفهو فِي ففدحانف لِء بفنوو يفعفقووبف الحِذينف وو . هفؤو اِشيرو ادو وف اِريفِة لفيفئفةف: جف ابفنفا ِزلفففةف جف وف
مح الفى انفضف اتف وف مف هو وف وحف اقو رو حف لفمف اسف انِينف سفنفة . ففاسف ثفمف اقف ِمئفة  وف حف كفانفتف ايحامو اسف . وف اقو حف اسف اِهيمو وف بف ابفرف يفثو تفغفرح ) حف ونو بفرو بفعف (الحتِي ِهيف حف ارف

يفعفقووبو ابفنفاهو دفففنفهو ِعيسوو وف شفبفعفانف ايحاما وف ِمِه شفيفخا وف  .قفوف
ِ يت ِ ةف بِنفتف عفنفى بِنفِت ِصبفعوونف الفِحوت اهووِليبفامف ِ وف : عفدفا بِنفتف ايلوونف الفِحثتِيت هو ِمنف بفنفاِت كفنفعفانف ذف ِعيسوو نِسفاءف اِليدو ِعيسووف الحِذي هووف ادوومو: اخف وف هفِذِه مف وف

لِء بفنوو . هفؤو حف قوورف يفعفلمف وف ةو: يفعووشف وف لفدفتف اهووِليبفامف وف عووئِيلف وف ةو رف مف لفدفتف بفسف وف لفدفتف عفدفا ِلِعيسوو اِليففازف وف . ففوف تف نفبفايووتف اِعيلف اخف مف ةف بِنفتف اسف مف بفسف وف
تفنفى قفتفنفاهو الحِذي اقف كولح مو ائِِمِه وف كولح بفهف اِشيفهو وف وف مف ِميعف نوفووِس بفيفتِِه وف جف بفنفاتِِه وف بفنِيِه وف هو وف ذف ِعيسوو نِسفاءف . ثومح اخف ِض كفنفعفانف ِلدووا لفهو فِي ارف ِعيسوو الحِذينف وو

ضو تفِطعف ارف لفمف تفسف عا وف نفى مف ة  عفلفى الس كف ا كفانفتف كفثِيرف مف لكفهو ِه يفعفقووبف اِخيِه لنح امف جف ى ِمنف وف رف ۭض اخف مفضفى الفى ارف نفعفانف وف ِض كف فِي ارف
. بفِل سفِعيرف اِليدو ِعيسوو ابِي ادوومف فِي جف وف هفِذِه مف ِعيسوو هووف ادوومو). وف . (وف بفِل سفِعيرف ا ففسفكفنف ِعيسوو فِي جف اِشيِهمف وف ِل مف ا ِمنف اجف مف ِملفهو ا انف تفحف بفتِِهمف غورف

ثفامف عف جف ففوا وف صف ارف وف مف اوف انف وف : تفيفمف كفانف بفنوو اِليففازف اةِ ِعيسوو. وف رف ةف امف مف عووئِيلو ابفنو بفسف رف اةِ ِعيسوو وف رف اءو بفنِي ِعيسوو: اِليففازو ابفنو عفدفا امف مف هفِذِه اسف
حو ارف زف ثو وف : نفحف عووئِيلف لِء بفنوو رف هفؤو اةِ ِعيسوو. وف رف لِء بفنوو عفدفا امف . هفؤو اِليقف لفدفتف لِليففازف عفمف يحة  لِليففازف بفِن ِعيسوو ففوف نفاعو سورتِ كفانفتف تِمف . وف قفنفازف وف

لفدفتف ِلِعيسوو يفعووشف اةِ ِعيسوو: وف رف ةف بِنفِت عفنفى بِنفِت ِصبفعوونف امف لِء كفانووا بفنِي اهووِليبفامف هفؤو اةِ ِعيسوو. وف رف ةف امف مف لِء كفانووا بفنِي بفسف ةو. هفؤو ِمزح ةو وف شفمح وف
اِميرو حف وف اِميرو قوورف اِميرو قفنفازف وف ففۭو وف اِميرو صف ارف وف اِميرو اومف انف وف ِر ِعيسوو اِميرو تفيفمف اءو بفنِي ِعيسوو: بفنوو اِليففازف بِكف رف لِء امف . هفؤو حف قوورف يفعفلمف وف وف
حف ارف اِميرو زف ثف وف عووئِيلف بفِن ِعيسوو: اِميرو نفحف لِء بفنوو رف هفؤو لِء بفنوو عفدفا. وف ِض ادوومف. هفؤو اءو اِليففازف فِي ارف رف لِء امف . هفؤو اِليقف اِميرو عفمف ثفامف وف عف جف

اةِ ِعيسوو: اِميرو رف ةف امف لِء بفنوو اهووِليبفامف هفؤو اةِ ِعيسوو. وف رف ةف امف مف لِء بفنوو بفسف ِض ادوومف. هفؤو عووئِيلف فِي ارف اءو رف رف لِء امف ةف. هفؤو اِميرو ِمزح ةف وف اِميرو شفمح وف



. هومف اؤو رف لِء امف هفؤو لِء بفنوو ِعيسوو الحِذي هووف ادوومو وف اةِ ِعيسوو. هفؤو رف ةف بِنفِت عفنفى امف اءو اهووِليبفامف رف لِء امف . هفؤو حف اِميرو قوورف اِميرو يفعفلمف وف يفعووشف وف
وِريتِينف بفنوو سفِعيرف اءو الفحو رف لِء امف . هفؤو ِديشفانو رو وف ايصف ِديشوونو وف عفنفى وف ِصبفعوونو وف شووبفالو وف ِض: لووطفانو وف ِ سوكحانو الرف وِريت لِء بفنوو سفِعيرف الفحو هفؤو

شفففو  عفيفبفالو وف ةو وف نفاحف مف انو وف لفوف : عف لِء بفنوو شووبفالف هفؤو . وف تف لووطفانف نفاعو اخف كفانفتف تِمف امف. وف هفيفمف وِريف وف : حو كفانف ابفنفا لووطفانف ِض ادوومف. وف فِي ارف
هفذفا ابفنو عفنفى: ِميرف ِصبفعوونف ابِيِه. وف عفى حف يحِة اذف كفانف يفرف ائِمف فِي الفبفرتِ مف دف الفحف جف عفنفى. هفذفا هووف عفنفى الحِذي وف : ايحةو وف هفذفاِن ابفنفا ِصبفعوونف اونفامو. وف وف

. هفذفاِن عفقفانو انو وف وف عف زف انو وف : بفلفهف رف لِء بفنوو ايصف . هفؤو انو كفرف انو وف يِثفرف بفانو وف اشف دفانو وف مف : حف لِء بفنوو ِديشفانف هفؤو نفى. وف ةو ِهيف بِنفتو عف اهووِليبفامف . وف ِديشوونو
رف اِميرو ايصف اِميرو ِديشوونف وف اِميرو عفنفى وف اِميرو ِسبفعوونف وف اِميرو شووبفالف وف : اِميرو لووطفانف وف وِريتِينف اءو الفحو رف لِء امف . هفؤو انو ارف : عووص  وف ابفنفا ِديشفانف
ِلك  ِلبفنِي لفكف مف ا مف لفمف ِض ادوومف قفبف لفكووا فِي ارف لووكو الحِذينف مف لِء هومو الفمو هفؤو . وف ِض سفِعيرف ائِِهمف فِي ارف رف وِريتِينف بِامف اءو الفحو رف لِء امف . هفؤو اِميرو ِديشفانف وف

لفكف اتف يووبفابو ففمف مف ةف. وف رف حف ِمنف بوصف ارف كفانفهو يووبفابو بفنو زف لفكف مف اتف بفالفعو ففمف مف ابفةف. وف ِدينفتِِه ِدنفهف مو مف كفانف اسف . وف لفكف فِي ادوومف بفالفعو بفنو بفعوورف . مف ائِيلف رف اسف
. ِدينفتِِه عفِويتف مو مف كفانف اسف وابف وف يفانف فِي بِلِد مو كفانفهو هفدفادو بفنو بفدفادف الحِذي كفسحرف ِمدف لفكف مف وشفامو ففمف اتف حو مف ِ. وف انِيت ِض التحيفمف وشفامو ِمنف ارف كفانفهو حو مف

انفانف بفنو كفانفهو بفعفلو حف لفكف مف اتف شفاولو ففمف مف ِر. وف وبووتف النحهف حو كفانفهو شفاولو ِمنف رف لفكف مف لفةو ففمف اتف سفمف مف ِريقفةف. وف سف لفةو ِمنف مف كفانفهو سفمف لفكف مف اتف هفدفادو ففمف مف وف
اِء ذفهفۭب. ِردف بِنفِت مف طف ِهيطفبفئِيلو بِنفتو مف اتِِه مف رف مو امف اسف . وف ِدينفتِِه ففاعووف مو مف كفانف اسف . وف كفانفهو هفدفارو لفكف مف بوورف ففمف انفانف بفنو عفكف اتف بفعفلو حف مف . وف بوورف عفكف

اِميرو فِينوونف لفةف وف اِميرو ايف ةف وف اِميرو اهووِليبفامف اِميرو يفتِيتف وف ةف وف لفوف اِميرو عف نفاعف وف : اِميرو تِمف ائِِهمف مف اِكنِِهمف بِاسف امف سفبف قفبفائِِلِهمف وف اِء ِعيسوو حف رف اءو امف مف هفِذِه اسف وف
. هفذفا هووف ِعيسوو لفِكِهمف ِض مو سفاِكنِِهمف فِي ارف سفبف مف اءو ادوومف حف رف لِء امف امف. هفؤو اِميرو ِعيرف ِديئِيلف وف جف اِميرو مف ارف وف اِميرو ِمبفصف انف وف اِميرو تفيفمف اِميرو قفنفازف وف وف

 .ابوو ادوومف
تِِه الفغفنفمف وف عف اخف عفى مف ةف سفنفة  كفانف يفرف : يووسوفو اذف كفانف ابفنف سفبفعف عفشفرف اِليدو يفعفقووبف وف . هفِذِه مف نفعفانف ِض كف بفِة ابِيِه فِي ارف ِض غورف سفكفنف يفعفقووبو فِي ارف وف

ثفرف ِمنف سفائِِر بح يووسوفف اكف ائِيلو ففاحف رف ا اسف امح . وف ِديئفِة الفى ابِيِهمف تِِهِم الرح اتفى يووسوفو بِنفِميمف اتفيف ابِيِه. وف رف بفنِي ِزلفففةف امف ةف وف هووف غولم  ِعنفدف بفنِي بِلفهف وف
وهو لتِمو تفِطيعووا انف يوكف لفمف يفسف تِِه ابفغفضووهو وف وف ِميعِ اخف ثفرف ِمنف جف بحهو اكف توهو انح ابفاهومف احف وف اى اخف ا رف نا. ففلفمح لفوح نفعف لفهو قفِميصا مو تِِه ففصف وخف بفنِيِه لنحهو ابفنو شفيفخو

ما فِي زف ونف حو اِزمو نو حف ا نفحف . ففهف تو لومف لفمف الحِذي حف عووا هفذفا الفحو مف مو: «اسف دفادووا ايفضا بوغفضا لفهو. ففقفالف لفهو تفهو ففازف وف بفرف اخف اخف لفما وف لومف يووسوفو حو حف بِسفلۭم. وف
نفا لفيف لفكا امف تفتفسفلحطو عف لفيفنفا مو ِلكو عف توهو: «الفعفلحكف تفمف وف تِي». ففقفالف لفهو اخف مف زف دفتف ِلحو سفجف كومف وف مو زف تفاطفتف حو بفتف ففاحف انفتفصف تف وف تِي قفامف مف زف اذفا حو قفِل وف الفحف

تو لومف : «انتِي قفدف حف تِِه. ففقفالف وف هو عفلفى اخف قفصح رف وف لفما اخف لومف ايفضا حو ِل كفلِمِه. ثومح حف ِمنف اجف لِمِه وف ِل احف دفادووا ايفضا بوغفضا لفهو ِمنف اجف ازف تفسفل طا؟» وف
لفمو الحِذي ا هفذفا الفحو قفالف لفهو: «مف هو ابووهو وف رف تفهف تِِه ففانف وف عفلفى اخف هو عفلفى ابِيِه وف قفصح كفبا سفاِجدفة  ِلي». وف دف عفشفرف كفوف احف رو وف الفقفمف سو وف اذفا الشحمف لفما ايفضا وف حو
عووا غفنفمف ابِيِهمف ِعنفدف توهو ِليفرف وف مفضفى اخف . وف رف ِفظف المف ا ابووهو ففحف امح توهو وف وف سفدفهو اخف ِض؟» ففحف دف لفكف الفى الرف جو توكف ِلنفسف وف اخف كف وف ام  ! هفلف نفاتِي انفا وف تف لومف حف
ةف ». ففقفالف لفهو: «هفئفنفذفا». ففقفالف لفهو: «اذفهفِب انفظورف سفلمف ِسلفكف الفيفِهمف عوونف ِعنفدف شفِكيمف؟ تفعفالف ففارف توكف يفرف وف : «الفيفسف اخف ائِيلو ِليووسوفف رف . ففقفالف اسف شفِكيمف
: لو جو قفِل. ففسفالفهو الرح ال  فِي الفحف اذفا هووف ضف ل  وف جو دفهو رف جف . ففوف ونف ففاتفى الفى شفِكيمف بفرو طفاِء حف لفهو ِمنف وف سف بفرا». ففارف دح ِلي خف رو ةف الفغفنفِم وف سفلمف تِكف وف وف اخف
: ِلنفذفهفبف الفى مف يفقوولوونف لووا ِمنف هونفا لنتِي سفِمعفتوهو تفحف : «قفِد ارف لو جو ». ففقفالف الرح عوونف نِي ايفنف يفرف بِرف تِي. اخف وف : «انفا طفاِلب  اخف ؟» ففقفالف لوبو اذفا تفطف «مف

مف تفالووا لفهو ِليوِميتووهو. ففقفالف بفعفضوهو بف الفيفِهِم احف ا اقفتفرف لفمف وهو ِمنف بفِعيۭد قفبف ا ابفصفرو . ففلفمح دفهومف فِي دووثفانف جف تِِه ففوف وف اءف اخف رف دووثفان»ف. ففذفهفبف يووسوفو وف
اذفا تفكوونو ى مف لفهو. ففنفرف ِديء  اكف ش  رف حف : وف نفقوولو بفاِر وف دفى الف هو فِي احف حف رف نفطف نف هفلومح نفقفتولفهو وف لِم قفاِدم . ففالف اِحبو الحف ذفا هفذفا صف ِلبفعفۭض: «هووف

يحِة وهو فِي هفِذِه الفبِئفِر الحتِي فِي الفبفرتِ حو رف ِفكووا دفما. اطف : «ل تفسف اوبفيفنو مف رف قفالف لفهو : «ل نفقفتولوهو». وف قفالف انفقفذفهو ِمنف ايفِديِهمف وف اوبفيفنو وف هو». ففسفِمعف رف لمو احف
لفيفِه نف الحِذي عف لفوح هو الفمو لفعووا عفنفهو قفِميصف مف خف تِِه انحهو وف اءف يووسوفو الفى اخف ا جف هو الفى ابِيِه. ففكفانف لفمح دح ِقذفهو ِمنف ايفِديِهمف ِليفرو د وا الفيفِه يفدا» - ِلكفيف يونف ل تفمو وف

اذفا قفافِلفةو وا وف نفظفرو مف وف ففعووا عويوونفهو لفسووا ِليفاكولووا طفعفاما. ففرف . ثومح جف اء  ا مف ا الفبِئفرو ففكفانفتف ففاِرغفة  لفيفسف فِيهف امح وهو فِي الفبِئفِر. وف حو طفرف ذووهو وف اخف وف
ةو انف نفقفتولف ا الفففائِدف تِِه: «مف وف . ففقفالف يفهووذفا لخف رف ا الفى ِمصف لذفنا ذفاِهبِينف ِليفنفِزلووا بِهف بفلفسفانا وف اءف وف اِملفة  كفثِيرف مف حف الوهو ِجمف قفبِلفة  ِمنف ِجلفعفادف وف اِعيِليتِينف مو مف اسف

ار  يفانِي ونف توجح ال  ِمدف تفازف ِرجف اجف توهو. وف وف نفا». ففسفِمعف لفهو اخف مو لفحف ونفا وف لفيفِه لنحهو اخو ل تفكونف ايفِدينفا عف اِعيِليتِينف وف مف هو؟ تفعفالووا ففنفبِيعفهو ِللسف ِفيف دفمف نوخف انفا وف اخف
اوبفيفنو الفى الفبِئفِر عف رف جف رف . وف رف ِة. ففاتووا بِيووسوفف الفى ِمصف ِرينف ِمنف الفِفضح اِعيِليتِينف بِِعشف مف بفاعووا يووسوفف ِللسف عفدووهو ِمنف الفبِئفِر وف اصف بووا يووسوفف وف ففسفحف

ذووا قفِميصف يووسوفف ؟» ففاخف انفا الفى ايفنف اذفهفبو ودا وف جو وف لفدو لفيفسف مف : «الفوف قفالف تِِه وف وف عف الفى اخف جف قف ثِيفابفهو. ثومح رف زح اذفا يووسوفو لفيفسف فِي الفبِئفِر ففمف وف
قتِقف اقفِميصو نفا هفذفا. حف دف جف قفالووا: «وف وهو الفى ابِيِهمف وف رو ضف احف نف وف لفوح سفلووا الفقفِميصف الفمو ارف سووا الفقفِميصف فِي الدحِم وف غفمف ى وف وا تفيفسا ِمنف الفِمعفزف ذفبفحو وف
حا عفلفى عف ِمسف ضف وف قف يفعفقووبو ثِيفابفهو وف زح اسا!» ففمف لفهو! اففتوِرسف يووسوفو اففتِرف ِديء  اكف ش  رف حف : «قفِميصو ابفنِي. وف قفالف قحقفهو وف ابفنِكف هووف امف ل؟» ففتفحف

اِويفِة». : «انتِي انفِزلو الفى ابفنِي نفائِحا الفى الفهف قفالف ى وف وهو. ففابفى انف يفتفعفزح ِميعو بفنفاتِِه ِليوعفز  جف ِميعو بفنِيِه وف ة . ففقفامف جف نفاحف عفلفى ابفنِِه ايحاما كفثِيرف يفِه وف قفوف حف
ِط ئِيِس الش رف نف رف عفوف ِ فِرف ِصيت رف ِلفووِطيففارف خف يفانِي ونف ففبفاعووهو فِي ِمصف ا الفِمدف امح لفيفِه ابووهو. وف بفكفى عف  .وف

هو مو ۭ اسف نفعفانِيت ۭل كف جو نفةف رف نفظفرف يفهووذفا هونفاكف ابف ةو. وف هو ِحيرف مو ۭ اسف ِميت ۭل عفدولح جو الف الفى رف مف تِِه وف وف لف ِمنف ِعنفِد اخف اِن انح يفهووذفا نفزف مف دفثف فِي ذفِلكف الزح حف وف
لفدفتف ايفضا . ثومح عفادفتف ففوف هو اونفانف مف دفعفِت اسف لفدفِت ابفنا وف وف بِلفتف ايفضا وف هو ِعيرا. ثومح حف مف دفعفا اسف لفدفِت ابفنا وف وف بِلفتف وف ا ففحف لفيفهف لف عف دفخف ذفهفا وف شووع  ففاخف
يفنفيِ يرا فِي عف رو يفهووذفا ِشرتِ كفانف ِعير  بِكف . وف ارو ا ثفامف هف مو ِرِه اسف ة  ِلِعيۭر بِكف جف وف ذف يفهووذفا زف اخف تفهو. وف لفدف كفانف فِي كفِزيبف ِحينف وف هو ِشيلفةف. وف مف دفعفِت اسف ابفنا وف
لف ل يفكوونو لفهو. ففكفانف ». ففعفِلمف اونفانو انح النحسف اقِمف نفسفل لِخيكف ا وف جف بِهف وح تفزف اةِ اِخيكف وف رف لف عفلفى امف خو : «ادف . ففقفالف يفهووذفا ِلونفانف ب  اتفهو الرح ِ ففامف بت الرح
ارف اتفهو ايفضا. ففقفالف يفهووذفا ِلثفامف ا ففعفلفهو ففامف ِ مف بت يفنفيِ الرح ِض ِلكفيف ل يوعفِطيف نفسفل لِخيِه. ففقفبوحف فِي عف اةِ اِخيِه انحهو اففسفدف عفلفى الرف رف لف عفلفى امف اذف دفخف
قفعفدفتف فِي بفيفِت ارو وف ضفتف ثفامف يفِه». ففمف وف وتو هووف ايفضا كفاخف : «لفعفلحهو يفمو بورف ِشيلفةو ابفنِي». لنحهو قفالف تحى يفكف لفة  فِي بفيفِت ابِيِك حف مف كفنحتِِه: «اقفعوِدي ارف
. ِمي  اِحبوهو الفعفدولح ةو صف ِحيرف نفةف هووف وف نفِمِه الفى تِمف اِز غف زح ِعدف الفى جو ى يفهووذفا ففصف اةو يفهووذفا. ثومح تفعفزح رف نفةو شووعۭ امف اتفِت ابف انو مف مف ا طفالف الزح لفمح ا. وف ابِيهف

يفنفايِمف ِل عف خف دف لفسفتف فِي مف جف تفلففحففتف وف قوعۭ وف تفغفطحتف بِبورف ا وف ِلهف م  ا ثِيفابف تفرف لفعفتف عفنفهف هو». ففخف زح غفنفمف نفةف ِليفجو اِعد  الفى تِمف وِك صف مو ذفا حف : «هووف ارو تف ثفامف بِرف ففاخف
ا. هف هف جف ا كفانفتف قفدف غفطحتف وف انِيفة  لنحهف ا زف ِسبفهف حف هفا يفهووذفا وف ة . ففنفظفرف جف وف ِهيف لفمف توعفطف لفهو زف بِرف وف اتف انح ِشيلفةف قفدف كف ا رف نفةف - لنحهف الحتِي عفلفى طفِريِق تِمف

ِسلو : «انتِي ارف ؟» ففقفالف لف عفلفيح خو اذفا توعفِطينِي ِلكفيف تفدف : «مف ا كفنحتوهو. ففقفالفتف لفمف انحهف لفيفِك». لنحهو لفمف يفعف لف عف خو : «هفاتِي ادف قفالف ا عفلفى الطحِريِق وف الف الفيفهف ففمف
ابفتوكف ِعصف كف وف اتِمو : «خف ِطيِك؟» ففقفالفتف نو الحِذي اعف هف ا الرح : «مف ِسلفهو؟» ففقفالف تحى تورف نا حف هف : «هفلف توعفِطينِي رف ى ِمنف الفغفنفِم». ففقفالفتف يف ِمعفزف دف جف



سفلف يفهووذفا ا. ففارف ِلهف م  لفبِسفتف ثِيفابف تفرف ا وف قوعفهف ا بورف لفعفتف عفنفهف خف مفضفتف وف تف وف بِلفتف ِمنفهو. ثومح قفامف ا. ففحف لفيفهف لف عف دفخف طفاهفا وف ». ففاعف اكف الحتِي فِي يفِدكف عفصف وف
يفنفايِمف عفلفى انِيفةو الحتِي كفانفتف فِي عف ا: «ايفنف الزح كفانِهف لف مف هفا. ففسفالف اهف اةِ ففلفمف يفِجدف رف نف ِمنف يفِد الفمف هف ذف الرح ِ ِليفاخو ِميت اِحبِِه الفعفدولح ى بِيفِد صف يف الفِمعفزف دف جف

انِيفة ». ففقفالف يفهووذفا: نفا زف كفاِن ايفضا قفالووا: لفمف تفكونف هفهو لو الفمف اهف هفا. وف : «لفمف اِجدف قفالف عف الفى يفهووذفا وف جف انِيفة ». ففرف نفا زف الطحِريِق؟» ففقفالووا: «لفمف تفكونف هفهو
نفتف قِيلف لفهو: «قفدف زف بِرف يفهووذفا وف ۭر اخف هو وو ثفلثفِة اشف ا كفانف نفحف لفمح هفا». وف انفتف لفمف تفِجدف يف وف دف سفلفتو هفذفا الفجف ا ِلئفلح نفِصيرف اهفانفة . انتِي قفدف ارف ذف ِلنفففِسهف «ِلتفاخو

ا قفائِلفة : «ِمنف ِميهف سفلفتف الفى حف تف ارف ِرجف ا اخف ا ِهيف ففلفمح ». امح قف رف وهفا ففتوحف ِرجو نفا». ففقفالف يفهووذفا: «اخف لفى ايفضا ِمنف الزتِ بف هفا ِهيف حو . وف نحتوكف ارو كف ثفامف
ا ِطهف : «ِهيف ابفر  ِمنتِي لنتِي لفمف اعف قفالف ا يفهووذفا وف قحقفهف ا هفِذِه». ففتفحف الفعفصف ابفةو وف الفِعصف اتِمو وف ِن الفخف قتِقف ِلمف : «حف قفالفتف لفى!» وف بف ِل الحِذي هفِذِه لفهو انفا حو جو الرح

ذفِت الفقفابِلفةو جف يفدا ففاخف رف ا اخف دفهومف ا انح احف تِهف كفانف فِي ِولدف اِن. وف امف ا تفوف نِهف ا اذفا فِي بفطف تِهف قفِت ِولدف فِي وف ا ايفضا. وف ِلِشيلفةف ابفنِي». ففلفمف يفعودف يفعفِرفوهف

ام ». ففدوِعيف لفيفكف اقفتِحف ؟ عف تف مف اذفا اقفتفحف : «ِلمف . ففقفالفتف جف رف وهو قفدف خف دح يفدفهو اذفا اخو لفِكنف ِحينف رف ل». وف جف اوح رف ِمزا قفائِلفة : «هفذفا خف بفطفتف عفلفى يفِدِه قِرف رف وف
حف ارف هو «زف مو . ففدوِعيف اسف ِمزو وهو الحِذي عفلفى يفِدِه الفِقرف جف اخو رف بفعفدف ذفِلكف خف ». وف هو «ففاِرصف مو  .«اسف

. لووهو الفى هونفاكف اِعيِليتِينف الحِذينف انفزف مف ِري  ِمنف يفِد السف ل  ِمصف جو ِط رف ئِيسو الش رف نف رف عفوف ِصي  فِرف اهو فووِطيففارو خف تفرف اشف رف وف ا يووسوفو ففانفِزلف الفى ِمصف امح وف
هو ب  يونفِجحو نفعو كفانف الرح ا يفصف انح كولح مف عفهو وف بح مف اى سفيتِدوهو انح الرح رف ِ. وف ِريت كفانف فِي بفيفِت سفيتِِدِه الفِمصف ل نفاِجحا. وف جو عف يووسوفف ففكفانف رف ب  مف كفانف الرح وف
ا كفانف عفلفى كولتِ مف تِِه وف لفهو عفلفى بفيف كح كفانف ِمنف ِحينف وف ا كفانف لفهو. وف دفففعف الفى يفِدِه كولح مف تِِه وف لفهو عفلفى بفيف كح هو ففوف دفمف خف ة  فِي عفيفنفيفِه وف دف يووسوفو نِعفمف جف بِيفِدِه. ففوف
ا كفانف لفهو فِي يفِد كف كولح مف قفِل ففتفرف فِي الفحف ا كفانف لفهو فِي الفبفيفِت وف ِ عفلفى كولتِ مف بت كفةو الرح كفانفتف بفرف . وف ِ بِسفبفِب يووسوفف ِريت كف بفيفتف الفِمصف بح بفارف لفهو انح الرح
اةف رف وِر انح امف دفثف بفعفدف هفِذِه المو حف نفظفِر. وف سفنف الفمف حف ةِ وف سفنف الص ورف كفانف يووسوفو حف . وف بفزف الحِذي يفاكولو عفهو يفعفِرفو شفيفئا الح الفخو لفمف يفكونف مف . وف يووسوفف

ا لفهو كول  مف ا فِي الفبفيفِت وف ِعي مف ذفا سفيتِِدي ل يفعفِرفو مف اةِ سفيتِِدِه: «هووف رف قفالف ِلمف ِعي». ففابفى وف طفِجعف مف قفالفِت: «اضف ا الفى يووسوفف وف يفنفيفهف ففعفتف عف سفيتِِدِه رف
ِطئو اخف نفعو هفذفا الشحرح الفعفِظيمف وف اتوهو. ففكفيففف اصف رف ِك لنحِك امف نتِي شفيفئا غفيفرف ِسكف عف لفمف يومف ظفمف ِمنتِي. وف قفدف دفففعفهو الفى يفِدي. لفيفسف هووف فِي هفذفا الفبفيفِت اعف
لف الفبفيفتف قفِت انحهو دفخف وف هفذفا الفوف دفثف نفحف ا. ثومح حف عفهف ا ِليفكوونف مف انِبِهف طفِجعف بِجف ا انف يفضف عف لفهف مف ما انحهو لفمف يفسف ما ففيفوف تف يووسوفف يفوف كفانف اذف كفلحمف الفى ِا؟» وف
جف رف خف بف وف هفرف بفهو فِي يفِدهفا وف كف ثفوف ِعي». ففتفرف طفِجعف مف بِِه قفائِلفة : «اضف سفكفتفهو بِثفوف ِل الفبفيفِت هونفاكف فِي الفبفيفِت. ففامف لفمف يفكونف انفسفان  ِمنف اهف لفهو وف لف عفمف ِليفعفمف
ۭ انِيت ۭل ِعبفرف جو نفا بِرف اءف الفيف وا! قفدف جف : «انفظورو قفالفتف ا وف لف بفيفتِهف ا نفادفتف اهف اِرجۭ انحهف بف الفى خف هفرف بفهو فِي يفِدهفا وف كف ثفوف اتف انحهو تفرف ا رف كفانف لفمح اِرجۭ. وف الفى خف
بف هفرف انِبِي وف بفهو بِجف كف ثفوف تو انحهو تفرف خف رف صف تِي وف وف ففعفتو صف ا سفِمعف انتِي رف كفانف لفمح ۭت عفِظيۭم. وف تو بِصفوف خف ِعي ففصفرف طفِجعف مف لف الفيح ِليفضف ِليودفاِعبفنفا. دفخف

انِي  الحِذي ِجئفتف لف الفيح الفعفبفدو الفِعبفرف تفهو بِِمثفِل هفذفا الفكفلِم قفائِلفة : «دفخف لحمف تِِه. ففكف اءف سفيتِدوهو الفى بفيف تحى جف ا حف انِبِهف بفهو بِجف عفتف ثفوف ضف اِرجۭ». ففوف جف الفى خف رف خف وف
اتِِه الحِذي رف ا سفِمعف سفيتِدوهو كفلمف امف اِرجۭ». ففكفانف لفمح بف الفى خف هفرف انِبِي وف بفهو بِجف كف ثفوف تو انحهو تفرف خف رف صف تِي وف وف ففعفتو صف ا رف كفانف لفمح نفا ِليودفاِعبفنِي. وف بِِه الفيف
ى رف كفاِن الحِذي كفانف اسف ِن الفمف جف عفهو فِي بفيفِت الستِ ضف وف ذف يووسوفف وف . ففاخف ِميف بفهو حف » انح غفضف نفعف بِي عفبفدوكف سفِب هفذفا الفكفلِم صف تفهو بِِه قفائِلفة : «بِحف لحمف كف
ئِيِس بفيفِت ة  لفهو فِي عفيفنفيف رف عفلف نِعفمف جف فا وف بفسفطف الفيفِه لوطف عف يووسوفف وف بح كفانف مف لفِكنح الرح ِن. وف جف كفانف هونفاكف فِي بفيفِت الستِ بووِسينف فِيِه. وف حف ِلِك مف الفمف

لفمف . وف لوونف هونفاكف كفانف هووف الفعفاِملف ا كفانووا يفعفمف كول  مف ِن. وف جف ى الحِذينف فِي بفيفِت الستِ رف ِميعف السف ِن الفى يفِد يووسوفف جف جف ئِيسو بفيفِت الستِ ففعف رف ِن. ففدف جف الستِ
هو ب  يونفِجحو نفعف كفانف الرح ا صف مف هف مف عفهو وف بح كفانف مف ا فِي يفِدِه لنح الرح ِن يفنفظورو شفيفئا الفبفتحةف ِممح جف ئِيسو بفيفِت الستِ  .يفكونف رف

ئِيِس رف ئِيِس الس قفاةِ وف ِصيحيفِه: رف نو عفلفى خف عفوف طف فِرف رف ففسفخف ِلِك ِمصف ا مف نفبفا الفى سفيتِِدِهمف بحازف اذف الفخف رف وف ِلِك ِمصف وِر انح سفاقِيف مف دفثف بفعفدف هفِذِه المو حف وف
ِط يووسوفف ئِيسو الش رف بووسا فِيِه. ففاقفامف رف حف كفاِن الحِذي كفانف يووسوفو مف ِن الفمف جف ِط فِي بفيفِت الستِ ئِيِس الش رف بفِس بفيفِت رف ا فِي حف مف عفهو ضف بحاِزينف ففوف الفخف

ِلِك لفِمِه: سفاقِي مف سفِب تفعفبِيِر حو اِحۭد بِحف هو كول  وف لفمف اِحۭد حو اِحدفةۭ كول  وف لفۭة وف لفما فِي لفيف ا حو ا ِكلهومف لومف حف بفِس. وف كفانفا ايحاما فِي الفحف ا. وف مف هو دفمف ا ففخف ِعنفدفهومف
نف اللحذفيفِن عفوف ِصيحيف فِرف اِن. ففسفالف خف غفتفمح ا مو اذفا هومف ا وف هومف نفظفرف بفاحِ وف ا فِي الصح لف يووسوفو الفيفِهمف ِن. ففدفخف جف بووسفاِن فِي بفيفِت الستِ حف هو الفمف بحازو خف رف وف ِمصف
ِ : «الفيفسفتف ِلح ا يووسوفو مف هو». ففقفالف لفهو نف يوعفبتِرو لفيفسف مف لفما وف نفا حو لومف مف؟» ففقفال لفهو: «حف اِن الفيفوف دح مف كف ا مو اكومف هف جف اذفا وف بفِس بفيفِت سفيتِِدِه: «ِلمف عفهو فِي حف مف

بفاۭن. ِة ثفلثفةو قوضف مف فِي الفكفرف اِمي. وف ة  امف مف اذفا كفرف لفِمي وف قفالف لفهو: «كونفتو فِي حو هو عفلفى يووسوفف وف لفمف ئِيسو الس قفاةِ حو ». ففقفصح رف ا عفلفيح ؟ قوصح التحعفابِيرو
نف عفوف توهو فِي كفاِس فِرف رف عفصف ذفتو الفِعنفبف وف نف فِي يفِدي. ففاخف عفوف كفانفتف كفاسو فِرف نفاقِيدوهفا ِعنفبا. وف تف عف انفضفجف هفا وف رو هف تف طفلفعف زف خف ِهيف اذف اففرف وف

اسفكف نو رف عفوف ففعو فِرف بفاِن ِهيف ثفلثفةو ايحاۭم. فِي ثفلثفِة ايحاۭم ايفضا يفرف هو: الثحلثفةو الفقوضف : «هفذفا تفعفبِيرو ». ففقفالف لفهو يووسوفو نف عفوف طفيفتو الفكفاسف فِي يفِد فِرف اعف وف
نفعو يفر  تفصف ا يفِصيرو لفكف خف تفنِي ِعنفدفكف ِحينفمف ا اذفا ذفكفرف انحمف الفعفادفةِ الولفى ِحينف كونفتف سفاقِيفهو. وف نف فِي يفِدِه كف عفوف قفاِمكف ففتوعفِطي كفاسف فِرف د كف الفى مف يفرو وف

عوونِي ضف تحى وف هونفا ايفضا لفمف اففعفلف شفيفئا حف . وف انِيتِينف ِض الفِعبفرف نِي ِمنف هفذفا الفبفيفِت. لنتِي قفدف سوِرقفتو ِمنف ارف ِرجو توخف نف وف عفوف نِي ِلِفرف تفذفكورو سفانا وف الفيح احف
فِي اِسي. وف اءف عفلفى رف اذفا ثفلثفةو ِسلِل بفيفضف لفِمي وف : «كونفتو انفا ايفضا فِي حو يتِدا قفالف ِليووسوفف بحاِزينف انحهو عفبحرف جف ئِيسو الفخف اى رف ا رف ِن». ففلفمح جف فِي الستِ

هو: : «هفذفا تفعفبِيرو قفالف ابف يووسوفو وف اِسي». ففاجف الط يوورو تفاكولوهو ِمنف السحلتِ عفنف رف بحاِز. وف نفعفِة الفخف نف ِمنف صف عفوف ِميعِ طفعفاِم فِرف لفى ِمنف جف السحلتِ العف
دفثف فِي ». ففحف كف عفنفكف مف تفاكولو الط يوورو لفحف شفبفۭة وف يوعفلتِقوكف عفلفى خف اسفكف عفنفكف وف نو رف عفوف ففعو فِرف لِل ِهيف ثفلثفةو ايحاۭم. فِي ثفلثفِة ايحاۭم ايفضا يفرف الثحلثفةو الستِ

ئِيسف دح رف رف بحاِزينف بفيفنف عفبِيِدِه. وف ئِيِس الفخف اسف رف رف ئِيِس الس قفاةِ وف اسف رف ففعف رف رف ِميعِ عفبِيِدِه وف ة  ِلجف ِليمف نفعف وف نف انحهو صف عفوف ِم ِميلِد فِرف ِم الثحاِلِث يفوف الفيفوف
ئِيسو الس قفاةِ يووسوفف بفلف لفِكنف لفمف يفذفكورف رف . وف ا يووسوفو مف ا عفبحرف لفهو بحاِزينف ففعفلحقفهو كفمف ئِيسو الفخف ا رف امح . وف نف عفوف طفى الفكفاسف فِي يفِد فِرف قفاةِ الفى سفقفيِِه. ففاعف الس 

 .نفِسيفهو
نفظفِر سفنفِة الفمف ِر حف اۭت طفاِلعفۭة ِمنف النحهف ذفا سفبفعو بفقفرف هووف ِر. وف اقِف  ِعنفدف النحهف اذفا هووف وف لفما وف اى حو نف رف عفوف اِن انح فِرف مف دفثف ِمنف بفعفِد سفنفتفيفِن ِمنف الزح حف وف
انِِب قفففتف بِجف ِم. ففوف قِيقفِة اللححف رف نفظفِر وف ِة الفمف ِر قفبِيحف هفا ِمنف النحهف اءف رف اِلعفۭة وف ى طف رف اۭت اخف ذفا سفبفعو بفقفرف ۭة. ثومح هووف ضف وف تفعفتف فِي رف ِم ففارف سفِمينفِة اللححف وف
تفيفقفظف اسف السحِمينفةف. وف نفظفِر وف سفنفةف الفمف اِت السحبفعف الفحف ِم الفبفقفرف قِيقفةو اللححف الرح نفظفِر وف ةو الفمف قفبِيحف اتو الف ِر. ففاكفلفِت الفبفقفرف اِت الولفى عفلفى شفاِطِئ النحهف الفبفقفرف

قِيحِة يحِ الشحرف ۭة بِالرتِ لففووحف مف قِيقفۭة وف ذفا سفبفعو سفنفابِلف رف سفنفۭة. ثومح هووف حف اِحۭد سفِمينفۭة وف اِلعفۭة فِي سفاۭق وف ذفا سفبفعو سفنفابِلف طف هووف لومف ثفانِيفة . وف . ثومح نفامف ففحف نو عفوف فِرف
بفاحِ انح نفففسفهو كفانف فِي الصح لفم . وف اذفا هووف حو نو وف عفوف تفيفقفظف فِرف اسف تفِلئفةف. وف مف قِيقفةو السحنفابِلف السحبفعف السحِمينفةف الفمو تفلفعفِت السحنفابِلو الرح اءفهفا. ففابف رف نفابِتفۭة وف

ئِيسو الس قفاةِ . ثومح قفالف رف نف عفوف هو ِلِفرف نف يوعفبتِرو هو. ففلفمف يفكونف مف لفمف نو حو عفوف لفيفِهمف فِرف قفصح عف ا وف ائِهف كفمف ِميعف حو جف رف وف ةِ ِمصف رف ِميعف سفحف دفعفا جف سفلف وف تف ففارف عفجف انفزف
لفما نفا حو لومف . ففحف بحاِزينف ئِيسف الفخف رف ِط انفا وف ئِيِس الش رف بفِس بفيفِت رف عفلفنِي فِي حف يفِه ففجف طف عفلفى عفبفدف نو سفخف عفوف . فِرف طفايفايف مف خف : «انفا اتفذفكحرو الفيفوف نف عفوف ِلِفرف



ِه ففعفبحرف لفنفا لفيف نفا عف ِط ففقفصفصف ئِيِس الش رف انِي  عفبفد  ِلرف عفنفا غولم  ِعبفرف كفانف هونفاكف مف لفِمِه. وف سفِب تفعفبِيِر حو اِحۭد بِحف نفا كول  وف لومف . حف هووف اِحدفةۭ انفا وف لفۭة وف فِي لفيف
دفعفا يووسوفف نو وف عفوف سفلف فِرف ا هووف ففعفلحقفهو». ففارف امح قفاِمي وف دحنِي انفا الفى مف . رف دفثف ا عفبحرف لفنفا هفكفذفا حف كفمف لفِمِه. وف سفِب حو اِحۭد بِحف بحرف ِلكولتِ وف يفنفا. عف لفمف حو

انفا سفِمعفتو عفنفكف هو. وف نف يوعفبتِرو لفيفسف مف لفما وف تو حو لومف : «حف نو ِليووسوفف عفوف . ففقفالف فِرف نف عفوف لف عفلفى فِرف دفخف ابفدفلف ثِيفابفهو وف لفقف وف ِن. ففحف جف عووا بِِه ِمنف الستِ رف ففاسف
: «انتِي كونفتو فِي نو ِليووسوفف عفوف ». ففقفالف فِرف نف عفوف ِة فِرف : «لفيفسف ِلي. او يوِجيبو بِسفلمف نف عفوف ابف يووسوفو فِرف هفا». ففاجف لما ِلتوعفبتِرف عو احف مف ل انحكف تفسف قفوف

ذفا سفبفعو ۭة. ثومح هووف ضف وف تفعفتف فِي رف ةِ. ففارف سفنفِة الص ورف حف ِم وف ِر سفِمينفِة اللححف اِلعفۭة ِمنف النحهف اۭت طف ذفا سفبفعو بفقفرف هووف ِر وف اقِفا عفلفى شفاِطِئ النحهف لفِمي وف حو
اتو ِة. ففاكفلفِت الفبفقفرف قفبفاحف ا فِي الف رف ِمثفلفهف ِض ِمصف ِم. لفمف انفظورف فِي كولتِ ارف قِيقفِة اللححف رف ةِ ِجدتا وف ِة الص ورف قفبِيحف ولفۭة وف زو هف هفا مف اءف رف ى طفاِلعفۭة وف رف اۭت اخف بفقفرف

ِل. ا فِي الوح هفا قفبِيحا كفمف نفظفرو ا. ففكفانف مف افِهف وف لفتف فِي اجف ا دفخف لفمف انحهف لفمف يوعف ا. وف اففهف وف لفتف اجف اِت السحبفعف الولفى السحِمينفةف. ففدفخف ةو الفبفقفرف قفبِيحف الف قِيقفةو وف الرح

يحِ ۭة بِالرتِ لففووحف قِيقفۭة مف ذفا سفبفعو سفنفابِلف يفابِسفۭة رف سفنفِة. ثومح هووف حف تفِلئفۭة وف مف اِحۭد مو اِلعفۭة فِي سفاۭق وف ذفا سفبفعو سفنفابِلف طف هووف لفِمي وف ايفتو فِي حو . ثومح رف تفيفقفظفتو اسف وف
لفمو : «حو نف عفوف نِي». ففقفالف يووسوفو ِلِفرف بِرو نف يوخف لفمف يفكونف مف ةِ وف رف سفنفةف. ففقولفتو ِللسححف قِيقفةو السحنفابِلف السحبفعف الفحف هفا. ففابفتفلفعفِت السحنفابِلو الرح اءف رف قِيحِة نفابِتفۭة وف الشحرف

. هووف سفنفةو ِهيف سفبفعو ِسنِينف السحنفابِلو السحبفعو الفحف . وف سفنفةو ِهيف سفبفعو ِسنِينف اتو السحبفعو الفحف . الفبفقفرف انِع  ا هووف صف نف بِمف عفوف بفرف او فِرف اِحد . قفدف اخف نف وف عفوف فِرف
قِيحِة تفكوونو يحِ الشحرف ةو بِالرتِ لففووحف السحنفابِلو السحبفعو الفففاِرغفةو الفمف . وف هفا ِهيف سفبفعو ِسنِينف اءف رف ةو الحتِي طفلفعفتف وف قِيقفةو الفقفبِيحف اتو السحبفعو الرح الفبفقفرف اِحد . وف لفم  وف حو

ة  شفبفعا عفِظيما فِي كولتِ ذفا سفبفعو ِسنِينف قفاِدمف . هووف انِع  ا هووف صف نف مف عفوف رف او ِلِفرف هف . قفدف اظف نف عفوف تو بِِه فِرف رو الحِذي كفلحمف وعا. هووف المف سفبفعف ِسنِينف جو
ِض فو الشحبفعو فِي الرف ل يوعفرف . وف ضف وعو الرف يوتفِلفو الفجو رف وف ِض ِمصف وعا ففيونفسفى كول  الشحبفعِ فِي ارف . ثومح تفقوومو بفعفدفهفا سفبفعو ِسنِينف جو رف ِض ِمصف ارف
ِرع  سف او مو ر  ِمنف قِبفِل ِا وف قفرح رف مو تفيفِن ففلنح المف رح نف مف عفوف لفِم عفلفى فِرف اِر الفحو رف ا عفنف تفكف امح وعِ بفعفدفهو لنحهو يفكوونو شفِديدا ِجدتا. وف ِل ذفِلكف الفجو ِمنف اجف

سف مف ذف خو يفاخو ِض وف لف نوظحارا عفلفى الرف كتِ نو ففيووف عفوف . يفففعفلف فِرف رف ِض ِمصف عفلفهو عفلفى ارف يفجف ِكيما وف حف ل بفِصيرا وف جو نو رف عفوف نف ِليفنفظورف فِرف نفعفهو. «ففالف ِليفصف
نف طفعفاما. فِي عفوف تف يفِد فِرف حا تفحف ِزنوونف قفمف يفخف ِة وف يتِدفةِ الفقفاِدمف نِينف الفجف ِميعف طفعفاِم هفِذِه الستِ عوونف جف مف رف فِي سفبفعِ ِسنِي الشحبفعِ ففيفجف ِض ِمصف لحِة ارف غف

سونف وعِ». ففحف ضو بِالفجو . ففل تفنفقفِرضو الرف رف ِض ِمصف وعِ الحتِي تفكوونو فِي ارف ِض ِلسفبفعِ ِسنِي الفجو ة  ِللرف ففظوونفهو. ففيفكوونو الطحعفامو ذفِخيرف يفحف دوِن وف الفمو
: نو ِليووسوفف عفوف وحو ِا؟» ثومح قفالف فِرف ل فِيِه رو جو نو ِلعفبِيِدِه: «هفلف نفِجدو ِمثفلف هفذفا رف عفوف بِيِدِه. ففقفالف فِرف ِميعِ عف فِي عويووِن جف نف وف عفوف الفكفلمو فِي عفيفنفيف فِرف
ظفمف ِسيح اكوونو فِيِه اعف ِميعو شفعفبِي. الح انح الفكورف عفلفى ففِمكف يوقفبتِلو جف . انفتف تفكوونو عفلفى بفيفتِي وف ِكيم  ِمثفلفكف حف كف او كولح هفذفا لفيفسف بفِصير  وف لفمف ا اعف «بفعفدف مف

الفبفسفهو عفلفهو فِي يفِد يووسوفف وف جف هو ِمنف يفِدِه وف اتِمف نو خف عفوف لفعف فِرف خف ». وف رف ِض ِمصف عفلفتوكف عفلفى كولتِ ارف . قفدف جف : «انفظورف نو ِليووسوفف عفوف ». ثومح قفالف فِرف ِمنفكف
قفالف . وف رف ِض ِمصف عفلفهو عفلفى كولتِ ارف جف كفعووا». وف هو «ارف امف نفادووا امف بفتِِه الثحانِيفِة وف كف رف بفهو فِي مف كف ارف قف ذفهفۭب فِي عونوِقِه وف ضفعف طفوف وف ثِيفابف بووۭص وف
ففنفاتف مف يووسوفف «صف نو اسف عفوف دفعفا فِرف ». وف رف ِض ِمصف لفهو فِي كولتِ ارف ل ِرجف هو وف ففعو انفسفان  يفدف . ففبِدوونِكف ل يفرف نو عفوف : «انفا فِرف نو ِليووسوفف عفوف فِرف

قففف ا وف كفانف يووسوفو ابفنف ثفلثِينف سفنفة  لفمح . وف رف ِض ِمصف جف يووسوفو عفلفى ارف رف ة . ففخف جف وف عف كفاِهِن اونف زف نفاتف بِنفتف فووِطي ففارف طفاهو اسف اعف ». وف ففعفنِيحف
ۭم. زف ضو فِي سفبفعِ ِسنِي الشحبفعِ بِحو ِت الرف رف اثفمف . وف رف ِض ِمصف تفازف فِي كولتِ ارف اجف نف وف عفوف جف يووسوفو ِمنف لفدونف فِرف رف . ففخف رف ِلِك ِمصف نف مف عفوف قودحامف فِرف

نف زف خف ا. وف عفلفهو فِيهف ا جف الفيفهف وف ِدينفِة الحِذي حف قفِل الفمف دوِن. طفعفامف حف عفلف طفعفاما فِي الفمو جف رف وف ِض ِمصف عف كولح طفعفاِم السحبفعِ ِسنِينف الحتِي كفانفتف فِي ارف مف ففجف
نفاتو ا لفهو اسف مف تفهو لفدف وعِ وف ِلدف ِليووسوفف ابفنفاِن قفبفلف انف تفاتِيف سفنفةو الفجو وو كف الفعفدفدف اذف لفمف يفكونف لفهو عفدفد . وف تحى تفرف ثِيرا ِجدتا حف ِر كف ِل الفبفحف مف حا كفرف يووسوفو قفمف
ايِمف مف الثحانِي اففرف دفعفا اسف كولح بفيفِت ابِي». وف نفسحى قفائِل: «لنح اف انفسفانِي كولح تفعفبِي وف ِر مف مف الفبِكف دفعفا يووسوفو اسف . وف عف كفاِهِن اونف بِنفتو فووِطي ففارف

وعِ تفاتِي ابفتفدفاتف سفبفعو ِسنِي الفجو . وف رف ِض ِمصف ذفلحتِي». ثومح كفِملفتف سفبفعو ِسنِي الشحبفعِ الحِذي كفانف فِي ارف ِض مف ثفِمرا فِي ارف عفلفنِي مو قفائِل: «لنح اف جف
خف الشحعفبو رف صف رف وف ِض ِمصف ِميعو ارف اعفتف جف ا جف لفمح . وف بفز  ا خو رف ففكفانف فِيهف ِض ِمصف ِميعو ارف ا جف امح ِميعِ الفبولفدفاِن. وف وع  فِي جف ا قفالف يووسوفو ففكفانف جو كفمف

ِه جف وعو عفلفى كولتِ وف كفانف الفجو الحِذي يفقوولو لفكومو اففعفلووا». وف : «اذفهفبووا الفى يووسوفف وف ِريتِينف نو ِلكولتِ الفِمصف عفوف بفِز قفالف فِرف ِل الفخو نف لجف عفوف الفى فِرف
رف الفى يووسوفف ِض الفى ِمصف اءفتف كول  الرف جف . وف رف ِض ِمصف وعو فِي ارف تفدح الفجو اشف . وف ِريتِينف بفاعف ِللفِمصف ا فِيِه طفعفام  وف ِميعف مف ففتفحف يووسوفو جف ِض. وف الرف

ِض وعف كفانف شفِديدا فِي كولتِ الرف حا لنح الفجو تفِريف قفمف  .ِلتفشف
. رف ح  فِي ِمصف دو قفمف كومف الفى بفعفۭض؟ انتِي قفدف سفِمعفتو انحهو يووجف ونف بفعفضو اذفا تفنفظورو رف قفالف يفعفقووبو ِلبفنِيِه: «ِلمف ح  فِي ِمصف دو قفمف اى يفعفقووبو انحهو يووجف ا رف ففلفمح

و ا بِنفيفاِمينو اخو امح . وف رف حا ِمنف ِمصف وا قفمف تفرو ةِ يووسوفف ِليفشف وف ة  ِمنف اخف لف عفشفرف ». ففنفزف وتف ل نفمو يفا وف وا لفنفا ِمنف هونفاكف ِلنفحف تفرو اشف انفِزلووا الفى هونفاكف وف
ِض وعف كفانف فِي ارف وا بفيفنف الحِذينف اتووا لنح الفجو تفرو ائِيلف ِليفشف رف : «لفعفلحهو توِصيبوهو اِذيحة ». ففاتفى بفنوو اسف تِِه لنحهو قفالف وف عف اخف ِسلفهو يفعفقووبو مف يووسوفف ففلفمف يورف

ِض. وِهِهمف الفى الرف جو دووا لفهو بِوو سفجف ةو يووسوفف وف وف ِض. ففاتفى اخف هووف الفبفائِعف ِلكولتِ شفعفِب الرف ِض وف سفلحطف عفلفى الرف كفانف يووسوفو هووف الفمو . وف كفنفعفانف
تفِريف طفعفاما». ِض كفنفعفانف ِلنفشف ؟» ففقفالووا: «ِمنف ارف : «ِمنف ايفنف ِجئفتومف مف قفالف لفهو ففاۭء وف مف بِجف عفهو لحمف مف تفكف مف وف مف ففتفنفكحرف لفهو ففهو تفهو عفرف وف ا نفظفرف يووسوفو اخف لفمح وف

ِض ةف الرف رف وا عفوف ! ِلتفرو اِسيسو انفتومف وف : «جف مف قفالف لفهو مف وف لومف عفنفهو لمف الحتِي حف ا هومف ففلفمف يفعفِرفووهو. ففتفذفكحرف يووسوفو الحف امح تفهو وف وف فف يووسوفو اخف عفرف وف
.« اِسيسف وف نفاءو. لفيفسف عفبِيدوكف جف نو امف اِحۭد. نفحف ۭل وف جو ِميعونفا بفنوو رف نو جف وا طفعفاما. نفحف تفرو اءووا ِليفشف !» ففقفالووا لفهو: «ل يفا سفيتِِدي. بفلف عفبِيدوكف جف ِجئفتومف

ِغيرو ذفا الصح هووف . وف ِض كفنفعفانف اِحۭد فِي ارف ۭل وف جو نو بفنوو رف ». ففقفالووا: «عفبِيدوكف اثفنفا عفشفرف اخا. نفحف ِض ِجئفتومف ةف الرف رف وا عفوف ! بفلف ِلتفرو : «كفلح مف ففقفالف لفهو
ونف جو رو نف ل تفخف عفوف يفاةِ فِرف حف . وف نوونف تفحف ذفا تومف . بِهف تومف اِسيسو انف وف توكومف بِِه قفائِل: جف لحمف ا كف : «ذفِلكف مف مف يووسوفو ففقوود ». ففقفالف لفهو اِحدو مف الفوف مف وف ِعنفدف ابِينفا الفيفوف
الح . وف ق  كومف هفلف ِعنفدفكومف ِصدف نف كفلمو تفحف بفسوونف ففيومف انفتومف توحف اِحدا ِليفِجيءف بِاِخيكومف وف ِسلووا ِمنفكومف وف ِغيِر الفى هونفا. ارف ِجيِء اِخيكومو الصح ِمنف هونفا الح بِمف

ائِفو ِا. يووا. انفا خف احف ِم الثحاِلِث: «اففعفلووا هفذفا وف مف يووسوفو فِي الفيفوف بفۭس ثفلثفةف ايحاۭم. ثومح قفالف لفهو مف الفى حف عفهو مف !» ففجف اِسيسو وف نف انحكومف لفجف عفوف يفاةِ فِرف حف ففوف
قحقف ِغيرف الفيح ففيفتفحف اكومو الصح وا اخف ِضرو احف . وف اعفِة بويووتِكومف جف حا ِلمف ذووا قفمف خو ِلقووا انفتومف وف انفطف بفِسكومف وف اِحد  ِمنفكومف فِي بفيفِت حف بفسف اخ  وف نفاءف ففلفيوحف تومف امف انف كونف
. عف مف لفمف نفسف نفا وف مف حف تفرف ا اسف ايفنفا ِضيقفةف نفففِسِه لفمح نِبوونف الفى اِخينفا الحِذي رف ذف قتا انحنفا مو مف ِلبفعفۭض: «حف هو قفالووا بفعفضو وتووا». ففففعفلووا هفكفذفا. وف ل تفمو كومف وف كفلمو

هومف لفمف ». وف لفبو هو يوطف ذفا دفمو وف عووا؟ ففهو مف انفتومف لفمف تفسف لفِد وف وا بِالفوف كومف قفائِل: ل تفاثفمو لتِمف : «الفمف اكف اوبفيفنو مف رف ابفهو يقفةو». ففاجف لفيفنفا هفِذِه الضتِ اءفتف عف ِلذفِلكف جف
. ثومح امف عويوونِِهمف قفيحدفهو امف عوونف وف مف شفمف ذف ِمنفهو اخف مف وف هو لحمف كف عف الفيفِهمف وف جف بفكفى. ثومح رف مف وف لف عفنفهو وح . ففتفحف مف انف كفانف بفيفنفهو مف جو وا انح يووسوفف ففاِهم ؛ لنح الت رف لفمو يفعف

ِميِرِهمف مف عفلفى حف هو حف لووا قفمف مف مف هفكفذفا. ففحف ادا ِللطحِريِق. فففوِعلف لفهو ا زف انف يوعفطفوف ِلِه وف اِحۭد الفى ِعدف ةو كولتِ وف دح فِضح تورف حا وف مف قفمف ِعيفتوهو لف اوف رف يووسوفو انف تومف امف
تِي دحتف فِضح تِِه: «رو وف ِلِه. ففقفالف لخف اذفا ِهيف فِي ففِم ِعدف تفهو وف اى فِضح نفِزِل رف اِرِه فِي الفمف ِليقا ِلِحمف لفهو ِليوعفِطيف عف دوهومف ِعدف ا ففتفحف احف . ففلفمح ضووا ِمنف هونفاكف مف وف



اءووا الفى يفعفقووبف ابِيِهمف الفى نفعفهو او بِنفا؟». ففجف ا هفذفا الحِذي صف : «مف مف فِي بفعفۭض قفائِِلينف هو تفعفدووا بفعفضو ارف مف وف تف قولووبوهو ِلي». ففطفارف هفا ِهيف فِي ِعدف وف
نفاءو. نو امف ِض. ففقولفنفا لفهو: نفحف اِسيسف الرف وف ِسبفنفا جف حف ففاۭء وف ِض بِجف لو سفيتِدو الرف جو عفنفا الرح لحمف مف : «تفكف مف قفائِِلينف ابفهو ا اصف وهو بِكولتِ مف بفرو اخف نفعفانف وف ِض كف ارف

ذفا ِض: بِهف لو سفيتِدو الرف جو . ففقفالف لفنفا الرح ِض كفنفعفانف مف ِعنفدف ابِينفا فِي ارف ِغيرو الفيفوف الصح ففقوود  وف اِحدو مف نو اثفنفا عفشفرف اخا بفنوو ابِينفا. الفوف . نفحف اِسيسف وف نفا جف لفسف
تومف ِرفف انحكومف لفسف ِغيرف الفيح ففاعف اكومو الصح وا اخف ِضرو احف ِلقووا. وف انفطف اعفِة بويووتِكومف وف جف ذووا ِلمف خو اِحدا ِمنفكومف ِعنفِدي وف نفاءو. دفعووا اخا وف ِرفو انحكومف امف اعف

ا اوف ا رف ِلِه. ففلفمح اِحۭد فِي ِعدف ِة كولتِ وف ةو فِضح مف اذفا صورح غوونف ِعدفالفهو اذف كفانووا يوففرتِ ِض». وف ونف فِي الرف تفتحِجرو اكومف وف ِطيفكومف اخف نفاءو ففاعف اِسيسف بفلف انحكومف امف وف جف
ارف كول  هفذفا ذوونفهو! صف يفاِمينو تفاخو بِنف ففقوود  وف عوونو مف شفمف ففقوود  وف لدف! يووسوفو مف ونِي الوف تومو دفمف : «اعف مف يفعفقووبو افووا. ففقفالف لفهو ابووهومف خف تِِهمف هومف وف رف فِضح صورف

اتف اهو قفدف مف عفكومف لنح اخف : «ل يفنفِزلو ابفنِي مف ». ففقفالف د هو الفيفكف انفا ارو هو بِيفِدي وف . سفلتِمف نفيح انف لفمف اِجئف بِِه الفيفكف اوبفيفنو لبِيِه: «اقفتوِل ابف قفالف رف عفلفيح!» وف
اِويفِة ۭن الفى الفهف زف ا تونفِزلوونف شفيفبفتِي بِحو ابفتفهو اِذيحة  فِي الطحِريِق الحتِي تفذفهفبوونف فِيهف دفهو بفاۭق. ففانف اصف حف هووف وف  .«وف

وا لفنفا قفِليل تفرو ِجعووا اشف مو: «ارف رف انح ابفاهومف قفالف لفهو اءووا بِِه ِمنف ِمصف حِ الحِذي جف ِل الفقفمف غووا ِمنف اكف ا ففرف دفثف لفمح حف ِض. وف وعو شفِديدا فِي الرف كفانف الفجو وف
عفنفا انفا مف ِسلو اخف . انف كونفتف تورف عفكومف وكومف مف ِهي بِدووِن انف يفكوونف اخو جف ونف وف لفيفنفا قفائِل: ل تفرو دف عف هف لف قفدف اشف جو ِمنف الطحعفاِم». ففقفالف لفهو يفهووذفا: «انح الرح
». ففقفالف عفكومف وكومف مف ِهي بِدووِن انف يفكوونف اخو جف ونف وف لف قفالف لفنفا: ل تفرو جو . لنح الرح ِسلوهو ل نفنفِزلو لفِكنف انف كونفتف ل تورف تفِري لفكف طفعفاما. وف نفشف نفنفِزلو وف

ي  تِنفا قفائِل: هفلف ابووكومف حف عفنف عفِشيرف نحا وف لف قفدف سفالف عف جو لف انح لفكومف اخا ايفضا؟» ففقفالووا: «انح الرح جو تومو الرح بفرف تحى اخف اذفا اسفاتومف الفيح حف : «ِلمف ائِيلو رف اسف
ِعي ِسِل الفغولمف مف ائِيلف ابِيِه: «ارف رف قفالف يفهووذفا لسف ؟». وف لفمو انحهو يفقوولو انفِزلووا بِاِخيكومف سفِب هفذفا الفكفلِم. هفلف كونحا نفعف نفاهو بِحف بفرف ؟ ففاخف بفعفدو؟ هفلف لفكومف اخ 

نِبا الفيفكف ذف كف اِصرف مو اوقِففهو قودحامف لوبوهو. انف لفمف اِجئف بِِه الفيفكف وف نوهو. ِمنف يفِدي تفطف مف ِميعا. انفا اضف لدونفا جف اوف انفتف وف نو وف وتف نفحف ل نفمو يفا وف نفحف نفذفهفبف وف ِلنفقوومف وف
نفى ِر جف ذووا ِمنف اففخف : «انف كفانف هفكفذفا ففاففعفلووا هفذفا: خو ائِيلو ابووهومف رف مف اسف تفيفِن». ففقفالف لفهو رح نف مف عفنفا الف جف انف لفكونحا قفدف رف كولح اليحاِم. لنحنفا لفوف لفمف نفتفوف
ى فِي رف ة  اخف ذووا فِضح خو زا. وف لفوف توقا وف فوسف لذفنا وف اءف وف كفثِيرف قفِليل ِمنف الفعفسفِل وف ِل هفِديحة . قفِليل ِمنف الفبفلفسفاِن وف جو انفِزلووا ِللرح ِعيفتِكومف وف ِض فِي اوف الرف
او الفقفِديرو ِل. وف جو ِجعووا الفى الرح وا ارف قوومو اكومف وف ذووا اخف خو وا. وف . لفعفلحهو كفانف سفهف د وهفا فِي ايفاِديكومف اِه ِعدفاِلكومف رو ةف فِي اففوف دوودف رف ةف الفمف الفِفضح . وف ايفاِديكومف
ذووا اخف ِديحةف وف الو هفِذِه الفهف جف ذف الرتِ ». ففاخف مف توهو لدف عفِدمف تو الوف انفا اذفا عفِدمف . وف بِنفيفاِمينف رف وف خف اكومو الف ِلقف لفكومف اخف تحى يوطف ِل حف جو امف الرح ة  امف مف حف يوعفِطيكومف رف
مف قفالف ِللحِذي عفلفى بفيفتِِه: عفهو اى يووسوفو بِنفيفاِمينف مف ا رف . ففلفمح امف يووسوفف قففووا امف وف رف وف لووا الفى ِمصف نفزف وا وف قفامو بِنفيفاِمينف وف ِة فِي ايفاِديِهمف وف ِضعففف الفِفضح
لو جو لف الرح خف ادف . وف ا قفالف يووسوفو لو كفمف جو ِر». ففففعفلف الرح نفدف الظ هف ِِ ِعي عف الف يفاكولوونف مف جف هفيتِئف لنح الرتِ ة  وف بفحف ذفبِيحف اذف الف الفى الفبفيفِت وف جف ِخِل الرتِ «ادف
ِخلفنفا نو قفدف ادف اِلنفا نفحف ل فِي ِعدف عفتف اوح جف ِة الحتِي رف قفالووا: «ِلسفبفِب الفِفضح ِخلووا الفى بفيفِت يووسوفف وف الو اذف ادف جف افف الرتِ . ففخف الف الفى بفيفِت يووسوفف جف الرتِ
تفِمعف يفا قفالووا: «اسف وهو فِي بفاِب الفبفيفِت. وف لحمو كف ِل الحِذي عفلفى بفيفِت يووسوفف وف جو وا الفى الرح نفا». ففتفقفدحمو ِميرف حف ذفنفا عفبِيدا وف يفاخو يفقفعف بِنفا وف لفيفنفا وف ِجمف عف ِليفهف

ا. ففقفدف نِهف زف تونفا بِوف ِلِه. فِضح اِحۭد فِي ففِم ِعدف ةو كولتِ وف اذفا فِضح الفنفا وف نفا ِعدف نفِزِل انحنفا ففتفحف ا اتفيفنفا الفى الفمف كفانف لفمح تفِريف طفعفاما. وف ل ِلنفشف لفنفا اوح سفيتِِدي. انحنفا قفدف نفزف
افووا. . ل تفخف : «سفلم  لفكومف اِلنفا». ففقفالف تفنفا فِي ِعدف عف فِضح ضف نف وف لفمو مف تفِريف طفعفاما. ل نفعف ى فِي ايفاِدينفا ِلنفشف رف ة  اخف لفنفا فِضح انفزف نفاهفا فِي ايفاِدينفا. وف دفدف رف

الف الفى بفيفِت يووسوفف جف لو الرتِ جو لف الرح خف ادف . وف عوونف جف الفيفِهمف شفمف رف ». ثومح اخف لفتف الفيح صف توكومف وف . فِضح طفاكومف كفنفزا فِي ِعدفاِلكومف الفهو ابِيكومف اعف كومف وف الفهو
مف هونفاكف مف سفِمعووا انحهو ِر. لنحهو نفدف الظ هف ِِ ِديحةف الفى انف يفِجيءف يووسوفو عف هفيحاوا الفهف . وف ِميِرِهمف ِليقا ِلحف طفى عف اعف مف وف لفهو جو اء  ِليفغفِسلووا ارف طفاهومف مف اعف وف

تِِهمف ِض. ففسفالف عفنف سفلمف دووا لفهو الفى الرف سفجف ِديحةف الحتِي فِي ايفاِديِهمف الفى الفبفيفِت وف وا الفيفِه الفهف ضفرو اءف يووسوفو الفى الفبفيفِت احف ا جف يفاكولوونف طفعفاما. ففلفمح
ففعف عفيفنفيفِه دووا. ففرف سفجف وا وف ر  خف ي  بفعفدو». وف ي  هووف بفعفدو؟» ففقفالووا: «عفبفدوكف ابوونفا سفاِلم . هووف حف تومف عفنفهو؟ احف : «اسفاِلم  ابووكومو الشحيفخو الحِذي قولف قفالف وف

لف يووسوفو لنح تفعفجف اسف لفيفكف يفا ابفنِي». وف : «او يونفِعمو عف ِغيرو الحِذي قولفتومف ِلي عفنفهو؟» ثومح قفالف وكومو الصح : «اهفذفا اخو قفالف ِه وف اهو ابفنف امتِ يفاِمينف اخف نفظفرف بِنف وف
وا لفهو وا طفعفاما». ففقفدحمو مو : «قفدتِ قفالف لحدف وف تفجف جف وف رف خف هو وف هف جف . ثومح غفسفلف وف بفكفى هونفاكف دفعف وف خف لف الفمف . ففدفخف كفانا ِليفبفِكيف طفلفبف مف نحتف الفى اِخيِه وف هو حف شفاءف احف

س  ِعنفدف انِيتِينف لنحهو ِرجف عف الفِعبفرف ونف انف يفاكولووا طفعفاما مف ِريتِينف ل يفقفِدرو دفهومف لنح الفِمصف حف ِكِلينف ِعنفدفهو وف ِريتِينف الف ِللفِمصف دفهومف وف حف مف وف لفهو دفهو وف حف وف
ففعف ِحصفصا ِمنف قودحاِمِه رف مف الفى بفعفۭض. وف هو الو بفعفضو جف سفِب ِصغفِرِه. ففبوِهتف الرتِ ِغيرو بِحف الصح سفِب بفكووِريحتِِه وف رو بِحف هو: الفبِكف لفسووا قودحامف . ففجف ِريتِينف الفِمصف

عفهو وا مف وو رف شفِربووا وف عفاۭف. وف سفةف اضف مف ِميِعِهمف خف ثفرف ِمنف ِحصفِص جف ةو بِنفيفاِمينف اكف . ففكفانفتف ِحصح  .الفيفِهمف
طفاِسي طفاسف ِلِه. وف اِحۭد فِي ففِم ِعدف ةف كولتِ وف عف فِضح ضف لفهو وف ا يوِطيقوونف ِحمف سفبف مف اِل طفعفاما حف جف لف ِعدفالف الرتِ رف الحِذي عفلفى بفيفتِِه قفائِل: «امف ثومح امف
الو هومف جف فف الرتِ بفحو انفصفرف اءف الص  ا اضف لحمف بِِه. ففلفمح سفِب كفلِم يووسوفف الحِذي تفكف ِحِه». ففففعفلف بِحف نف قفمف ثفمف ِغيِر وف ِل الصح عو فِي ففِم ِعدف ِة تفضف الفِفضح

: مف مف ففقولف لفهو تفهو كف رف تفى ادف مف اِل وف جف اءف الرتِ رف عف وف تفِعدووا قفالف يووسوفو ِللحِذي عفلفى بفيفتِِه: «قوِم اسف لفمف يفبف ِدينفِة وف وا ِمنف الفمف جو رف ا كفانووا قفدف خف لفمح . وف هومف ِميرو حف وف
مف هفذفا قفالف لفهو مف وف كفهو رف ». ففادف تومف نفعف ا صف لو بِِه. اسفاتومف فِي مف هووف يفتفففاءف بو سفيتِِدي فِيِه؟ وف رف يفۭر؟ الفيفسف هفذفا هووف الحِذي يفشف ضا عفنف خف ا ِعوف يفتومف شفرت ازف اذفا جف ِلمف

اِلنفا اِه ِعدف نفا فِي اففوف دف جف ةو الحتِي وف ذفا الفِفضح ِر! هووف اشفا ِلعفبِيِدكف انف يفففعفلووا ِمثفلف هفذفا المف لحمو سفيتِِدي ِمثفلف هفذفا الفكفلِم؟ حف اذفا يفتفكف الفكفلمف. ففقفالووا لفهو: «ِلمف
نو ايفضا نفكوونو عفبِيدا نفحف وتو وف عفهو ِمنف عفبِيِدكف يفمو دو مف ة  اوف ذفهفبا؟ الحِذي يووجف ِرقو ِمنف بفيفِت سفيتِِدكف فِضح . ففكفيففف نفسف ِض كفنفعفانف نفاهفا الفيفكف ِمنف ارف دفدف رف
لووا انفزف لووا وف تفعفجف ا انفتومف ففتفكوونوونف ابفِريفاءف». ففاسف امح عفهو يفكوونو ِلي عفبفدا وف دو مف . الحِذي يووجف سفِب كفلِمكومف هفكفذفا يفكوونو نف بِحف : «نفعفِم الف يتِِدي». ففقفالف ِلسف
. ِل بِنفيفاِمينف ِجدف الطحاسو فِي ِعدف ِغيِر. ففوو تفهفى الفى الصح تحى انف بفتفِدئا ِمنف الفكفبِيِر حف لفهو. ففففتحشف مو اِحۭد ِعدف وا كول  وف ففتفحو ِض وف لفهو الفى الرف اِحۭد ِعدف كول  وف

هو عفلفى امف قفعووا امف وف هووف بفعفدو هونفاكف وف توهو الفى بفيفِت يووسوفف وف وف اخف لف يفهووذفا وف ِدينفِة. ففدفخف عووا الفى الفمف جف رف اِرِه وف اِحۭد عفلفى ِحمف لف كول  وف مح حف مف وف قووا ثِيفابفهو زح ففمف
اذفا اذفا نفقوولو ِلسفيتِِدي؟ مف ؟» ففقفالف يفهووذفا: «مف لو ل ِمثفِلي يفتفففاءف جو وا انح رف لفمو ؟ الفمف تفعف لو الحِذي ففعفلفتومف عف ِِ ا هفذفا الففف : «مف مف يووسوفو ِض. ففقفالف لفهو الرف
اشفا ِلي انف اففعفلف : «حف ِميعا». ففقفالف ِجدف الطحاسو فِي يفِدِه جف الحِذي وو نو وف نو عفبِيد  ِلسفيتِِدي نفحف . هفا نفحف دف اثفمف عفبِيِدكف جف ؟ او قفدف وف رو اذفا نفتفبفرح بِمف نفتفكفلحم وف
تفِمعف يفا : «اسف قفالف مف الفيفِه يفهووذفا وف ». ثومح تفقفدح عفدووا بِسفلۭم الفى ابِيكومف ا انفتومف ففاصف امح ِجدف الطحاسو فِي يفِدِه هووف يفكوونو ِلي عفبفدا وف لو الحِذي وو جو هفذفا! الرح

؟ ففقولفنفا هو: هفلف لفكومف اب  اوف اخ  . سفيتِِدي سفالف عفبِيدف نف عفوف بوكف عفلفى عفبفِدكف لنحكف ِمثفلو فِرف مف غفضف ل يفحف ة  فِي اذونفيف سفيتِِدي وف ِلمف لحمف عفبفدوكف كف سفيتِِدي. ِليفتفكف
لفيفِه. عفلف نفظفِري عف : انفِزلووا بِِه الفيح ففاجف ابووهو يوِحب هو. ففقولفتف ِلعفبِيِدكف ِه وف دفهو ِلمتِ حف بفِقيف هووف وف وهو وف اتف اخو ِغير  مف ۭة صف وخف ابفنو شفيفخو يتِِدي: لفنفا اب  شفيفخ  وف ِلسف

ونف عفكومف ل تفعوودووا تفنفظورو ِغيرو مف وكومو الصح : انف لفمف يفنفِزلف اخو . ففقولفتف ِلعفبِيِدكف وتو كف ابفاهو يفمو انف تفرف كف ابفاهو. وف ففقولفنفا ِلسفيتِِدي: ل يفقفِدرو الفغولمو انف يفتفرو
وا لفنفا قفِليل ِمنف الطحعفاِم. ففقولفنفا: ل نفقفِدرو انف تفرو ِجعووا اشف نفاهو بِكفلِم سفيتِِدي. ثومح قفالف ابوونفا: ارف بفرف نفا الفى عفبفِدكف ابِي انحنفا اخف ِعدف ا صف ِهي. ففكفانف لفمح جف وف



عفنفا. ففقفالف لفنفا عفبفدوكف ابِي: انفتومف ِغيرو لفيفسف مف ونفا الصح اخو ِل وف جو هف الرح جف عفنفا نفنفِزلو لنحنفا ل نفقفِدرو انف نفنفظورف وف ِغيرو مف ونفا الصح ا اذفا كفانف اخو انحمف . وف نفنفِزلف
تومف هفذفا ايفضا ذف . ففاذفا اخف نف هو الفى الف لفمف انفظورف اسا. وف تِرف ا هووف قفِد اففتوِرسف افف : انحمف قولفتو اِحدو ِمنف ِعنفِدي وف جف الفوف رف لفدفتف ِلي اثفنفيفِن ففخف اتِي وف رف ونف انح امف تفعفلفمو
تفبِطفة  بِنفففِسِه رف نفففسوهو مو عفنفا وف الفغولمو لفيفسف مف بفِدكف ابِي وف تفى ِجئفتو الفى عف نف مف اِويفِة. ففالف ابفتفهو اِذيحة  تونفِزلوونف شفيفبفتِي بِشفرتۭ الفى الفهف اصف ِهي وف جف اِم وف ِمنف امف
ِمنف الفغولمف لبِي قفائِل: انف لفمف اِويفِة لنح عفبفدفكف ضف ۭن الفى الفهف زف بفِدكف ابِينفا بِحو وتو ففيونفِزلو عفبِيدوكف شفيفبفةف عف ففقوود  انحهو يفمو اى انح الفغولمف مف تفى رف يفكوونو مف

تِِه. لنتِي كفيففف وف عف اخف عفِد الفغولمو مف يفصف ضا عفِن الفغولِم عفبفدا ِلسفيتِِدي وف كوثف عفبفدوكف ِعوف نف ِليفمف نِبا الفى ابِي كولح اليحاِم. ففالف ذف اِجئف بِِه الفيفكف اِصرف مو
ِعي؟ ِلئفلح انفظورف الشحرح الحِذي يوِصيبو ابِي الفغولمو لفيفسف مف عفدو الفى ابِي وف .«!اصف

فف يووسوفو هو ِحينف عفرح د  ِعنفدف وا كولح انفسفاۭن عفنتِي!» ففلفمف يفِقفف احف ِرجو : «اخف خف اقِِفينف ِعنفدفهو ففصفرف ِميعِ الفوف بِطف نفففسفهو لفدفى جف تفِطعف يووسوفو انف يفضف ففلفمف يفسف
ي  ابِي بفعفدو؟» ففلفمف . احف تِِه: «انفا يووسوفو وف قفالف يووسوفو لخف . وف نف عفوف سفِمعف بفيفتو فِرف ِري ونف وف تفهو بِالفبوكفاِء. ففسفِمعف الفِمصف وف لفقف صف تفهو بِنفففِسِه. ففاطف وف اخف

وهو الفى وكومو الحِذي بِعفتومو : «انفا يووسوفو اخو وا. ففقفالف ». ففتفقفدحمو وا الفيح تِِه: «تفقفدحمو وف تفاعووا ِمنفهو. ففقفالف يووسوفو لخف مو ارف توهو انف يوِجيبووهو لنحهو وف تفِطعف اخف يفسف
نف سفنفتفيفِن. ِض الف وعِ فِي الرف . لنح ِللفجو كومف لفنِيف او قودحامف سف يفاةۭ ارف قفاِء حف تِبف ونِي الفى هونفا لنحهو ِلسف ل تفغفتفاظووا لنحكومف بِعفتومو نف ل تفتفاسحفووا وف الف . وف رف ِمصف
نف ة . ففالف اة  عفِظيمف تفبفِقيف لفكومف نفجف ِليفسف ِض وف عفلف لفكومف بفِقيحة  فِي الرف كومف ِليفجف لفنِي او قودحامف سف اد . ففقفدف ارف صف ل حف ة  وف ا ففلحف سو ِسنِينف ايفضا ل تفكوونو فِيهف مف خف وف
عفدووا الفى اصف ِرعووا وف . اسف رف ِض ِمصف لتِطا عفلفى كولتِ ارف تفسف مو تِِه وف سفيتِدا ِلكولتِ بفيف نف وف عفوف عفلفنِي ابا ِلِفرف هووف قفدف جف ونِي الفى هونفا بفِل او. وف سفلفتومو لفيفسف انفتومف ارف

تفكوونف قفِريبا ِمنتِي اسفانف وف ِض جف كونف فِي ارف . ففتفسف . ل تفِقفف . انفِزلف الفيح رف عفلفنِيف او سفيتِدا ِلكولتِ ِمصف : قفدف جف قوولووا لفهو: هفكفذفا يفقوولو ابفنوكف يووسوفو ابِي وف
. ا لفكف كول  مف بفيفتوكف وف وعا. ِلئفلح تفففتفِقرف انفتف وف سو ِسنِينف جو مف اعوولوكف هونفاكف لنحهو يفكوونو ايفضا خف . وف ا لفكف كول  مف كف وف بفقفرو كف وف غفنفمو بفنوو بفنِيكف وف بفنووكف وف انفتف وف

تفعفِجلوونف تفسف ايفتومف وف ا رف بِكولتِ مف رف وف ِدي فِي ِمصف جف ونف ابِي بِكولتِ مف بِرو توخف . وف كومف لتِمو نفا اِخي بفنفيفاِمينف انح ففِمي هووف الحِذي يوكف عفيف ى وف يوونوكومف تفرف ِِ ذفا عو هووف وف
بفعفدف ذفِلكف . وف لفيفِهمف بفكفى عف تِِه وف وف ِميعف اخف قفبحلف جف بفكفى بِنفيفاِمينو عفلفى عونوِقِه. وف بفكفى. وف يفاِمينف اِخيِه وف قفعف عفلفى عونوِق بِنف تفنفِزلوونف بِابِي الفى هونفا». ثومح وف وف

نو عفوف فِي عويووِن عفبِيِدِه. ففقفالف فِرف نف وف عفوف نفيف فِرف سونف فِي عفيف ». ففحف ةو يووسوفف وف اءف اخف : «جف قِيلف نف وف عفوف بفرو فِي بفيفِت فِرف سوِمعف الفخف عفهو. وف توهو مف وف لحمف اخف تفكف
اِت يفرف ِطيفكومف خف . ففاعف تفعفالووا الفيح بويووتفكومف وف ذووا ابفاكومف وف خو . وف ِض كفنفعفانف ِلقووا اذفهفبووا الفى ارف انفطف ابحكومف وف لووا دفوف متِ : اففعفلووا هفذفا. حف تِكف وف : «قولف لخف ِليووسوفف

ِملووا ابفاكومف احف نِسفائِكومف وف لِدكومف وف لۭت لوف رف عفجف ِض ِمصف ذووا لفكومف ِمنف ارف . اففعفلووا هفذفا. خو تف ِض. ففانفتف قفدف اِمرف تفاكولووا دفسفمف الرف رف وف ِض ِمصف ارف
سفِب لۭت بِحف طفاهومف يووسوفو عفجف اعف ائِيلف هفكفذفا. وف رف ». ففففعفلف بفنوو اسف رف لفكومف ِض ِمصف ِميعِ ارف اِت جف يفرف نف عويوونوكومف عفلفى اثفاثِكومف لنح خف زف ل تفحف تفعفالووا. وف وف
لفِل ثِيفاۭب. سف حو مف خف ِة وف طفاهو ثفلثف ِمئفۭة ِمنف الفِفضح ا بِنفيفاِمينو ففاعف امح لفلف ثِيفاۭب. وف مف حو اِحۭد ِمنفهو طفى كولح وف اعف ادا ِللطحِريِق. وف طفاهومف زف اعف . وف نف عفوف ِر فِرف امف

تفهو وف فف اخف ِل الطحِريِق. ثومح صفرف طفعفاما لبِيِه لجف بفزا وف خو اِملفة  ِحنفطفة  وف عفشفرف اتوۭن حف رف وف اِت ِمصف يفرف اِملفة  ِمنف خف ِميۭر حف ةف حف سفلف لبِيِه عفشفرف ارف وف
: وهو قفائِِلينف بفرو اخف نفعفانف الفى يفعفقووبف ابِيِهمف وف ِض كف اءووا الفى ارف جف رف وف ِعدووا ِمنف ِمصف بووا فِي الطحِريِق». ففصف : «ل تفتفغفاضف مف قفالف لفهو ففانفطفلفقووا وف

رف ابفصف مف بِِه وف هو لحمف وهو بِكولتِ كفلِم يووسوفف الحِذي كف لحمو . ثومح كف مف قفهو دتِ دف قفلفبوهو لنحهو لفمف يوصف مف !» ففجف رف ِض ِمصف لتِط  عفلفى كولتِ ارف تفسف هووف مو ي  بفعفدو وف «يووسوفو حف
اهو قفبفلف انف ارف ي  بفعفدو. اذفهفبو وف : «كفففى! يووسوفو ابفنِي حف ائِيلو رف . ففقفالف اسف وحو يفعفقووبف ابِيِهمف ِملفهو. ففعفاشفتف رو ا يووسوفو ِلتفحف سفلفهف لِت الحتِي ارف الفعفجف

وتف  .«امو
: «يفعفقووبو قفالف ى اللحيفِل وف ؤف ائِيلف فِي رو رف لحمف او اسف . ففكف اقف حف ذفبفحف ذفبفائِحف للفِه ابِيِه اسف اتفى الفى بِئفِر سفبفعف وف ا كفانف لفهو وف كول  مف ائِيلو وف رف لف اسف تفحف ففارف

عفكف الفى . انفا انفِزلو مف ة  هونفاكف ة  عفِظيمف عفلوكف امح رف لنتِي اجف وِل الفى ِمصف فف ِمنف الن زو . ل تفخف : «انفا او الفهو ابِيكف : «هفئفنفذفا». ففقفالف ». ففقفالف يفعفقووبو
لدفهومف اوف ائِيلف يفعفقووبف ابفاهومف وف رف لف بفنوو اسف مف حف ». ففقفامف يفعفقووبو ِمنف بِئفِر سفبفعۭ. وف عو يووسوفو يفدفهو عفلفى عفيفنفيفكف يفضف ِعدوكف ايفضا. وف انفا اصف رف وف ِمصف

. يفعفقووبو رف اءووا الفى ِمصف جف نفعفانف وف ِض كف قفتفنفاهومو الحِذي اقفتفنووا فِي ارف مو مف وف اِشيفهو وف ذووا مف اخف ِلِه. وف مف نو ِلحف عفوف سفلف فِرف لِت الحتِي ارف هومف فِي الفعفجف نِسفاءف وف
اءووا الفى ائِيلف الحِذينف جف رف اءو بفنِي اسف مف هفِذِه اسف . وف رف عفهو الفى ِمصف اءف بِِهمف مف ِلِه جف كول  نفسف بفنفاتو بفنِيِه وف بفنفاتوهو وف عفهو وف بفنوو بفنِيِه مف عفهو. بفنووهو وف ِلِه مف كول  نفسف وف

يفاِكينو اوهفدو وف يفاِمينو وف وئِيلو وف : يفمو عوونف بفنوو شفمف ِمي. وف كفرف ونو وف رو صف حف ففل و وف نووكو وف : حف اوبفيفنف بفنوو رف . وف اوبفيفنو رو يفعفقووبف رف بفنووهو. بِكف : يفعفقووبو وف رف ِمصف
ا ِعير  امح . وف حو ارف زف صو وف ففارف ِشيلفةو وف اونفانو وف بفنوو يفهووذفا ِعير  وف اِري. وف رف مف قفهفاتو وف شوونو وف رف بفنوو لِوي: جف شفاولو ابفنو الفكفنفعفانِيحِة. وف رو وف صووحف وف

دو : سفارف بوولوونف بفنوو زف . وف ونو رو ِشمف يووبو وف ةو وف ففوح : توولعو وف بفنوو يفسحاكفرف . وف ولف امو حف ونف وف رو صف صف حف نفا ففارف كفانف ابف . وف نفعفانف ِض كف اتفا فِي ارف اونفانو ففمف وف
ادف: بفنوو جف . وف ثفلثوونف بفنفاتِِه ثفلث  وف ِميعو نوفووِس بفنِيِه وف عف ِدينفةف ابفنفتِِه. جف امف مف مف ِليفعفقووبف فِي ففدحانف ارف تفهو لفدف لِء بفنوو لفيفئفةف الحِذينف وف . هفؤو لفئِيلو يفاحف ايلوونو وف وف
ابفنفا بفِريعفةف . وف مف توهو حو ِهيف اخف سفارف بفِريعفةو وف ِوي وف يِشف ةو وف وف يِشف نفةو وف : يِمف بفنوو اِشيرف ئِيِلي. وف ارف وِدي وف ارو ِعيِري وف بوونو وف اصف شوونِي وف ي وف جتِ حف ِصففيوونو وف
: يووسوفو اةِ يفعفقووبف رف اِحيلف امف ةف نفففسا. ابفنفا رف لِء ِليفعفقووبف ِستح عفشفرف لفدفتف هفؤو طفاهفا لبفانو ِللفيفئفةف ابفنفتِِه ففوف ففةف الحتِي اعف لِء بفنوو ِزلف . هفؤو لفِكيئِيلو مف ابِرو وف حف
بفاكفرو : بفالفعو وف بفنوو بِنفيفاِمينف عف كفاِهِن اوۭن. وف نفاتو بِنفتو فووِطي ففارف ا لفهو اسف مف لفدفتفهو ايِمو اللحذفاِن وف اففرف نفسحى وف : مف رف ِض ِمصف ِلدف ِليووسوفف فِي ارف وو . وف بفنفيفاِمينو وف
ابفنو دفانف ةف. وف بفعف عفشفرف ِميعو الن فووِس ارف . جف ِلدووا ِليفعفقووبف اِحيلف الحِذينف وو لِء بفنوو رف دو. هفؤو ارف فتِيمو وف حو فتِيمو وف مو وشو وف رو ايِحي وف انو وف نفعفمف ا وف ِجيرف بِيلو وف اشف وف
ِميعو . جف لِء ِليفعفقووبف لفدفتف هفؤو اِحيلف ابفنفتِِه. ففوف طفاهفا لبفانو ِلرف ةف الحتِي اعف لِء بفنوو بِلفهف ِشلتِيمو. هفؤو رو وف يِصف ونِي وف جو ئِيلو وف صف بفنوو نفففتفاِلي: يفاحف وِشيمو. وف حو
ِست ونف نفففسا. ِميعو الن فووِس ِست  وف ا عفدفا نِسفاءف بفنِي يفعفقووبف جف لفبِِه مف ِة ِمنف صو اِرجف رف الفخف ِميعو الن فووِس ِليفعفقووبف الحتِي اتفتف الفى ِمصف . جف النففوِس سفبفع 
هو الفى يووسوفف امف سفلف يفهووذفا امف . ففارف رف سفبفعوونف اءفتف الفى ِمصف ِميعو نوفووِس بفيفِت يفعفقووبف الحتِي جف رف نفففسفاِن. جف ِلدفا لفهو فِي ِمصف ابفنفا يووسوفف اللحذفاِن وو وف

رف ا ظفهف لفمح . وف اسفانف ائِيلف ابِيِه الفى جف رف تِقفبفاِل اسف ِعدف ِلسف صف كفبفتفهو وف رف . ففشفدح يووسوفو مف اسفانف ِض جف اءووا الفى ارف اسفانف ثومح جف هو الفى جف امف ِليوِريف الطحِريقف امف
ي  بفعفدو». ثومح قفالف يووسوفو هفكف انحكف حف جف ايفتو وف ا رف نف بفعفدف مف وتو الف : «امو ائِيلو ِليووسوفف رف انا. ففقفالف اسف مف بفكفى عفلفى عونوِقِه زف قفعف عفلفى عونوِقِه وف لفهو وف

مف عفاةو غفنفۭم ففانحهو الو رو جف الرتِ اءووا الفيح وف نفعفانف جف ِض كف بفيفتو ابِي الحِذينف فِي ارف تِي وف وف اقوولو لفهو: اخف نف وف عفوف بِرو فِرف اخف عفدو وف ِلبفيفِت ابِيِه: «اصف تِِه وف وف لخف
اۭش وف لو مف ؟ انف تفقوولووا: عفبِيدوكف اهف ا ِصنفاعفتوكومف : مف قفالف نو وف عفوف . ففيفكوونو اذفا دفعفاكومف فِرف مف ا لفهو كولتِ مف بفقفِرِهمف وف اءووا بِغفنفِمِهمف وف قفدف جف اۭش وف وف لف مف كفانووا اهف

ِريتِينف س  ِللفِمصف نفۭم ِرجف اِعي غف . لنح كولح رف اسفانف ِض جف كونووا فِي ارف ِميعا. ِلكفيف تفسف نفا جف ابفاؤو نو وف نف نفحف نفذو ِصبفانفا الفى الف  .«مو
ذف اخف ». وف اسفانف ِض جف ذفا هومف فِي ارف هووف . وف ِض كفنفعفانف اءووا ِمنف ارف مف جف ا لفهو كول  مف هومف وف بفقفرو مف وف هو غفنفمو تِي وف وف اخف : «ابِي وف نف عفوف قفالف ِلِفرف ففاتفى يووسوفو وف
نو عفاةو غفنفۭم نفحف : «عفبِيدوكف رو نف عفوف ؟» ففقفالووا ِلِفرف توكومف ا ِصنفاعف تِِه: «مف وف نو لخف عفوف . ففقفالف فِرف نف عفوف امف فِرف مف امف قفففهو اوف اۭل وف سفةف ِرجف مف تِِه خف وف لفِة اخف مف ِمنف جو



نف . ففالف ِض كفنفعفانف وعف شفِديد  فِي ارف ع ى لنح الفجو رف ِض اذف لفيفسف ِلغفنفِم عفبِيِدكف مف بف فِي الرف : «ِجئفنفا ِلنفتفغفرح نف عفوف قفالووا ِلِفرف ِميعا». وف نفا جف ابفاؤو وف
ِكنف ِض اسف ِل الرف . فِي اففضف كف رف قودحامف ضو ِمصف . ارف اءووا الفيفكف توكف جف وف اخف : «ابووكف وف نو ِليووسوفف عفوف ». ففقفالف فِرف اسفانف ِض جف كونف عفبِيدوكف فِي ارف ِليفسف

لف يووسوفو خف اۭش عفلفى الحتِي ِلي» ثومح ادف وف سفاءف مف ؤف مف رو عفلفهو ةۭ ففاجف رف و قودف مف ذفوو دو بفيفنفهو تف انحهو يووجف انف عفِلمف . وف اسفانف ِض جف كونووا فِي ارف . ِليفسف تفكف وف اخف ابفاكف وف
: نف عفوف ؟» ففقفالف يفعفقووبو ِلِفرف يفاتِكف : «كفمف ِهيف ايحامو ِسنِي حف نو ِليفعفقووبف عفوف . ففقفالف فِرف نف عفوف كف يفعفقووبو فِرف بفارف . وف نف عفوف امف فِرف قفففهو امف اوف يفعفقووبف ابفاهو وف

كف بفارف ». وف بفتِِهمف يفاةِ ابفائِي فِي ايحاِم غورف لوغف الفى ايحاِم ِسنِي حف لفمف تفبف يفاتِي وف ِديحة  كفانفتف ايحامو ِسنِي حف رف ثفلثوونف سفنفة . قفِليلفة  وف بفتِي ِمئفة  وف «ايحامو ِسنِي غورف
ِض ِض فِي ارف ِل الرف رف فِي اففضف ِض ِمصف لفكا فِي ارف اعفطفاهومف مو تفهو وف وف اخف كفنف يووسوفو ابفاهو وف . ففاسف نف عفوف جف ِمنف لفدونف فِرف رف خف نف وف عفوف يفعفقووبو فِرف

ِض لنح بفز  فِي كولتِ الرف لفمف يفكونف خو لِد. وف سفِب الوف كولح بفيفِت ابِيِه بِطفعفاۭم عفلفى حف تفهو وف وف اخف عفالف يووسوفو ابفاهو وف . وف نو عفوف رف فِرف ا امف ِسيسف كفمف عفمف رف
فِي رف وف ِض ِمصف ودفةِ فِي ارف جو وف ِة الفمف عف يووسوفو كولح الفِفضح مف وعِ. ففجف ِل الفجو نفعفانف ِمنف اجف ضو كف ارف رف وف ضو ِمصف تف ارف رف وح وعف كفانف شفِديدا ِجدتا. ففخف الفجو
نفعفانف اتفى ِض كف ِمنف ارف رف وف ِض ِمصف ةو ِمنف ارف غفِت الفِفضح ا ففرف . ففلفمح نف عفوف ِة الفى بفيفِت فِرف اءف يووسوفو بِالفِفضح جف وا. وف تفرو حِ الحِذي اشف نفعفانف بِالفقفمف ِض كف ارف

ِطيفكومف اِشيفكومف ففاعف وف : «هفاتووا مف ة  ايفضا». ففقفالف يووسوفو ؟ لنف لفيفسف فِضح كف وتو قودحامف اذفا نفمو بفزا ففِلمف ِطنفا خو : «اعف ِريتِينف الفى يووسوفف قفائِِلينف ِميعو الفِمصف جف
مف ِميِر. ففقفاتفهو بِالفحف الفبفقفِر وف اِشي الفغفنفِم وف وف بِمف يفِل وف بفزا بِالفخف طفاهومف يووسوفو خو اِشيِهمف الفى يووسوفف ففاعف وف اءووا بِمف ة  ايفضا». ففجف اِشيكومف انف لفمف يفكونف فِضح وف بِمف
غفِت ِفي عفنف سفيتِِدي انحهو اذف قفدف ففرف قفالووا لفهو: «ل نوخف تف تِلفكف السحنفةو اتووا الفيفِه فِي السحنفِة الثحانِيفِة وف ا تفمح لفمح . وف اِشيِهمف وف ِميعِ مف بفِز تِلفكف السحنفةف بفدفلف جف بِالفخو

تفِرنفا ِميعا؟ اشف نفا جف ضو ارف نو وف امف عفيفنفيفكف نفحف وتو امف اذفا نفمو نفا. ِلمف ضو ارف سفادونفا وف نفدف سفيتِِدي لفمف يفبفقف قودحامف سفيتِِدي الح اجف ِِ ائِِم عف اِشي الفبفهف وف مف ةو وف الفِفضح
ِض ى يووسوفو كولح ارف تفرف نفا قفففرا». ففاشف ضو ل تفِصيرف ارف وتف وف ل نفمو يفا وف ِط بِذفارا ِلنفحف اعف . وف نف عفوف نفا عفبِيدا ِلِفرف ضو ارف نو وف بفِز ففنفِصيرف نفحف نفا بِالفخو ضف ارف وف
دوِن ِمنف مف الفى الفمو ا الشحعفبو ففنفقفلفهو امح . وف نف عفوف ضو ِلِفرف ِت الرف ارف . ففصف لفيفِهمف تفدح عف وعف اشف قفلفهو لنح الفجو اِحۭد حف ِري ونف كول  وف نف اذف بفاعف الفِمصف عفوف رف ِلِفرف ِمصف

طفاهومف مو الحتِي اعف تفهو . ففاكفلووا ففِريضف نف عفوف ة  ِمنف قِبفِل فِرف نفِة ففِريضف تفِرهفا اذف كفانفتف ِللفكفهف نفِة لفمف يفشف ضف الفكفهف اهو. الح انح ارف رف الفى اقفصف دتِ ِمصف اقفصفى حف
. ضف عوونف الرف رف ذفا لفكومف بِذفار  ففتفزف . هووف نف عفوف كومف ِلِفرف ضف ارف مف وف يفتوكومو الفيفوف تفرف . ففقفالف يووسوفو ِللشحعفِب: «انتِي قفِد اشف مف هو ضف . ِلذفِلكف لفمف يفبِيعووا ارف نو عفوف فِرف

طفعفاما يووتِكومف وف ِِ نف فِي بو ِلمف طفعفاما لفكومف وف قفِل وف اءو تفكوونو لفكومف بِذفارا ِللفحف زف بفعفةو الجف الرف نف وف عفوف سا ِلِفرف مف نفدف الفغفلحِة انحكومف توعفطوونف خو ِِ يفكوونو عف وف
رف الفى هفذفا ِض ِمصف ضا عفلفى ارف ا يووسوفو ففرف عفلفهف ». ففجف نف عفوف يفنفيف سفيتِِدي ففنفكوونف عفبِيدا ِلِفرف ة  فِي عف يفيفتفنفا. لفيفتفنفا نفِجدو نِعفمف ». ففقفالووا: «احف لِدكومف لوف

لحكووا فِيهفا تفمف اسفانف وف ِض جف رف فِي ارف ِض ِمصف ائِيلو فِي ارف رف سفكفنف اسف . وف نف عفوف دفهومف لفمف تفِصرف ِلِفرف حف نفِة وف ضف الفكفهف . الح انح ارف سو مف نف الفخو عفوف ِم: ِلِفرف الفيفوف
ا لفمح بفِعينف سفنفة . وف ارف سفبفعا وف يفاتِِه ِمئفة  وف ةف سفنفة . ففكفانفتف ايحامو يفعفقووبف ِسنوو حف رف سفبفعف عفشفرف ِض ِمصف عفاشف يفعفقووبو فِي ارف وا ِجدتا. وف كفثورو وا وف رو اثفمف وف

ِعي نفعف مف اصف ِذي وف تف ففخف نفيفكف ففضفعف يفدفكف تفحف ة  فِي عفيف دفتو نِعفمف جف قفالف لفهو: «انف كونفتو قفدف وف وتف دفعفا ابفنفهو يووسوفف وف ائِيلف انف يفمو رف بفتف ايحامو اسف قفرو
.« ِلكف سفِب قفوف : «انفا اففعفلو بِحف ». ففقفالف تِِهمف قفبفرف فِنونِي فِي مف تفدف رف وف ِملونِي ِمنف ِمصف عف ابفائِي. ففتفحف طفِجعو مف . بفلف اضف رف فِنتِي فِي ِمصف انفة . ل تفدف امف وفا وف عفرو مف

اِس السحِريِر ائِيلو عفلفى رف رف دف اسف لففف لفهو. ففسفجف ِلفف ِلي». ففحف : «احف  .ففقفالف
ذفا ابفنوكف قِيلف لفهو: «هووف بِرف يفعفقووبو وف ايِمف. ففاخف اففرف نفسحى وف عفهو ابفنفيفِه مف ذف مف ». ففاخف ِريض  ذفا ابووكف مف : «هووف وِر انحهو قِيلف ِليووسوفف دفثف بفعفدف هفِذِه المو حف وف

ِض رف ِلي فِي لووزف فِي ارف ۭء ظفهف : «او الفقفاِدرو عفلفى كولتِ شفيف قفالف يفعفقووبو ِليووسوفف لفسف عفلفى السحِريِر. وف جف ائِيلو وف رف ». ففتفشفدحدف اسف يووسوفو قفاِدم  الفيفكف
لفكا ابفِديتا. ضف ِمنف بفعفِدكف مو لفكف هفِذِه الرف ِطي نفسف اعف ِم وف هوورا ِمنف المف مف عفلوكف جو اجف كف وف اكفثتِرو ثفِمرا وف عفلوكف مو قفالف ِلي: هفا انفا اجف كفنِي. وف بفارف كفنفعفانف وف
ا امح عوونف يفكوونفاِن ِلي. وف شفمف اوبفيفنف وف نفسحى كفرف مف ايِمو وف ا ِلي. اففرف رف هومف ا اتفيفتو الفيفكف الفى ِمصف لفمف رف قفبف ِض ِمصف لوودفاِن لفكف فِي ارف وف نف ابفنفاكف الفمف الف وف

ِض اِحيلو فِي ارف اتفتف ِعنفِدي رف انفا ِحينف ِجئفتو ِمنف ففدحانف مف . وف ونف فِي نفِصيبِِهمف يفِهمف يوسفم  وف ِم اخف . عفلفى اسف ا ففيفكوونوونف لفكف لدوكف الحِذينف تفِلدو بفعفدفهومف اوف
اى رف ۭم)». وف اتفةف (الحتِي ِهيف بفيفتو لفحف ا هونفاكف فِي طفِريِق اففرف اتفةف. ففدفففنفتوهف تحى اتِيف الفى اففرف ِض حف سفاففة  ِمنف الرف كفنفعفانف فِي الطحِريِق اذف بفِقيفتف مف

ا». مف ا الفيح ِلبفاِركفهو مف هو مف : «قفدتِ نفا». ففقفالف طفانِيف او هفهو ا ابفنفايف اللحذفاِن اعف نف هفذفاِن؟». ففقفالف يووسوفو لبِيِه: «هومف : «مف ائِيلو ابفنفيف يووسوفف ففقفالف رف اسف
: «لفمف اكونف ائِيلو ِليووسوفف رف قفالف اسف ا. وف مف نفهو تفضف احف ا وف مف ا الفيفِه ففقفبحلفهو مف بفهو رو انف يوبفِصرف ففقفرح ِِ ِة ل يفقفدو وخف انفتفا قفدف ثفقولفتفا ِمنف الشحيفخو ائِيلف ففكف رف ا عفيفنفا اسف امح وف

ذف اخف ِض. وف ِهِه الفى الرف جف امف وف دف امف سفجف بفتفيفِه وف كف ا يووسوفو ِمنف بفيفنف رو مف هو جف رف لفكف ايفضا». ثومح اخف انِي نفسف ذفا او قفدف ارف هووف هفكف وف جف ى وف اظون  انتِي ارف
اِس ا عفلفى رف ضفعفهف وف ائِيلو يفِمينفهو وف رف دح اسف ا الفيفِه. ففمف مف بفهو قفرح ائِيلف وف رف نفسحى بِيفسفاِرِه عفنف يفِميِن اسف مف ائِيلف وف رف ايِمف بِيفِمينِِه عفنف يفسفاِر اسف يووسوفو اِلثفنفيفِن اففرف

هو امف : «او الحِذي سفارف امف قفالف كف يووسوفف وف بفارف . وف رف نفسحى كفانف الفبِكف نفۭة ففانح مف يفِه بِِفطف عف يفدف ضف نفسحى. وف اِس مف هو عفلفى رف يفسفارف ِغيرو وف هووف الصح ايِمف وف اففرف
ا لفيفِهمف عف عف لفيودف يفِن. وف نِي ِمنف كولتِ شفرتۭ يوبفاِركو الفغولمف لحصف لكو الحِذي خف ِم - الفمف وِدي الفى هفذفا الفيفوف جو نفذو وو عفانِي مو اقو - او الحِذي رف حف اسف اِهيمو وف ايف ابفرف ابفوف
ايِمف سفاءف ذفِلكف اِس اففرف نفى عفلفى رف عف يفدفهو الفيومف ضف اى يووسوفو انح ابفاهو وف ا رف ِض». ففلفمح ا كفثِيرا فِي الرف ثورف لفيفكف . وف اقف حف اسف اِهيمف وف يح ابفرف مو ابفوف اسف ِمي وف اسف

. ضفعف يفِمينفكف رو قفالف يووسوفو لبِيِه: «لفيفسف هفكفذفا يفا ابِي لنح هفذفا هووف الفبِكف نفسحى. وف اِس مف ايِمف الفى رف اِس اففرف ا عفنف رف قولفهف سفكف بِيفِد ابِيِه ِليفنف فِي عفيفنفيفِه ففامف
بفرف ِمنفهو ِغيرف يفكوونو اكف اهو الصح لفِكنح اخف بِيرا. وف هووف ايفضا يفِصيرو كف ! هووف ايفضا يفكوونو شفعفبا وف تو تو يفا ابفنِي عفِلمف : «عفِلمف قفالف اِسِه». ففابفى ابووهو وف عفلفى رف

ايِمف مف اففرف نفسحى». ففقفدح كفمف ايِمف وف عفلوكف او كفاففرف ائِيلو قفائِل: يفجف رف ِم قفائِل: «بِكف يوبفاِركو اسف ا فِي ذفِلكف الفيفوف مف كفهو بفارف ِم». وف هوورا ِمنف المف مف لوهو يفكوونو جو نفسف وف
قف اِحدا ففوف ما وف هفبفتو لفكف سفهف انفا قفدف وف . وف ِض ابفائِكومف د كومف الفى ارف يفرو عفكومف وف لفِكنح اف سفيفكوونو مف وتو وف : «هفا انفا امو ائِيلو ِليووسوفف رف قفالف اسف نفسحى. وف عفلفى مف

ِسي قفوف وِريتِينف بِسفيفِفي وف توهو ِمنف يفِد المو ذف تِكف اخف وف  .«اخف
. ائِيلف ابِيكومف رف غووا الفى اسف اصف عووا يفا بفنِي يفعفقووبف وف مف اسف تفِمعووا وف ا يوِصيبوكومف فِي اِخِر اليحاِم. اجف بِئفكومف بِمف تفِمعووا ِلنف : «اجف قفالف دفعفا يفعفقووبو بفنِيِه وف وف

تفهو. نحسف . ِحينفئِۭذ دف عِ ابِيكف جف ضف تف عفلفى مف ِعدف لو لنحكف صف اِء ل تفتفففضح الفمف . ففائِرا كف لو الفِعزتِ ففضف ففعفِة وف لو الرتِ تِي ففضف رف لو قودف اوح تِي وف ِري قووح اوبفيفنو انفتف بِكف رف
ا فِي مف تِي. لنحهو امف ا ل تفتحِحدو كفرف ِعِهمف مف جف لو نفففِسي. بِمف خو ا ل تفدف ِلِسِهمف جف ا. فِي مف مف اِن. التو ظولفۭم سويووفوهو وف لِوي اخف عوونو وف ِعدف. شفمف اِشي صف عفلفى فِرف
ا فِي مف قوهو اففرتِ ا فِي يفعفقووبف وف مف هو مو ا ففانحهو قفاۭس. اقفستِ مف طوهو سفخف ا ففانحهو شفِديد  وف مف بوهو لفعوون  غفضف را. مف قفبفا ثفوف ا عفرف اهومف فِي ِرضف ا قفتفل انفسفانا وف بِِهمف غفضف

بفضف رف ثفا وف ِعدفتف يفا ابفنِي. جف وو اسفۭد. ِمنف ففِريسفۭة صف رف . يفهووذفا جف دو لفكف بفنوو ابِيكف جو . يفسف دفائِكف . يفدوكف عفلفى قفففا اعف توكف وف دو اخف مف . يفهووذفا ايحاكف يفحف ائِيلف رف اسف
ابِطا لفهو يفكوونو خوضووعو شوعووۭب. رف تحى يفاتِيف ِشيلوونو وف لفيفِه حف تفِرع  ِمنف بفيفِن ِرجف شف مو ولو قفِضيب  ِمنف يفهووذفا وف هو؟ ل يفزو نف يونفِهضو ةۭ. مف لفبفوف كف كفاسفۭد وف

بوولوونو نفاِن ِمنف اللحبفِن. زف بفيفض  السف مو ِر وف مف نفيفِن ِمنف الفخف د  الفعفيف وف سف بفهو. مو بِدفِم الفِعنفِب ثفوف ِر ِلبفاسفهو وف مف ففنفِة ابفنف اتفانِِه. غفسفلف بِالفخف بِالفجف شفهو وف حف ِة جف مف بِالفكفرف



سفن  لح انحهو حف حف اى الفمف ظفائِِر. ففرف ابِض  بفيفنف الفحف ِسيم  رف ار  جف . يفسحاكفرو ِحمف يفدوونف انِبوهو ِعنفدف صف جف هووف ِعنفدف سفاِحِل الس فوِن وف كونو وف ِر يفسف ِعنفدف سفاِحِل الفبفحف
يحة  عفلفى الطحِريِق اففعووانا . يفكوونو دفانو حف ائِيلف رف بفاِط اسف ِد اسف بفهو كفاحف يفِة عفبفدا. دفانو يفِدينو شفعف ارف ِللفِجزف صف ِل وف تِففهو ِللفِحمف نفى كف ا نفِزهفة  ففاحف ضف انحهف الرف وف

هو بفزو هو. اِشيرو خو رف خح ؤف مو مو حف لفِكنحهو يفزف يفش  وف هو جف مو حف ادو يفزف . جف ب  تو يفا رف لِصكف انفتفظفرف اِء. ِلخف رف اِكبوهو الفى الفوف قوطو رف ِس ففيفسف ِقبفيِ الفففرف عفلفى السحبِيِل يفلفسفعو عف
ةۭ عفلفى عفيفۭن. ثفِمرف ةۭ مو رف نو شفجف ةۭ غوصف ثفِمرف ةۭ مو رف نو شفجف سفنفة . يووسوفو غوصف ال حف سفيحبفة  يوعفِطي اقفوف لووۭك. نفففتفاِلي ايتِلفة  مو هووف يوعفِطي لفذحاِت مو سفِمين  وف
اِعدو يفدفيفِه. ِمنف يفدفيف تفشفدحدفتف سفوف سوهو وف تفانفۭة قفوف لفِكنف ثفبفتفتف بِمف اِم. وف هف بفابو الستِ تفهو ارف دف طفهف اضف تفهو وف مف رف تفهو وف رف رح ائِۭط. ففمف قف حف تفففعفتف ففوف ان  قفِد ارف اغفصف
كفاتو ۭء الحِذي يوبفاِركوكف تفاتِي بفرف قفاِدِر عفلفى كولتِ شفيف ِمنف الف ائِيلف ِمنف الفِه ابِيكف الحِذي يوِعينوكف وف رف ِر اسف اِعي صفخف عفِزيِز يفعفقووبف ِمنف هونفاكف ِمنف الرح

ِريحِة كفاِم الدحهف نفيفِة الف . الفى مو يح كفاِت ابفوف كفاتو ابِيكف ففاقفتف عفلفى بفرف ِحِم. بفرف الرح يفيفِن وف كفاتو الثحدف . بفرف تو ابِِض تفحف ِر الرح كفاتو الفغفمف بفرف قو وف اِء ِمنف ففوف السحمف
لِء ِميعو هفؤو با». جف مو نفهف سفاِء يوقفستِ ِعنفدف الفمف ة  وف بفاحِ يفاكولو غفنِيمف . فِي الصح تِِه. بِنفيفاِمينو ِذئفب  يفففتفِرسو وف ِة نفِذيِر اخف عفلفى قِمح اِس يووسوفف وف تفكوونو عفلفى رف

م  الفى : «انفا انفضف مف قفالف لفهو اهومف وف صف اوف . وف مف كفهو تِِه بفارف كف سفِب بفرف اِحۭد بِحف . كول  وف مف كفهو بفارف مف بِِه ابووهومف وف هو لحمف ا كف هفذفا مف . وف ائِيلف اِلثفنفا عفشفرف رف بفاطو اسف هومف اسف
نفعفانف ِض كف ا فِي ارف رف مف امف مف ِفيلفِة الحتِي امف كف قفِل الفمف ةِ الحتِي فِي حف غفارف ِ. فِي الفمف ونف الفِحثتِيت قفِل ِعففرو ةِ الحتِي فِي حف غفارف فِنوونِي ِعنفدف ابفائِي فِي الفمف ِمي. ادف قفوف

اتفهو. رف قفةف امف ِرفف اقف وف حف اتفهو. هونفاكف دفففنووا اسف رف ةف امف سفارف اِهيمف وف لفكف قفبفۭر. هونفاكف دفففنووا ابفرف ِ مو ونف الفِحثتِيت قفِل ِمنف ِعففرو عف الفحف اِهيمو مف اهفا ابفرف تفرف الحتِي اشف
لفمف اسف لفيفِه الفى السحِريِر وف مح ِرجف ِصيفِة بفنِيِه ضف غف يفعفقووبو ِمنف تفوف ا ففرف لفمح ». وف ةِ الحتِي فِيِه كفانف ِمنف بفنِي ِحثح غفارف الفمف قفِل وف اءو الفحف هونفاكف دفففنفتو لفيفئفةف. ِشرف وف

ِمِه مح الفى قفوف انفضف وحف وف  .الر 
بفعوونف كفِملف لفهو ارف . وف ائِيلف رف نحطف الِطبحاءو اسف نتِطووا ابفاهو. ففحف هو الِطبحاءف انف يوحف رف يووسوفو عفبِيدف امف قفبحلفهو. وف لفيفِه وف بفكفى عف ِه ابِيِه وف جف قفعف يووسوفو عفلفى وف ففوف

: «انف كونفتو نف عفوف ا مفضفتف ايحامو بوكفائِِه قفالف يووسوفو ِلبفيفتف فِرف بفعفدف مف ما. وف ِري ونف سفبفِعينف يفوف ِه الفِمصف لفيف بفكفى عف . وف نحِطينف حف لو ايحامو الفمو مو ما لنحهو هفكفذفا تفكف يفوف
تو ِلنفففِسي فِي ففرف . فِي قفبفِريف الحِذي حف وتو لفففنِي قفائِل: هفا انفا امو تفحف : ابِي اسف نف قفائِِلينف عفوف سفاِمعِ فِرف وا فِي مف لحمو ة  فِي عويوونِكومف ففتفكف دفتو نِعفمف جف قفدف وف

فِنف ِعدف يووسوفو ِليفدف ». ففصف لفففكف تفحف ا اسف فِنف ابفاكف كفمف ادف عفدف وف : «اصف نو عفوف ». ففقفالف فِرف ِجعو ارف فِنف ابِي وف عفدو لدف نف اصف فِنونِي. ففالف نفعفانف هونفاكف تفدف ِض كف ارف
كووا مف تفرف بفيفتو ابِيِه. غفيفرف انحهو توهو وف وف اخف كول  بفيفِت يووسوفف وف رف وف ِض ِمصف ِميعو شويووخِ ارف جف تِِه وف نف شويووخو بفيف عفوف بِيِد فِرف ِميعو عف عفهو جف ِعدف مف صف ابفاهو وف

ثِيرا ِجدتا. ففاتووا الفى بفيفدفِر اطفادف الحِذي فِي عفبفِر يفشو كف . ففكفانف الفجف سفان  فورف كفبفات  وف رف عفهو مف ِعدف مف صف . وف اسفانف ِض جف هومف فِي ارف بفقفرف مف وف هو غفنفمف لدفهومف وف اوف
ةف فِي بفيفدفِر اطفادف نفاحف نفعفانِي ونف الفمف لو الفبِلِد الفكف اى اهف ا رف ة  سفبفعفةف ايحاۭم. ففلفمح نفاحف نفعف لبِيِه مف صف شفِديدا ِجدتا. وف حا عفِظيما وف وا هونفاكف نفوف نفاحو دونتِ وف الرف
: اهومف صف ا اوف ففعفلف لفهو بفنووهو =كفذفا كفمف . وف دونتِ ايِمف». الحِذي فِي عفبفِر الرف رف هو «ابفلف ِمصف مو ». ِل×ِلكف دوِعيف اسف ِريتِينف ة  ثفِقيلفة  ِللفِمصف نفاحف قفالووا: «هفِذِه مف

ا. ثومح رف مف امف مف ِ امف ونف الفِحثتِيت لفكف قفبفۭر ِمنف ِعففرو قفِل مو عف الفحف اِهيمو مف اهفا ابفرف تفرف ِفيلفِة الحتِي اشف كف قفِل الفمف ةِ حف غفارف دفففنووهو فِي مف ِض كفنفعفانف وف لفهو بفنووهو الفى ارف مف حف
اتف قفالووا: ةو يووسوفف انح ابفاهومف قفدف مف وف اى اخف ا رف لفمح ا دفففنف ابفاهو. وف عفهو ِلدفففِن ابِيِه بفعفدف مف ِعدووا مف ِميعو الحِذينف صف جف توهو وف وف اخف رف هووف وف عف يووسوفو الفى ِمصف جف رف

تِِه قفائِل: هفكفذفا وف صفى قفبفلف مف : «ابووكف اوف صووا الفى يووسوفف قفائِِلينف نفعفنفا بِِه». ففاوف ِميعف الشحرتِ الحِذي صف لفيفنفا جف د  عف يفرو طفِهدونفا وف «لفعفلح يووسوفف يفضف
». ففبفكفى يووسوفو ِحينف بِيِد الفِه ابِيكف ففحف عفنف ذفنفِب عف نف اصف ا. ففالف نفعووا بِكف شفرت مف صف ِطيحتِِهمف ففانحهو خف تِكف وف وف ففحف عفنف ذفنفِب اخف : اِه! اصف تفقوولوونف ِليووسوفف

تومف ِلي دف كفانف ِا؟ انفتومف قفصف افووا. لنحهو هفلف انفا مف : «ل تفخف مف يووسوفو ». ففقفالف لفهو نو عفبِيدوكف قفالووا: «هفا نفحف هو وف امف قفعووا امف وف توهو ايفضا وف وف اتفى اخف وهو. وف لحمو كف
. مف طفيحبف قولووبفهو اهومف وف ». ففعفزح لدفكومف اوف افووا. انفا اعوولوكومف وف نف ل تفخف ثِيرا. ففالف يِيف شفعفبا كف مف ِليوحف ا الفيفوف يفرا ِلكفيف يفففعفلف كفمف دف بِِه خف ا او ففقفصف ا امح شفرت

اِكيرف بفِن لدو مف اوف لدف الفِجيِل الثحاِلِث. وف ايِمف اوف اى يووسوفو لففرف رف . وف عفشفرف ِسنِينف عفاشف يووسوفو ِمئفة  وف بفيفتو ابِيِه. وف رف هووف وف سفكفنف يووسوفو فِي ِمصف وف
ِض ِض الفى الرف ِعدوكومف ِمنف هفِذِه الرف يوصف لفِكنح اف سفيفففتفِقدوكومف وف وتو وف تِِه: «انفا امو وف قفالف يووسوفو لخف . وف بفتفيف يووسوفف كف ِلدووا عفلفى رو نفسحى ايفضا وو مف
اتف ِعدوونف ِعظفاِمي ِمنف هونفا». ثومح مف ائِيلف قفائِل: «او سفيفففتفِقدوكومف ففتوصف رف لففف يووسوفو بفنِي اسف تفحف اسف ». وف يفعفقووبف اقف وف حف اسف اِهيمف وف لففف لبفرف الحتِي حف

رف ِضعف فِي تفابووۭت فِي ِمصف وو نحطووهو وف عفشفِر ِسنِينف ففحف هووف ابفنو ِمئفۭة وف  .يووسوفو وف
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بوولوونو زف يفسحاكفرو وف يفهووذفا وف لِوي وف عوونو وف شفمف اوبفيفنو وف بفيفتوهو. رف اءف كول  انفسفاۭن وف عف يفعفقووبف جف . مف رف اءووا الفى ِمصف ائِيلف الحِذينف جف رف اءو بفنِي اسف مف هفِذِه اسف وف
.( رف لفِكنف يووسوفو كفانف فِي ِمصف لفِب يفعفقووبف سفبفِعينف نفففسا. (وف اِرِجينف ِمنف صو ِميعو نوفووِس الفخف كفانفتف جف . وف اِشيرو ادو وف جف نفففتفاِلي وف دفانو وف بِنفيفاِمينو وف وف

. ثومح قفامف مف ضو ِمنفهو تفلِت الرف امف ثِيرا ِجدتا وف وا كف كفثورو وا وف نفمو الفدووا وف تفوف وا وف رو ائِيلف ففاثفمف رف ا بفنوو اسف امح ِميعو ذفِلكف الفِجيِل. وف جف تِِه وف وف كول  اخف اتف يووسوفو وف مف وف
وا ففيفكوونف مف ِلئفل يفنفمو تفالو لفهو ظفمو ِمنحا. هفلومح نفحف اعف ثفرو وف ائِيلف شفعفب  اكف رف ذفا بفنوو اسف بِِه: «هووف . ففقفالف ِلشفعف رف لفمف يفكونف يفعفِرفو يووسوفف ِديد  عفلفى ِمصف ِلك  جف مف

ِخيۭر ِلكفيف يوِذل وهومف بِاثفقفاِلِهمف ففبفنووا سفاءف تفسف ؤف لفيفِهمف رو عفلووا عف ِض». ففجف عفدوونف ِمنف الرف يفصف اِربوونفنفا وف يوحف دفائِنفا وف ونف الفى اعف م  مف يفنفضف ب  انحهو رف دفثفتف حف اذفا حف
ِري ونف تفعفبفدف الفِمصف . ففاسف ائِيلف رف تفشووا ِمنف بفنِي اسف تفد وا. ففاخف امف وا وف ا اذفل وهومف هفكفذفا نفمو بِمف سف لفِكنف بِحف . وف ِسيسف عفمف رف : فِيثوومف وف اِزنف خف ِدينفتفيف مف نف مف عفوف ِلِفرف
اِسطفتِِهمف عونففا. ِلِهِم الحِذي عفِملووهو بِوف قفِل. كولتِ عفمف ۭل فِي الفحف فِي كولتِ عفمف بفِن وف اللتِ يِن وف مف بِعوبووِديحۭة قفاِسيفۭة فِي الطتِ يفاتفهو وا حف رو رح مف ائِيلف بِعونفۭف وف رف بفنِي اسف
انِِهنح عفلفى تفنفظورف انِيحاِت وف لتِدفاِن الفِعبفرف ا تووف : «ِحينفمف قفالف ى فووعفةو وف رف مو الخف اسف ةو وف ا ِشففرف دفاهومف مو احف انِيحاِت اللحتفيفِن اسف رف قفابِلفتفيِ الفِعبفرف ِلكو ِمصف لحمف مف كف وف

لدف. ففدفعفا يفتفا الوف تفحف رف بفِل اسف ِلكو ِمصف ا مف مف هو لحمف ا كف لفمف تفففعفل كفمف اففتفا اف وف لفِكنح الفقفابِلفتفيفِن خف يفا». وف انف كفانف بِنفتا ففتفحف ِ - انف كفانف ابفنا ففاقفتولهو وف اِسيت الفكفرف
نف انِيحاِت لفسف : «انح النتِسفاءف الفِعبفرف نف عفوف قفابِلفتفاِن ِلِفرف لدف؟» ففقفالفِت الف ا الوف تومف يفيف تفحف اسف رف وف ا هفذفا المف اذفا ففعفلفتومف ا: «ِلمف قفالف لفهومف قفابِلفتفيفِن وف رف الف ِلكو ِمصف مف

اففِت الفقفابِلفتفاِن اف انحهو كفانف اذف خف كفثورف ِجدتا. وف ا الشحعفبو وف نفمف قفابِلفتفيفِن وف سفنف او الفى الف نف قفبفلف انف تفاتِيفهونح الفقفابِلفةو». ففاحف ِريحاِت ففانحهونح قفِويحات  يفِلدف كفالفِمصف
ا يوونفهف تفحف ِر لفِكنح كولح بِنفۭت تفسف ونفهو فِي النحهف حو رف بِِه قفائِل: «كول  ابفۭن يوولفدو تفطف ِميعف شفعف نو جف عفوف رف فِرف ا بويووتا. ثومح امف مف نفعف لفهو  .«صف

بتِئفهو ا انف توخف ِكنفهف ا لفمف يومف لفمح ۭر. وف هو بحاتفهو ثفلثفةف اشف سفن  خف اتفهو انحهو حف ا رف لفمح لفدفِت ابفنا. وف وف اةو وف رف بِلفِت الفمف ذف بِنفتف لِوي ففحف اخف ل  ِمنف بفيفِت لِوي وف جو ذفهفبف رف وف
توهو ِمنف بفِعيۭد قفففتف اخف وف ِر. وف اففِة النحهف ففاِء عفلفى حف لف عفتفهو بفيفنف الفحف ضف وف لفدف فِيِه وف عفِت الفوف ضف وف ففِت وف الزتِ ِر وف مف لفتفهو بِالفحو طف ِ وف ِديت ذفتف لفهو سفففطا ِمنف الفبفرف بفعفدو اخف

ففاِء لف اِت السحففطف بفيفنف الفحف ِر. ففرف انِِب النحهف اِشيفاۭت عفلفى جف ا مف اِريهف وف كفانفتف جف تفِسلف وف ِر ِلتفغف نف الفى النحهف عفوف نفةو فِرف لفِت ابف اذفا يوففعفلو بِِه. ففنفزف ِلتفعفِرفف مف
توهو لبفنفِة ». ففقفالفتف اخف انِيتِينف لِد الفِعبفرف : «هفذفا ِمنف اوف قفالفتف قحتف لفهو وف بِي  يفبفِكي. ففرف اذفا هووف صف لفدف وف اِت الفوف تفهو رف ا ففتفحف لفمح ذفتفهو. وف اخف ا وف تفهف سفلفتف امف ففارف
ففتفاةو : «اذفهفبِي». ففذفهفبفِت الف نف عفوف ا ابفنفةو فِرف لفدف؟» ففقفالفتف لفهف ِضعف لفِك الفوف انِيحاِت ِلتورف ِضعفة  ِمنف الفِعبفرف رف اة  مو رف عوو لفِك امف ادف : «هفلف اذفهفبو وف نف عفوف فِرف

بِرف ا كف لفمح عفتفهو. وف ضف ارف لفدف وف اةو الفوف رف ذفِت الفمف تفِك». ففاخف رف انفا اعفِطي اجف ِضِعيِه ِلي وف ارف لفِد وف ذفا الفوف : «اذفهفبِي بِهف نف عفوف ا ابفنفةو فِرف لفِد. ففقفالفتف لفهف دفعفتف امح الفوف وف
ا كفبِرف دفثف فِي تِلفكف اليحاِم لفمح حف اِء». وف لفتوهو ِمنف الفمف : «انتِي انفتفشف قفالفتف وسفى» وف هو «مو مف دفعفِت اسف ا ابفنا وف ارف لفهف نف ففصف عفوف اءفتف بِِه الفى ابفنفِة فِرف لفدو جف الفوف

اى انف رف هونفاكف وف تِِه ففالفتفففتف الفى هونفا وف وف انِيتا ِمنف اخف ل ِعبفرف جو ِربو رف ِريتا يفضف ل ِمصف جو اى رف تِِه ِليفنفظورف فِي اثفقفاِلِهمف ففرف وف جف الفى اخف رف وسفى انحهو خف مو
ِربو اذفا تفضف نِِب: «ِلمف ذف اِن ففقفالف ِللفمو مف اصف انِيحاِن يفتفخف لِن ِعبفرف جو اذفا رف ِم الثحانِي وف جف فِي الفيفوف رف ِل. ثومح خف مف هو فِي الرح رف طفمف ِريح وف د  ففقفتفلف الفِمصف لفيفسف احف

قتا قفدف عوِرفف : «حف قفالف وسفى وف افف مو ؟» ففخف ِريح ا قفتفلفتف الفِمصف ففتفِكر  انفتف بِقفتفِلي كفمف لفيفنفا؟ امو قفاِضيا عف ئِيسا وف عفلفكف رف نف جف : «مف ؟» ففقفالف اِحبفكف صف
لفسف ِعنفدف الفبِئفِر. جف يفانف وف ِض ِمدف سفكفنف فِي ارف نف وف عفوف ِه فِرف جف وسفى ِمنف وف بف مو رف وسفى. ففهف رف ففطفلفبف انف يفقفتولف مو نو هفذفا المف عفوف !» ففسفِمعف فِرف رو المف

سفقفى دفهونح وف انفجف وسفى وف . ففنفهفضف مو دووهونح طفرف عفاةو وف . ففاتفى الر  ِقينف غفنفمف ابِيِهنح انف ِليفسف رف نف الجف لف مف تفقفيفنف وف اسف يفانف سفبفعو بفنفاۭت ففاتفيفنف وف كفانف ِلكفاِهِن ِمدف وف
انحهو عفاةِ وف قفذفنفا ِمنف ايفِدي الر  ِري  انف ل  ِمصف جو : «رف مف؟» ففقولفنف ِجيِء الفيفوف تونح فِي الفمف عف رف ا بفالوكونح اسف : «مف عووئِيلف ابِيِهنح قفالف ا اتفيفنف الفى رف . ففلفمح هونح غفنفمف

عف كونف مف وسفى انف يفسف تفضفى مو عوونفهو ِليفاكولف طفعفاما». ففارف ؟ ادف لف جو تونح الرح كف اذفا تفرف ؟ ِلمف ايفنف هووف سفقفى الفغفنفمف». ففقفالف ِلبفنفاتِِه: «وف تفقفى لفنفا ايفضا وف اسف
دفثف فِي تِلفكف اليحاِم حف ۭض غفِريبفۭة». وف : «كونفتو نفِزيل فِي ارف شوومف لنحهو قفالف رف هو جف مف لفدفِت ابفنا ففدفعفا اسف ةف ابفنفتفهو. ففوف ف ورف وسفى صف طفى مو ِل ففاعف جو الرح

مف ِل الفعوبووِديحِة. ففسفِمعف او انِينفهو مف الفى ِا ِمنف اجف هو اخو ِعدف صورف وا ففصف خو صفرف ائِيلف ِمنف الفعوبووِديحِة وف رف دف بفنوو اسف تفنفهح . وف اتف رف مف ِلكف ِمصف ةِ انح مف الفكفثِيرف
عفِلمف او ائِيلف وف رف نفظفرف او بفنِي اسف . وف يفعفقووبف اقف وف حف اسف اِهيمف وف عف ابفرف  .ففتفذفكحرف او ِميثفاقفهو مف

ِ بت لكو الرح رف لفهو مف ظفهف . وف وِريبف بفِل ِا حو اءف الفى جف جف يحِة وف اِء الفبفرتِ رف يفانف ففسفاقف الفغفنفمف الفى وف ِميِه كفاِهِن ِمدف ونف حف نفمف يفثفرو عفى غف وسفى ففكفانف يفرف ا مو امح وف
نفظفرف الفعفِظيمف. وسفى: «اِميلو النف لنفظورف هفذفا الفمف ! ففقفالف مو تفِرقو قفةو لفمف تفكونف تفحف الفعولحيف قحدو بِالنحاِر وف قفةو تفتفوف اذفا الفعولحيف قفۭة ففنفظفرف وف سفِط عولحيف بِلفِهيِب نفاۭر ِمنف وف
: «ل : «هفئفنفذفا». ففقفالف وسفى». ففقفالف وسفى مو : «مو قفالف قفِة وف سفِط الفعولحيف الف ِليفنفظورف نفادفاهو او ِمنف وف ب  انحهو مف اى الرح ا رف تفِرقو الفعولحيفقفةو؟» ففلفمح اذفا ل تفحف ِلمف
الفهو اِهيمف وف : «انفا الفهو ابِيكف الفهو ابفرف قفدحسفة ». ثومح قفالف ض  مو لفيفِه ارف اقِف  عف ِضعف الحِذي انفتف وف وف لفيفكف لنح الفمف لفعف ِحذفاءفكف ِمنف ِرجف نفا. اخف تفقفتفِربف الفى هفهو

سفِمعفتو رف وف ذفلحةف شفعفبِي الحِذي فِي ِمصف ايفتو مف : «انتِي قفدف رف ب  افف انف يفنفظورف الفى ِا. ففقفالف الرح هو لنحهو خف هف جف وسفى وف ». ففغفطحى مو الفهو يفعفقووبف اقف وف حف اسف
يتِدفةۭ ۭض جف ِض الفى ارف ِعدفهومف ِمنف تِلفكف الرف اصف ِريتِينف وف ِقذفهومف ِمنف ايفِدي الفِمصف لفتو ِلنف مف ففنفزف اعفهو جف تو اوف . انتِي عفِلمف ِريِهمف سفختِ ِل مو مف ِمنف اجف هو اخف صورف

اخو ذفا صورف النف هووف . وف الفيفبووِسيتِينف يتِينف وف ِ الفِحوت يتِينف وف الفِفِرزتِ وِريتِينف وف المو الفِحثتِيتِينف وف كفاِن الفكفنفعفانِيتِينف وف عفسفل الفى مف ۭض تفِفيضو لفبفنا وف اِسعفۭة الفى ارف وف وف
ائِيلف رف ِرجو شفعفبِي بفنِي اسف توخف نف وف عفوف ِسلوكف الفى فِرف ِري ونف ففالنف هفلومح ففارف ا الفِمصف مف بِهف ايِقوهو يقفةف الحتِي يوضف ايفتو ايفضا الضتِ رف ائِيلف قفدف اتفى الفيح وف رف بفنِي اسف

هفِذِه عفكف وف : «انتِي اكوونو مف ؟» ففقفالف رف ائِيلف ِمنف ِمصف رف ِرجف بفنِي اسف تحى اخف حف نف وف عفوف تحى اذفهفبف الفى فِرف نف انفا حف ِ: «مف وسفى ِلح ». ففقفالف مو رف ِمنف ِمصف
ِ: «هفا انفا اتِي الفى بفنِي وسفى ِلح بفِل». ففقفالف مو رف تفعفبودوونف اف عفلفى هفذفا الفجف ِرجو الشحعفبف ِمنف ِمصف ا توخف : ِحينفمف لفتوكف سف ةو انتِي ارف تفكوونو لفكف الفعفلمف

: قفالف يفهف». وف يفِه الحِذي اهف وسفى: «اهف ؟» ففقفالف او ِلمو مف اذفا اقوولو لفهو هو؟ ففمف مو ا اسف . ففاذفا قفالووا ِلي: مف لفنِي الفيفكومف سف : الفهو ابفائِكومف ارف مف اقوولو لفهو ائِيلف وف رف اسف
الفهو اِهيمف وف هف الفهو ابفائِكومف الفهو ابفرف وف : يفهف ائِيلف رف وسفى: «هفكفذفا تفقوولو ِلبفنِي اسف قفالف او ايفضا ِلمو ». وف سفلفنِي الفيفكومف يفهف ارف : اهف ائِيلف رف «هفكفذفا تفقوولو ِلبفنِي اسف
ب  الفهو مو: الرح قولف لفهو ائِيلف وف رف عف شويووخف اسف مف اجف ۭر. اذفهفبف وف ۭر ففدفوف ِري الفى دفوف هفذفا ِذكف ِمي الفى البفِد وف . هفذفا اسف لفنِي الفيفكومف سف الفهو يفعفقووبف ارف اقف وف حف اسف

ِض رف الفى ارف ذفلحِة ِمصف ِعدوكومف ِمنف مف . ففقولفتو اصف رف نِعف بِكومف فِي ِمصف ا صو مف توكومف وف تفقفدف رف ِلي قفائِل: انتِي قفِد افف يفعفقووبف ظفهف اقف وف حف اسف اِهيمف وف ابفائِكومف الفهو ابفرف
شويووخو لو انفتف وف خو ِلكف تفدف عفسفل. «ففاذفا سفِمعووا ِلقفوف ۭض تفِفيضو لفبفنا وف الفيفبووِسيتِينف الفى ارف يتِينف وف ِ الفِحوت يتِينف وف ِفِرزتِ الف وِريتِينف وف المو الفِحثتِيتِينف وف الفكفنفعفانِيتِينف وف
لفِكنتِي ِ الفِهنفا. وف بت بفحو ِللرح نفذف يحِة وف ِضي سفففرف ثفلثفِة ايحاۭم فِي الفبفرتِ انِيتِينف الفتفقفانفا ففالنف نفمف ب  الفهو الفِعبفرف تفقوولوونف لفهو: الرح رف وف ِلِك ِمصف ائِيلف الفى مف رف بفنِي اسف



اعفِطي . وف ِلقوكومف بفعفدف ذفِلكف يوطف ا. وف نفعو فِيهف ائِبِي الحتِي اصف رف بِكولتِ عفجف ِربو ِمصف اضف د  يفِدي وف ل بِيفۭد قفِويحۭة ففامو ضوونف وف رف ل يفدفعوكومف تفمف ِلكف ِمصف لفمو انح مف اعف
ِمنف نفِزيلفِة ا وف تِهف ارف اةۭ ِمنف جف رف لوبو كول  امف . بفلف تفطف ضوونف ففاِرِغينف ضوونف انحكومف ل تفمف ا تفمف . ففيفكوونو ِحينفمف ِريتِينف يووِن الفِمصف ِِ ذفا الشحعفِب فِي عو ة  ِلهف نِعفمف

ِريتِينف ِلبوونف الفِمصف . ففتفسف بفنفاتِكومف ا عفلفى بفنِيكومف وف عوونفهف تفضف ثِيفابا وف تِعفةف ذفهفۭب وف امف ۭة وف تِعفةف فِضح ا امف  .«بفيفتِهف
؟» ا هفِذِه فِي يفِدكف : «مف ب  ». ففقفالف لفهو الرح ب  رف لفكف الرح هف ِلي بفلف يفقوولوونف لفمف يفظف عوونف ِلقفوف مف ل يفسف قوونفنِي وف دتِ لفِكنف هفا هومف ل يوصف وسفى: «وف ابف مو ففاجف

دح يفدفكف وسفى: «مو ب  ِلمو ا. ثومح قفالف الرح وسفى ِمنفهف بف مو رف يحة  ففهف تف حف ارف ِض ففصف ا الفى الرف هف حف ِض». ففطفرف ا الفى الرف هف حف رف : «اطف : «عفصا». ففقفالف ففقفالف
الفهو اقف وف حف الفهو اسف اِهيمف وف ب  الفهو ابفائِِهمف الفهو ابفرف رف لفكف الرح قووا انحهو قفدف ظفهف دتِ تف عفصا فِي يفِدِه) «ِلكفيف يوصف ارف سفكف بِِه ففصف امف هو وف دح يفدف ا» (ففمف ِسكف بِذفنفبِهف امف وف
دح يفدفكف اءو ِمثفلف الثحلفجِ. ثومح قفالف لفهو: «رو صف اذفا يفدوهو بفرف ا وف هف جف رف بتِِه ثومح اخف لف يفدفهو فِي عو خف » ففادف ِخلف يفدفكف فِي عوبتِكف ب  ايفضا: «ادف ». ثومح قفالف لفهو الرح يفعفقووبف

ِت اليفِة عووا ِلصفوف مف لفمف يفسف قووكف وف دتِ سفِدِه) «ففيفكوونو اذفا لفمف يوصف اذفا ِهيف قفدف عفادفتف ِمثفلف جف ا ِمنف عوبتِِه وف هف جف رف بتِِه ثومح اخف دح يفدفهو الفى عو » (ففرف الفى عوبتِكف
كوبو عفلفى تفسف ِر وف اِء النحهف ذو ِمنف مف ِلكف انحكف تفاخو عووا ِلقفوف مف لفمف يفسف قووا هفاتفيفِن اليفتفيفِن وف دتِ يفكوونو اذفا لفمف يوصف ةِ. وف تف اليفِة الِخيرف قوونف صفوف دتِ مف يوصف الولفى انحهو

ِس نفذو امف اِحبف كفلۭم مو ا السحيتِدو لفسفتو انفا صف تفِمعف اي هف ِ: «اسف بت وسفى ِللرح ِر دفما عفلفى الفيفابِسفِة». ففقفالف مو ذوهو ِمنف النحهف اءو الحِذي تفاخو الفيفابِسفِة ففيفِصيرو الفمف
سف اوف رف نفعو اخف نف يفصف نفسفاِن ففما اوف مف نفعف ِللف نف صف : «مف ب  اللتِسفاِن». ففقفالف لفهو الرح ففِم وف بفدفكف بفلف انفا ثفِقيلو الف تف عف ل ِمنف ِحيِن كفلحمف ِس وف ِل ِمنف امف ل اوح وف
ِسلف بِيفِد ا السحيتِدو ارف تفِمعف اي هف : «اسف لحمو بِِه». ففقفالف ا تفتفكف كف مف لتِمو اعف عف ففِمكف وف انفا اكوونو مف ؟ ففالنف اذفهفبف وف ب  ا هووف انفا الرح ى؟ امف مف مح اوف بفِصيرا اوف اعف اصف

اِرج  ايفضا هفا هووف خف لحمو وف لفمو انحهو هووف يفتفكف ؟ انفا اعف اكف ونو اللِوي  اخف : «الفيفسف هفارو قفالف وسفى وف ِ عفلفى مو بت ِميف غفضفبو الرح ». ففحف ِسلف نف تورف مف
مو لتِ هووف يوكف نفعفاِن. وف اذفا تفصف ا مف كومف ِلمو اعف عف ففِمِه وف مف عف ففِمكف وف انفا اكوونو مف اِت فِي ففِمِه وف ِلمف تفضفعو الفكف هو وف لتِمو حو بِقفلفبِِه ففتوكف اكف يفففرف ا يفرف . ففِحينفمف تِقفبفاِلكف لسف

عف الفى جف رف وسفى وف ا اليفاِت». ففمفضفى مو نفعو بِهف ا الحتِي تفصف ذو فِي يفِدكف هفِذِه الفعفصف تفاخو انفتف تفكوونو لفهو الفها. وف هووف يفكوونو لفكف ففما وف . وف الشحعفبف عفنفكف
وسفى: «اذفهفبف بِسفلۭم». ونو ِلمو يفاء ». ففقفالف يفثفرو ى هفلف هومف بفعفدو احف رف لرف تِي الحِذينف فِي ِمصف وف ِجعو الفى اخف ارف قفالف لفهو: «انفا اذفهفبو وف ِميِه وف ونف حف يفثفرو
بفنِيِه اتفهو وف رف وسفى امف ذف مو ». ففاخف لوبوونف نفففسفكف ِم الحِذينف كفانووا يفطف قفوف ِميعو الف اتف جف رف لنحهو قفدف مف ِجعف الفى ِمصف : «اذفهفِب ارف يفانف وسفى فِي ِمدف ب  ِلمو قفالف الرح وف

رف ِجعف الفى ِمصف ا تفذفهفبو ِلتفرف وسفى: «ِعنفدفمف ب  ِلمو قفالف الرح ا ِا فِي يفِدِه. وف وسفى عفصف ذف مو اخف . وف رف ِض ِمصف عف الفى ارف جف رف ِميِر وف مف عفلفى الفحف بفهو كف ارف وف
: هفكفذفا يفقوولو نف عفوف . ففتفقوولو ِلِفرف ِلقف الشحعفبف تحى ل يوطف بفهو حف دو قفلف لفِكنتِي اشفدتِ . وف نف عفوف ا قودحامف فِرف نفعفهف اصف ا فِي يفِدكف وف عفلفتوهف ائِِب الحتِي جف ِميعف الفعفجف انفظورف جف
نفِزِل انح دفثف فِي الطحِريِق فِي الفمف حف ». وف رف نفكف الفبِكف ِلقفهو. هفا انفا اقفتولو ابف بودفنِي ففابفيفتف انف توطف ِلِق ابفنِي ِليفعف : اطف . ففقولفتو لفكف رو ائِيلو ابفنِي الفبِكف رف : اسف ب  الرح

ۭم ِلي». ففانفففكح عفنفهو. ِحينفئِۭذ : «انحكف عفِريسو دف لفيفِه. ففقفالفتف سحتف ِرجف مف ا وف نِهف لفةف ابف قفطفعفتف غورف انفة  وف وح ةو صف ف ورف ذفتف صف طفلفبف انف يفقفتولفهو. ففاخف بح الفتفقفاهو وف الرح
قفبحلفهو. بفِل ِا وف الفتفقفاهو فِي جف وسفى». ففذفهفبف وف تِقفبفاِل مو يحِة لسف : «اذفهفبف الفى الفبفرتِ ونف ارو ب  ِلهف قفالف الرح ِل الفِختفاِن». وف : «عفِريسو دفۭم ِمنف اجف قفالفتف

ِميعف شويووخِ بفنِي عفا جف مف جف ونو وف هفارو وسفى وف ا. ثومح مفضفى مو اهو بِهف صف بِكولتِ اليفاِت الحتِي اوف لفهو وف سف ِ الحِذي ارف بت ِميعِ كفلِم الرح ونف بِجف وسفى هفارو بفرف مو ففاخف
بح ا سفِمعووا انح الرح لفمح . وف نف الشحعفبو امف عويووِن الشحعفِب. ففامف نفعف اليفاِت امف صف وسفى بِِه وف ب  مو لحمف الرح ِميعِ الفكفلِم الحِذي كف ونو بِجف لحمف هفارو . ففتفكف ائِيلف رف اسف

دووا سفجف وا وف ر  مف خف ذفلحتفهو انحهو نفظفرف مف ائِيلف وف رف  .اففتفقفدف بفنِي اسف
: نو عفوف يحِة». ففقفالف فِرف ِلقف شفعفبِي ِليوعفيتِدووا ِلي فِي الفبفرتِ : اطف ائِيلف رف ب  الفهو اسف : «هفكفذفا يفقوولو الرح نف عفوف قفال ِلِفرف ونو وف هفارو وسفى وف لف مو بفعفدف ذفِلكف دفخف وف
انِيتِينف قفِد الفتفقفانفا ففنفذفهفبو سفففرف ِلقوهو». ففقفال: «الفهو الفِعبفرف ائِيلف ل اطف رف اسف بح وف ِرفو الرح ؟ ل اعف ائِيلف رف ِلقف اسف ِلِه ففاطف عف ِلقفوف مف تحى اسف ب  حف نف هووف الرح «مف

لِن الشحعفبف ونو توبفطتِ هفارو وسفى وف اذفا يفا مو : «ِلمف رف ِلكو ِمصف ا مف مف بفا اوف بِالسحيفِف». ففقفالف لفهو ِ الفِهنفا ِلئفل يوِصيبفنفا بِالفوف بت بفحو ِللرح نفذف يحِة وف ثفلثفِة ايحاۭم فِي الفبفرتِ
نو فِي ذفِلكف عفوف رف فِرف ». ففامف انِِهمف ِمنف اثفقفاِلِهمف ا توِريحف انفتومف ِض كفثِير  وف ذفا النف شفعفبو الرف : «هووف نو عفوف قفالف فِرف ا». وف اِلِه؟ اذفهفبفا الفى اثفقفاِلكومف مف ِمنف اعف
عووا تِبفنا مف يفجف ِس. ِليفذفهفبووا هومف وف لف ِمنف امف اوح ِس وف بفِن كفامف نفعِ اللتِ بتِِريِه قفائِل: «ل تفعوودووا توعفطوونف الشحعفبف تِبفنا ِلصو دف مو ِري الشحعفِب وف سفختِ ِم مو الفيفوف

: ونف قفائِِلينف خو رو تفكفاِسلوونف ِلذفِلكف يفصف مف مو . ل تفنفقوصووا ِمنفهو ففانحهو لفيفِهمف عفلوونف عف ِس تفجف لف ِمنف امف اوح ِس وف نفعوونفهو امف بفِن الحِذي كفانووا يفصف ِمقفدفارف اللتِ . وف فوِسِهمف لنف
قفالووا وهو وف دفبتِرو مو و الشحعفِب وف رو سفختِ جف مو رف تفِفتووا الفى كفلِم الفكفِذِب». ففخف ل يفلف تفِغلووا بِِه وف تحى يفشف ِم حف لو عفلفى الفقفوف نفذفبفحو للفِهنفا. ِليوثفقحِل الفعفمف نفذفهفبو وف

ء ». ِلكومف شفيف . انحهو ل يونفقفصو ِمنف عفمف يفثو تفِجدوونف فوِسكومف تِبفنا ِمنف حف ذووا لنف خو ِطيكومف تِبفنا. اذفهفبووا انفتومف وف : لفسفتو اعف نو عفوف : «هفكفذفا يفقوولو فِرف ِللشحعفبف
ۭم رف كولتِ يفوف الفكومف امف مف لووا اعف : «كفمتِ مف قفائِِلينف لوونفهو ونف يوعفجتِ رو سفختِ كفانف الفمو ضا عفِن التتِبفِن. وف عووا قفشتا ِعوف مف رف ِليفجف ِض ِمصف قف الشحعفبو فِي كولتِ ارف ففتفففرح

لووا اذفا لفمف توكفمتِ : «ِلمف مف قِيلف لفهو نف وف عفوف و فِرف رو سفختِ لفيفِهمف مو مف عف هو ائِيلف الحِذينف اقفامف رف و بفنِي اسف بتِرو دف ». ففضوِربف مو ا كفانف التتِبفنو ا كفانف ِحينفمف ِمِه كفمف بِيفوف
اذفا تفففعفلو : «ِلمف نف قفائِِلينف عفوف وا الفى فِرف خو رف صف ائِيلف وف رف و بفنِي اسف بتِرو دف ِس؟» ففاتفى مو لف ِمنف امف اوح ِس وف مف كفالمف الفيفوف ِس وف بفِن امف نفعِ اللتِ تفكومف ِمنف صو ففِريضف
تومف تفكفاِسلوونف انف : «مو ». ففقفالف طفا شفعفبوكف قفدف اخف وبوونف وف رو ضف ذفا عفبِيدوكف مف هووف نفعووهو وف بفنو يفقوولوونف لفنفا اصف اللتِ ؟ التتِبفنو لفيفسف يوعفطفى ِلعفبِيِدكف وف هفكفذفا بِعفبِيِدكف

و بفنِي دفبتِرو اى مو ونفهو». ففرف مو بفِن توقفدتِ ِمقفدفارف اللتِ تِبفن  ل يوعفطفى لفكومف وف لووا. وف مف ِ. ففالنف اذفهفبووا اعف بت بفحو ِللرح نفذف : نفذفهفبو وف . ِلذفِلكف تفقوولوونف تفكفاِسلوونف مو
وا ِمنف جو رف اقِففيفِن ِلِلقفائِِهمف ِحينف خف ونف وف هفارو وسفى وف ادففووا مو صف ِمِه. وف ۭم بِيفوف رف كولتِ يفوف مف ل تونفقتِصووا ِمنف ِلبفنِكومف امف مف فِي بفِليحۭة اذف قِيلف لفهو ائِيلف انففوسفهو رف اسف
تحى توعفِطيفا سفيففا فِي فِي عويووِن عفبِيِدِه حف نف وف عفوف يفنفيف فِرف تفنفا فِي عف ائِحف ا رف تفنفتومف ا انف يفقفِضي لنحكومف ا وف ب  الفيفكومف ا: «يفنفظورو الرح . ففقفالووا لفهومف نف عفوف لفدونف فِرف

لحمف نف لتفكف عفوف لفتو الفى فِرف نفذو دفخف لفتفنِي؟ ففانحهو مو سف اذفا ارف اذفا اسفاتف الفى هفذفا الشحعفِب؟ ِلمف : «يفا سفيتِدو ِلمف قفالف ِ وف بت وسفى الفى الرح عف مو جف ايفِديِهمف ِليفقفتولوونفا». ففرف
لتِصف شفعفبفكف انفتف لفمف توخف ِمكف اسفاءف الفى هفذفا الشحعفِب. وف  .«بِاسف

وسفى: «انفا ِضِه». ثومح قفالف او ِلمو دوهومف ِمنف ارف رو بِيفۭد قفِويحۭة يفطف مف وف ِلقوهو . ففانحهو بِيفۭد قفِويحۭة يوطف نف عفوف ا انفا اففعفلو بِِفرف وسفى: «النف تفنفظورو مف ب  ِلمو ففقفالف الرح
تو ايفضا اقفمف . وف فف ِعنفدفهومف رف هف» ففلفمف اعف وف ِمي «يفهف ا بِاسف امح ۭء. وف لفهو الفقفاِدرو عفلفى كولتِ شفيف يفعفقووبف بِانتِي الف اقف وف حف اسف اِهيمف وف تو لبفرف رف انفا ظفهف . وف ب  الرح

تفعفبِدوهومو ائِيلف الحِذينف يفسف رف انفا ايفضا قفدف سفِمعفتو انِينف بفنِي اسف ا. وف بووا فِيهف بفتِِهِم الحتِي تفغفرح ضف غورف ضف كفنفعفانف ارف مف ارف ِطيفهو ِدي: انف اعف مف عفهف عفهو مف
كومف لتِصو اخف انفِقذوكومف ِمنف عوبووِديحتِِهمف وف ِريتِينف وف ِت اثفقفاِل الفِمصف كومف ِمنف تفحف ِرجو انفا اخف . وف ب  : انفا الرح ائِيلف رف ِدي. ِلذفِلكف قولف ِلبفنِي اسف تو عفهف تفذفكحرف ِري ونف وف الفِمصف
. ِريتِينف ِت اثفقفاِل الفِمصف كومف ِمنف تفحف ِرجو كومو الحِذي يوخف ب  الفهو ونف انتِي انفا الرح اكوونو لفكومف الفها. ففتفعفلفمو اتحِخذوكومف ِلي شفعفبا وف ۭة وف كفاۭم عفِظيمف بِاحف دوودفةۭ وف مف اعۭ مف بِِذرف

وسفى بفنِي لحمف مو ». ففكف ب  اثا. انفا الرح ِطيفكومف ايحاهفا ِميرف اعف . وف يفعفقووبف اقف وف حف اسف اِهيمف وف ا لبفرف ِطيفهف ففعفتو يفِدي انف اعف ِض الحتِي رف ِخلوكومف الفى الرف ادف وف
رف انف ِلِك ِمصف نف مف عفوف لف قولف ِلِفرف خو وسفى: «ادف ب  ِلمو قفاِسيفِة. ثومح قفالف الرح ِمنف الفعوبووِديحِة الف وسفى ِمنف ِصغفِر النحففِس وف عووا ِلمو مف لفِكنف لفمف يفسف ائِيلف هفكفذفا وف رف اسف



لففو انفا اغف نو وف عفوف عونِي فِرف مف عووا ِلي ففكفيففف يفسف مف ائِيلف لفمف يفسف رف ذفا بفنوو اسف ِ قفائِل: «هووف بت امف الرح وسفى امف لحمف مو ِضِه». ففتفكف ائِيلف ِمنف ارف رف ِلقف بفنِي اسف يوطف
ِض ائِيلف ِمنف ارف رف اجِ بفنِي اسف رف رف فِي اخف ِلِك ِمصف نف مف عفوف الفى فِرف ائِيلف وف رف ا الفى بفنِي اسف مف عفهو صفى مف اوف ونف وف هفارو وسفى وف ب  مو لحمف الرح ففتفيفِن؟» ففكف الشح

: عوونف بفنوو شفمف . وف اوبفيفنف ِمي. هفِذِه عفشفائِرو رف كفرف ونو وف رو صف حف ففل و وف نووكو وف : حف ائِيلف رف ِر اسف اوبفيفنف بِكف : بفنوو رف سفاءو بويووِت ابفائِِهمف ؤف لِء رو . هفؤو رف ِمصف
شوونو رف : جف اِليِدِهمف وف سفِب مف اءو بفنِي لِوي بِحف مف هفِذِه اسف . وف عوونف شفاولو ابفنو الفكفنفعفانِيحِة. هفِذِه عفشفائِرو شفمف رو وف صووحف يفاِكينو وف اوهفدو وف يفاِمينو وف وئِيلو وف يفمو
امو رف : عفمف اتف بفنوو قفهف ا. وف سفِب عفشفائِِرِهمف ِعي بِحف شفمف : ِلبفنِي وف شوونف رف نفا جف ثفلثِينف سفنفة . ابف سفبفعا وف يفاةِ لِوي ِمئفة  وف كفانفتف ِسنوو حف اِري. وف رف مف قفهفاتو وف وف

وِشي. هفِذِه عفشفائِرو اللِويتِينف مو ِلي وف حف اِري: مف رف نفا مف ابف ثفلثِينف سفنفة . وف ثفلثا وف يفاةِ قفهفاتف ِمئفة  وف كفانفتف ِسنوو حف . وف يئِيلو عوزتِ ونو وف بفرو حف ارو وف هف يِصف وف
ثفلثِينف سفنفة . سفبفعا وف امف ِمئفة  وف رف يفاةِ عفمف كفانفتف ِسنوو حف وسفى. وف مو ونف وف لفدفتف لفهو هفارو ة  لفهو. ففوف جف وف تفهو زف امو يووكفابفدف عفمح رف ذف عفمف اخف . وف اِليِدِهمف وف سفِب مف بِحف
شوونف تف نفحف ينفادفابف اخف ونو اِليشفابفعف بِنفتف عفمتِ ذف هفارو اخف ِستفِري. وف اففانو وف الفصف : ِميشفائِيلو وف يئِيلف بفنوو عوزتِ ِري. وف ِذكف نفاففجو وف حو وف : قوورف ارف هف بفنوو يِصف وف

ونف ارو بفنو هفارو اِلعفازف . وف ِحيتِينف . هفِذِه عفشفائِرو الفقوورف ابِيفاسفافو الفقفانفةو وف يرو وف حف استِ بفنوو قوورف . وف ارف ايثفامف ارف وف اِلعفازف وف وف ابِيهو لفدفتف لفهو نفادفابف وف ة  لفهو ففوف جف وف زف
وسفى مو ونو وف ا هفارو . هفذفاِن هومف سفِب عفشفائِِرِهمف سفاءو ابفاِء اللِويتِينف بِحف ؤف لِء هومف رو . هفؤو اسف لفدفتف لفهو فِينفحف ة  ففوف جف وف ذف ِلنفففِسِه ِمنف بفنفاِت فووِطيئِيلف زف اخف
اجِ بفنِي رف رف فِي اخف ِلكف ِمصف نف مف عفوف ا فِرف لحمف ا اللحذفاِن كف . هومف نفاِدِهمف سفِب اجف » بِحف رف ِض ِمصف ائِيلف ِمنف ارف رف ا بفنِي اسف ِرجف ا: «اخف ب  لفهومف اللحذفاِن قفالف الرح

نف عفوف مف فِرف لتِ . كف ب  بح قفالف فلهو: «انفا الرح رف انح الرح ِض ِمصف وسفى فِي ارف ب  مو لحمف الرح مف كف كفانف يفوف . وف ونو هفارو وسفى وف ا مو . هفذفاِن هومف رف ائِيلف ِمنف ِمصف رف اسف
؟ نو عفوف عو ِلي فِرف مف ففتفيفِن. ففكفيففف يفسف لففو الشح ِ: «هفا انفا اغف بت امف الرح وسفى امف كف بِِه». ففقفالف مو لتِمو ا انفا اكف رف بِكولتِ مف ِلكف ِمصف  «مف

نف عفوف مو فِرف لتِ وكف يوكف ونو اخو هفارو كف وف رو ا امو لحمو بِكولتِ مف . انفتف تفتفكف وكف يفكوونو نفبِيحكف ونو اخو هفارو . وف نف عفوف عفلفتوكف الفها ِلِفرف ! انفا جف وسفى: «انفظورف ب  ِلمو ففقفالف الرح
عفلف تحى اجف نو حف عفوف ا فِرف عو لفكومف مف ل يفسف . وف رف ِض ِمصف ائِبِي فِي ارف عفجف اكفثتِرو ايفاتِي وف نف وف عفوف ي قفلفبف فِرف لفِكنتِي اقفستِ ِضِه. وف ائِيلف ِمنف ارف رف ِلقف بفنِي اسف ِليوطف
د  يفِدي ا امو ب  ِحينفمف ِري ونف انتِي انفا الرح ۭة. ففيفعفِرفو الفِمصف كفاۭم عفِظيمف رف بِاحف ِض ِمصف ائِيلف ِمنف ارف رف نفاِدي شفعفبِي بفنِي اسف ِرجف اجف رف ففاخف يفِدي عفلفى ِمصف

انِينف سفنفة  وسفى ابفنف ثفمف كفانف مو . هفكفذفا ففعفل. وف ب  ا الرح هومف رف ا امف ونو كفمف هفارو وسفى وف ». ففففعفلف مو ائِيلف ِمنف بفيفنِِهمف رف ِرجو بفنِي اسف اخف رف وف عفلفى ِمصف
: ونف ارو نو قفائِل: هفاتِيفا عفِجيبفة  تفقوولو ِلهف عفوف ا فِرف كومف لحمف : «اذفا كف ونف هفارو وسفى وف ب  ِلمو قفالف الرح . وف نف عفوف ا فِرف لحمف انِينف سفنفة  ِحينف كف ثفمف ونو ابفنف ثفلۭث وف هفارو وف
اهو ونو عفصف حف هفارو . طفرف ب  رف الرح ا امف ففعفل هفكفذفا كفمف نف وف عفوف ونو الفى فِرف هفارو وسفى وف لف مو نف ففتفِصيرف ثوعفبفانا». ففدفخف عفوف امف فِرف ا امف هف حف رف اطف اكف وف ذف عفصف خو

وا كول  حو . طفرف ِرِهمف كفذفِلكف رف ايفضا بِِسحف افوو ِمصف ةف ففففعفلف عفرح رف السححف اءف وف كفمف نو ايفضا الفحو عفوف بفانا. ففدفعفا فِرف تف ثوعف ارف امف عفبِيِدِه ففصف امف نف وف عفوف امف فِرف امف
. ثومح قفالف ب  لحمف الرح ا تفكف ا كفمف مف عف لفهو مف نف ففلفمف يفسف عفوف تفدح قفلفبو فِرف . ففاشف مف ونف ابفتفلفعفتف ِعِصيحهو ا هفارو لفِكنف عفصف . وف ِت الفِعِصي  ثفعفابِينف ارف اهو ففصف اِحۭد عفصف وف

اففِة قِفف ِلِلقفائِِه عفلفى حف اِء وف جو الفى الفمف رو بفاحِ. انحهو يفخف نف فِي الصح عفوف . اذفهفبف الفى فِرف ِلقف الشحعفبف نف غفِليظ . قفدف ابفى انف يوطف عفوف وسفى: «قفلفبو فِرف ب  ِلمو الرح
يحِة. بودوونِي فِي الفبفرتِ ِلقف شفعفبِي ِليفعف لفنِي الفيفكف قفائِل: اطف سف انِيتِينف ارف ب  الفهو الفِعبفرف تفقوولو لفهو: الرح . وف ذوهفا فِي يفِدكف يحة  تفاخو لفتف حف وح ا الحتِي تفحف الفعفصف ِر. وف النحهف
ِر اِء الحِذي فِي النحهف ا الحتِي فِي يفِدي عفلفى الفمف ِربو بِالفعفصف : هفا انفا اضف ب  ذفا تفعفِرفو انتِي انفا الرح : بِهف ب  . هفكفذفا يفقوولو الرح عف مف تحى النف لفمف تفسف ذفا حف هووف وف

وسفى: «قولف ب  ِلمو ِر». ثومح قفالف الرح اء  ِمنف النحهف بووا مف رف ِري ونف انف يفشف . ففيفعفافو الفِمصف رو يفنفتِنو النحهف ِر وف كو الحِذي فِي النحهف وتو السحمف يفمو لو دفما. وف وح ففيفتفحف
عفاِت ِميفاِهِهمف ِلتفِصيرف دفما. تفمف جف عفلفى كولتِ مو اِمِهمف وف عفلفى اجف اقِيِهمف وف عفلفى سفوف اِرِهمف وف ِريتِينف عفلفى انفهف دح يفدفكف عفلفى ِميفاِه الفِمصف مو اكف وف ذف عفصف : خو ونف ارو ِلهف

اءف بف الفمف رف ضف ا وف ففعف الفعفصف . رف ب  رف الرح ا امف ونو هفكفذفا كفمف هفارو وسفى وف اِر». ففففعفلف مو جف فِي الحف شفاِب وف رف فِي الخف ِض ِمصف ففيفكوونف دفم  فِي كولتِ ارف
رو ففلفمف تفنف النحهف انف ِر وف كو الحِذي فِي النحهف اتف السحمف مف ِر دفما. وف اِء الحِذي فِي النحهف لف كول  الفمف وح بِيِدِه ففتفحف امف عويووِن عف امف نف وف عفوف امف عفيفنفيف فِرف ِر امف الحِذي فِي النحهف
نف ففلفمف عفوف تفدح قفلفبو فِرف . ففاشف ِرِهمف رف كفذفِلكف بِِسحف افوو ِمصف ففعفلف عفرح . وف رف ِض ِمصف كفانف الدحمو فِي كولتِ ارف ِر. وف اء  ِمنف النحهف بووا مف رف ِري ونف انف يفشف يفقفِدِر الفِمصف

اۭء ِل مف ِر لجف الفيِ النحهف وف ِريتِينف حف ِميعو الفِمصف ففرف جف حف هف قفلفبفهو الفى هفذفا ايفضا. وف جتِ لفمف يووف لف بفيفتفهو وف دفخف نو وف عفوف فف فِرف . ثومح انفصفرف ب  لحمف الرح ا تفكف ا كفمف مف عف لفهو مف يفسف
ِر اِء النحهف بووا ِمنف مف رف وا انف يفشف مف لفمف يفقفِدرو بووا لنحهو رف  .ِليفشف

ِلقف : اطف ب  قولف لفهو: هفكفذفا يفقوولو الرح نف وف عفوف لف الفى فِرف خو وسفى: «ادف ب  ِلمو رف (ص : ) قفالف الرح ب  النحهف بف الرح رف ا ضف لفتف سفبفعفةو ايحاۭم بفعفدف مف ا كفمو لفمح وف
لو الفى بفيفتِكف خو تفدف عفدو وف ففاِدعف. ففتفصف رو ضف ففاِدعِ. ففيفِفيضو النحهف وِمكف بِالضح ِميعف توخو ِربو جف ا انفا اضف مف ففهف ِلقفهو انف كونفتف تفابفى انف توطف بودوونِي. وف شفعفبِي ِليفعف
عفدو عفبِيِدكف تفصف عفلفى شفعفبِكف وف لفيفكف وف . عف عفاِجنِكف الفى مف الفى تفنفانِيِركف وف عفلفى شفعفبِكف وف الفى بويووِت عفبِيِدكف وف عفلفى سفِريِركف وف اِشكف وف دفعِ فِرف الفى ِمخف وف

.« رف ِض ِمصف ففاِدعف عفلفى ارف ِعِد الضح اصف اِم وف الجف اقِي وف السحوف اِر وف اكف عفلفى النفهف دح يفدفكف بِعفصف : مو ونف ارو وسفى: «قولف ِلهف ب  ِلمو ففاِدعو». ففقفالف الرح الضح
ِض ففاِدعف عفلفى ارف عفدووا الضح اصف ِرِهمف وف افوونف بِِسحف ففعفلف كفذفِلكف الفعفرح . وف رف ضف ِمصف غفطحتف ارف ففاِدعو وف ِعدفِت الضح رف ففصف هو عفلفى ِميفاِه ِمصف ونو يفدف دح هفارو ففمف

ِ». ففقفالف بت وا ِللرح ِلقف الشحعفبف ِليفذفبفحو عفنف شفعفبِي ففاطف ففاِدعف عفنتِي وف ففعف الضح ِ ِليفرف بت يفا الفى الرح لتِ : «صف قفالف ونف وف هفارو وسفى وف نو مو عفوف . ففدفعفا فِرف رف ِمصف
: ِر». ففقفالف ا تفبفقفى فِي النحهف لفِكنحهف . وف عفنف بويووتِكف ففاِدعِ عفنفكف وف عِ الضح شفعفبِكف ِلقفطف ِل عفبِيِدكف وف لجف ِلكف وف لتِي لجف تفى اصف : «عفيتِنف ِلي مف نف عفوف وسفى ِلِفرف مو
ا تفبفقفى فِي لفِكنحهف . وف شفعفبِكف عفبِيِدكف وف عفنف بويووتِكف وف ففاِدعو عفنفكف وف تفِفعو الضح ِ الفِهنفا. ففتفرف بت ». ِلكفيف تفعفِرفف انف لفيفسف ِمثفلو الرح ِلكف : «كفقفوف «غفدا». ففقفالف
ب  نف ففففعفلف الرح عفوف ا عفلفى فِرف عفلفهف ففاِدعِ الحتِي جف ِل الضح ِ ِمنف اجف بت وسفى الفى الرح خف مو صفرف نف وف عفوف ونو ِمنف لفدونف فِرف هفارو وسفى وف جف مو رف ِر». ثومح خف النحهف

لف صف نو انحهو قفدف حف عفوف اى فِرف ا رف . ففلفمح ضو تحى انفتفنفِت الرف ة  حف ما كفثِيرف عووهفا كووف مف جف قووِل. وف الفحو الد وِر وف ففاِدعو ِمنف الفبويووِت وف اتفِت الضح وسفى. ففمف ِل مو كفقفوف
ِض ِليفِصيرف بفعووضا ابف الرف ِربف تورف اضف اكف وف دح عفصف : مو ونف ارو وسفى: «قولف ِلهف ب  ِلمو . ثومح قفالف الرح ب  لحمف الرح ا تفكف ا كفمف مف عف لفهو مف لفمف يفسف لفظف قفلفبفهو وف جو اغف الفففرف

ائِِم. كول  عفلفى الفبفهف ارف الفبفعووضو عفلفى النحاِس وف ِض ففصف ابف الرف بف تورف رف ضف اهو وف ونو يفدفهو بِعفصف دح هفارو . مف ». ففففعفل كفذفِلكف رف ِض ِمصف ِميعِ ارف فِي جف
كفانف الفبفعووضو تفِطيعووا. وف وا الفبفعووضف ففلفمف يفسف ِرجو ِرِهمف ِليوخف افوونف بِِسحف ففعفلف كفذفِلكف الفعفرح . وف رف ِض ِمصف ِميعِ ارف ارف بفعووضا فِي جف ِض صف اِب الرف تورف
. ثومح قفالف ب  لحمف الرح ا تفكف ا كفمف مف عف لفهو مف نف ففلفمف يفسف عفوف تفدح قفلفبو فِرف لفِكِن اشف بِعو ِا». وف : «هفذفا اصف نف عفوف افوونف ِلِفرف ائِِم. ففقفالف الفعفرح عفلفى الفبفهف عفلفى النحاِس وف
ِلقف شفعفبِي ِليفعفبودوونِي. ففانحهو انف : اطف ب  قولف لفهو: هفكفذفا يفقوولو الرح اِء. وف جو الفى الفمف رو . انحهو يفخف نف عفوف امف فِرف قِفف امف بفاحِ وف رف فِي الصح وسفى: «بفكتِ ب  ِلمو الرح
ضو ايفضا الرف ِريتِينف ذوبحانا. وف تفِلئو بويووتو الفِمصف عفلفى بويووتِكف الذ بحانف ففتفمف عفلفى شفعفبِكف وف عفلفى عفبِيِدكف وف لفيفكف وف ِسلو عف ِلقو شفعفبِي هفا انفا ارف كونفتف ل توطف
ِض. ب  فِي الرف لفمف انتِي انفا الرح . ِلتفعف تحى ل يفكوونو هونفاكف ذوبحان  ِقيم  حف يفثو شفعفبِي مو اسفانف حف ضف جف ِم ارف يتِزو فِي ذفِلكف الفيفوف لفِكنف امف ا. وف لفيفهف الحتِي هومف عف

فِي كولتِ بويووِت عفبِيِدِه. وف نف وف عفوف ة  الفى بفيفِت فِرف لفتف ذوبحان  كفثِيرف ب  هفكفذفا. ففدفخف . غفدا تفكوونو هفِذِه اليفةو». ففففعفلف الرح شفعفبِكف قا بفيفنف شفعفبِي وف عفلو ففرف اجف وف



وسفى: ِض». ففقفالف مو وا للفِهكومف فِي هفِذِه الرف : «اذفهفبووا اذفبفحو قفالف ونف وف هفارو وسفى وف نو مو عفوف ضو ِمنف الذ بحاِن. ففدفعفا فِرف ِربفِت الرف رف خف ِض ِمصف ارف
ونفنفا؟ نفذفهفبو مو جو يوونِِهمف اففل يفرف ِِ امف عو ِريتِينف امف سف الفِمصف نفا ِرجف ِ الفِهنفا. انف ذفبفحف بت ِريتِينف ِللرح سف الفِمصف بفحو ِرجف ا نفذف لوحو انف نفففعفلف هفكفذفا لنحنفا انحمف «ل يفصف
لفِكنف ل تفذفهفبووا يحِة. وف ِ الفِهكومف فِي الفبفرتِ بت وا ِللرح بفحو ِلقوكومف ِلتفذف : «انفا اطف نو عفوف ا يفقوولو لفنفا». ففقفالف فِرف ِ الفِهنفا كفمف بت بفحو ِللرح نفذف يحِة وف سفففرف ثفلثفِة ايحاۭم فِي الفبفرتِ
لفِكنف ل بِِه غفدا. وف شفعف بِيِدِه وف عف نف وف عفوف تفِفعو الذ بحانو عفنف فِرف ِ ففتفرف بت لتِي الفى الرح اصف جو ِمنف لفدونفكف وف رو وسفى: «هفا انفا اخف ِلي». ففقفالف مو يفا لجف لتِ بفِعيدا. صف

وسفى ِل مو ب  كفقفوف ِ. ففففعفلف الرح بت لحى الفى الرح صف نف وف عفوف وسفى ِمنف لفدونف فِرف جف مو رف ِ». ففخف بت بفحف ِللرح ِلقف الشحعفبف ِليفذف تحى ل يوطف اتِلو حف نو يوخف عفوف يفعودف فِرف
ِلِق الشحعفبف ةف ايفضا ففلفمف يوطف رح نو قفلفبفهو هفِذِه الفمف عفوف لفظف فِرف لفِكنف اغف اِحدفة ! وف شفعفبِِه. لفمف تفبفقف وف عفبِيِدِه وف نف وف عفوف تفففعف الذ بحانو عفنف فِرف  .ففارف

مف ِلقفهو ِلقف شفعفبِي ِليفعفبودوونِي. ففانحهو انف كونفتف تفابفى انف توطف انِيتِينف اطف ب  الفهو الفِعبفرف قولف لفهو: هفكفذفا يفقوولو الرح نف وف عفوف لف الفى فِرف خو وسفى: «ادف ب  ِلمو ثومح قفالف الرح
يتِزو يومف بفا ثفِقيل ِجدتا. وف الفغفنفِم وف الفبفقفِر وف اِل وف الفِجمف ِميِر وف الفحف يفِل وف قفِل عفلفى الفخف اِشيكف الحتِي فِي الفحف وف ِ تفكوونو عفلفى مف بت ا يفدو الرح مف بفعفدو ففهف ِسكوهو كونفتف تومف وف

ب  قفتا قفائِل: «غفدا يفففعفلو الرح ب  وف يحنف الرح عف ء ». وف ائِيلف شفيف رف ا ِلبفنِي اسف وتو ِمنف كولتِ مف . ففل يفمو ِريتِينف اِشي الفِمصف وف مف ائِيلف وف رف اِشي اسف وف ب  بفيفنف مف الرح
ا تف ِمنفهف ائِيلف ففلفمف يفمو رف اِشي بفنِي اسف وف ا مف امح . وف ِريتِينف اِشي الفِمصف وف ِميعو مف اتفتف جف رف فِي الفغفِد. ففمف ب  هفذفا المف ِض». ففففعفلف الرح رف فِي الرف هفذفا المف

وسفى ب  ِلمو . ثومح قفالف الرح ِلِق الشحعفبف نف ففلفمف يوطف عفوف لفِكنف غفلوظف قفلفبو فِرف اِحد . وف ل وف ا وف تف ِمنفهف ائِيلف لفمف يفمو رف اِشي اسف وف اذفا مف نو وف عفوف سفلف فِرف ارف اِحد . وف وف
. رف ِض ِمصف نف ِليفِصيرف غوبفارا عفلفى كولتِ ارف عفوف امف عفيفنفيف فِرف اِء امف وف السحمف وسفى نفحف ِه مو لفيوذفرتِ اِد التووِن وف مف ا ِمنف رف ءف ايفِديكومف ذفا ِملف : «خو ونف هفارو وف

وف وسفى نفحف اهو مو ذفرح نف وف عفوف امف فِرف قفففا امف وف ادف التووِن وف مف ذفا رف ». ففاخف رف ِض ِمصف اِملف طفاِلعفة  بِبوثووۭر فِي كولتِ ارف ائِِم دفمف عفلفى الفبفهف ففيفِصيرف عفلفى النحاِس وف
اِملف كفانفتف اِمِل لنح الدحمف ِل الدحمف وسفى ِمنف اجف امف مو افوونف انف يفِقفووا امف تفِطعِ الفعفرح لفمف يفسف ائِِم. وف فِي الفبفهف اِملف بوثووۭر طفاِلعفة  فِي النحاِس وف ارف دفمف اِء ففصف السحمف
رف فِي وسفى: «بفكتِ ب  ِلمو وسفى. ثومح قفالف الرح ب  مو لحمف الرح ا كف ا كفمف مف عف لفهو مف نف ففلفمف يفسف عفوف ب  قفلفبف فِرف لفِكنف شفدحدف الرح . وف ِريتِينف فِي كولتِ الفِمصف افِينف وف فِي الفعفرح
بفاتِي الفى رف ِميعف ضف ِسلو جف ةف ارف رح ِلقف شفعفبِي ِليفعفبودوونِي. لنتِي هفِذِه الفمف انِيتِينف اطف ب  الفهو الفِعبفرف قولف لفهو: هفكفذفا يفقوولو الرح نف وف عفوف امف فِرف قِفف امف بفاحِ وف الصح
بفا لفكونفتف توبفادو ِمنف شفعفبفكف بِالفوف ِربوكف وف اضف د  يفِدي وف ِض. ففانحهو النف لفوف كونفتو امو شفعفبِكف ِلتفعفِرفف انف لفيفسف ِمثفِلي فِي كولتِ الرف عفلفى عفبِيِدكف وف قفلفبِكف وف

ِلقفهو. هفا انفا غفدا ِمثفلف النف تحى ل توطف عفانِد  بفعفدو ِلشفعفبِي حف ِض. انفتف مو ِمي فِي كولتِ الرف بفرف بِاسف ِليوخف تِي وف توكف ِلِريفكف قووح ِل هفذفا اقفمف لفِكنف لجف ِض. وف الرف
ِميعو النحاِس قفِل. جف ا لفكف فِي الفحف كولح مف اِشيفكف وف وف ِم مف ِسِل احف . ففالنف ارف ا الفى النف ِم تفاِسيِسهف نفذو يفوف رف مو دا عفِظيما ِجدتا لفمف يفكونف ِمثفلوهو فِي ِمصف ِطرو بفرف امف

بف نف هفرف عفوف ِ ِمنف عفبِيِد فِرف بت ةف الرح افف كفِلمف ». ففالحِذي خف وتوونف دو ففيفمو لفيفِهِم الفبفرف عوونف الفى الفبويووِت يفنفِزلو عف مف ل يوجف قفِل وف دوونف فِي الفحف ائِِم الحِذينف يووجف الفبفهف وف
دح يفدفكف وسفى: «مو ب  ِلمو قفِل. ثومح قفالف الرح اِشيفهو فِي الفحف وف مف كف عفبِيدفهو وف ِ ففتفرف بت ِة الرح بفهو الفى كفِلمف هف قفلف جتِ ا الحِذي لفمف يووف امح اِشيِه الفى الفبويووِت. وف وف مف بِعفبِيِدِه وف

وف اهو نفحف وسفى عفصف دح مو ». ففمف رف ِض ِمصف قفِل فِي ارف ِب الفحف عفلفى كولتِ عوشف ائِِم وف عفلفى الفبفهف رف عفلفى النحاِس وف ِض ِمصف د  فِي كولتِ ارف اِء ِليفكوونف بفرف وف السحمف نفحف
سفِط اِصلفة  فِي وف تفوف نفار  مو د  وف . ففكفانف بفرف رف ِض ِمصف دا عفلفى ارف ب  بفرف طفرف الرح امف ِض وف تف نفار  عفلفى الرف رف جف دا وف بفرف عوودا وف ب  رو طفى الرح اِء ففاعف السحمف

قفِل ِمنف ا فِي الفحف ِميعف مف رف جف ِض ِمصف دو فِي كولتِ ارف بف الفبفرف رف ة ! ففضف تف امح ارف نفذو صف رف مو ِض ِمصف ء  عفِظيم  ِجدتا لفمف يفكونف ِمثفلوهو فِي كولتِ ارف ِد. شفيف الفبفرف
د . ا بفرف ائِيلف ففلفمف يفكونف فِيهف رف يفثو كفانف بفنوو اسف اسفانف حف ضف جف قفِل ال ارف ِر الفحف ِميعف شفجف كفسحرف جف قفِل وف ِب الفحف ِميعف عوشف دو جف بف الفبفرف رف ضف ائِِم. وف الفبفهف النحاِس وف

كفففى ِ وف بت يفا الفى الرح لتِ . صف ارو رف شفعفبِي الشف انفا وف ب  هووف الفبفار  وف ةف. الرح رح طفاتو هفِذِه الفمف ا: «اخف مف قفالف لفهو ونف وف هفارو وسفى وف دفعفا مو نو وف عفوف سفلف فِرف ففارف
عوودو ِ ففتفنفقفِطعو الر  بت ِدينفِة ابفِسطو يفدفيح الفى الرح وِجي ِمنف الفمف رو وسفى: «ِعنفدف خو ». ففقفالف لفهو مو ل تفعوودووا تفلفبفثوونف ِلقفكومف وف دو ففاطف الفبفرف عووِد ِا وف دووثو رو حو

الشحِعيرو لفِه». ففالفكفتحانو وف ِ الف بت شووا بفعفدو ِمنف الرح لفمو انحكومف لفمف تفخف عفبِيدوكف ففانفا اعف ا انفتف وف امح . وف ضف ِ الرف بت دو ايفضا ِلتفعفِرفف انح ِللرح ل يفكوونو الفبفرف وف
ِدينفِة ِمنف لفدونف وسفى ِمنف الفمف جف مو رف ة . ففخف رف تفاختِ ا كفانفتف مو بف لنحهف رف الفقفطفانِي  ففلفمف توضف ا الفِحنفطفةو وف امح بفِزرا. وف الفكفتحانو مو بِل وف سف ِربفا. لنح الشحِعيرف كفانف مو ضو

دف الفبفرف طفرف وف اى انح الفمف ا رف نو لفمح عفوف لفِكنف فِرف ِض. وف طفرو عفلفى الرف لفمف يفنفصفبح الفمف دو وف الفبفرف عوودو وف ِ ففانفقفطفعفِت الر  بت يفِه الفى الرح بفسفطف يفدف نف وف عفوف فِرف
وسفى ب  عفنف يفِد مو لحمف الرح ا تفكف ائِيلف كفمف رف ِلقف بفنِي اسف نف ففلفمف يوطف عفوف تفدح قفلفبو فِرف عفبِيدوهو. ففاشف بفهو هووف وف لفظف قفلف اغف ِطئو وف عوودف انفقفطفعفتف عفادف يوخف الر   .وف

ابفِن ابفنِكف سفاِمعِ ابفنِكف وف بِرف فِي مف ِلتوخف . وف مف نفعف ايفاتِي هفِذِه بفيفنفهو قولووبف عفبِيِدِه لصف بفهو وف لفظفتو قفلف نف ففانتِي اغف عفوف لف الفى فِرف خو وسفى: «ادف ب  ِلمو ثومح قفالف الرح
ب  قفال لفهو: «هفكفذفا يفقوولو الرح نف وف عفوف ونو الفى فِرف هفارو وسفى وف لف مو ». ففدفخف ب  ونف انتِي انفا الرح مف ففتفعفلفمو ا بفيفنفهو نفعفتوهف بِايفاتِي الحتِي صف رف وف توهو فِي ِمصف ا ففعفلف بِمف

اۭد عفلفى رف ِلقف شفعفبِي هفا انفا اِجيءو غفدا بِجف ِلقف شفعفبِي ِليفعفبودوونِي. ففانحهو انف كونفتف تفابفى انف توطف عف ِلي؟ اطف ضف تفى تفابفى انف تفخف انِيتِينف الفى مف الفهو الفِعبفرف
ِر النحابِِت لفكومف ِميعف الشحجف يفاكولو جف ِد. وف ةف الفبفاقِيفةف لفكومف ِمنف الفبفرف لفةف السحاِلمف يفاكولو الفففضف ِض. وف تفطفاعف نفظفرو الرف تحى ل يوسف ِض حف هف الرف جف ي وف وِمكف ففيوغفطتِ توخو

ِجدووا عفلفى مف وو نفذو يفوف ل ابفاءو ابفائِكف مو كف وف هو ابفاؤو رو الحِذي لفمف يفرف ِريتِينف المف ِميعِ الفِمصف بويووتف جف ِميعِ عفبِيِدكف وف بويووتف جف لف بويووتفكف وف يفمف قفِل. وف ِمنف الفحف
الف ِليفعفبودووا جف ِلِق الرتِ ا؟ اطف تفى يفكوونو هفذفا لفنفا ففخت نف لفهو: «الفى مف عفوف . ففقفالف عفبِيدو فِرف نف عفوف جف ِمنف لفدونف فِرف رف خف لف وف وح ِم». ثومح تفحف ِض الفى هفذفا الفيفوف الرف
نف لفِكنف مف . وف كومف بح الفهف بودووا الرح ا: «اذفهفبووا اعف مف . ففقفالف لفهو نف عفوف ونو الفى فِرف هفارو وسفى وف دح مو ؟» ففرو ِربفتف رف قفدف خف لفمف بفعفدو انح ِمصف . الفمف تفعف مف هو بح الفهف الرح
ا: مف ِ». ففقفالف لفهو بت بفقفِرنفا. لنح لفنفا ِعيدا ِللرح بفنفاتِنفا بِغفنفِمنفا وف شويووِخنفا. نفذفهفبو بِبفنِينفا وف وسفى: «نفذفهفبو بِِفتفيفانِنفا وف ؟» ففقفالف مو نف هومو الحِذينف يفذفهفبوونف مف وف

ذفا . لنحكومف ِلهف بح بودووا الرح اعف الف وف جف ا. لفيفسف هفكفذفا. اذفهفبووا انفتومو الرتِ وِهكومف شفرت جو امف وو وا انح قودح لدفكومو. انفظورو اوف ِلقوكومف وف ا اطف عفكومف هفكفذفا كفمف ب  مف «يفكوونو الرح
يفاكولف كولح رف وف ِض ِمصف عفدف عفلفى ارف اِد ِليفصف رف ِل الفجف رف لجف ِض ِمصف دح يفدفكف عفلفى ارف وسفى: «مو ب  ِلمو . ثومح قفالف الرح نف عفوف ». ففطوِردفا ِمنف لفدونف فِرف طفاِلبوونف

كولح اِر وف قِيحة  كولح ذفِلكف النحهف ِض ِريحا شفرف ب  عفلفى الرف لفبف الرح رف ففجف ِض ِمصف اهو عفلفى ارف وسفى عفصف دح مو دو». ففمف كفهو الفبفرف ا تفرف ِض كولح مف ِب الرف عوشف
ء  ثفِقيل  ِجدتا . شفيف رف وِم ِمصف ِميعِ توخو لح فِي جف حف رف وف ِض ِمصف ادو عفلفى كولتِ ارف رف ِعدف الفجف ادف ففصف رف قِيحةو الفجف يحو الشحرف لفِت الرتِ مف بفاحو حف ا كفانف الصح لفمح اللحيفِل. وف

ِميعف جف ِض وف ِب الرف ِميعف عوشف اكفلف جف . وف ضو ِت الرف لفمف تحى اظف ِض حف هف كولتِ الرف جف غفطحى وف هو كفذفِلكف وف ل يفكوونو بفعفدف اد  هفكفذفا ِمثفلفهو وف رف لفهو جف لفمف يفكونف قفبف
وسفى نو مو عفوف ». ففدفعفا فِرف رف ِض ِمصف قفِل فِي كولتِ ارف ِب الفحف ل فِي عوشف ِر وف رو فِي الشحجف ضف ء  اخف تحى لفمف يفبفقف شفيف دو حف كفهو الفبفرف ِر الحِذي تفرف ِر الشحجف ثفمف
ففعف ا ِليفرف ِ الفِهكومف بت يفا الفى الرح لتِ صف ةف ففقفطف وف رح ِطيحتِي هفِذِه الفمف ا عفنف خف ففحف النف اصف ا. وف الفيفكومف ا وف ِ الفِهكومف بت طفاتو الفى الرح : «اخف قفالف ِرعا وف سف ونف مو هفارو وف
تفهو حف طفرف ادف وف رف لفِت الفجف مف بِيحة  شفِديدفة  ِجدتا ففحف ب  ِريحا غفرف دح الرح ِ. ففرف بت لحى الفى الرح صف نف وف عفوف وسفى ِمنف لفدونف فِرف جف مو رف تف ففقفطف». ففخف وف عفنتِي هفذفا الفمف

وسفى: ب  ِلمو . ثومح قفالف الرح ائِيلف رف ِلقف بفنِي اسف نف ففلفمف يوطف عفوف ب  قفلفبف فِرف لفِكنف شفدحدف الرح . وف رف وِم ِمصف اِحدفة  فِي كولتِ توخو ادفة  وف رف . لفمف تفبفقف جف ِر سووفف الفى بفحف
ِض اِء ففكفانف ظفلم  دفاِمس  فِي كولتِ ارف وف السحمف وسفى يفدفهو نفحف دح مو سو الظحلمو». ففمف تحى يولفمف رف حف ِض ِمصف اِء ِليفكوونف ظفلم  عفلفى ارف وف السحمف دح يفدفكف نفحف «مو



نو عفوف ! ففدفعفا فِرف سفاِكنِِهمف مف نوور  فِي مف ائِيلف كفانف لفهو رف ِميعو بفنِي اسف لفِكنف جف كفانِِه ثفلثفةف ايحاۭم. وف د  ِمنف مف ل قفامف احف اهو وف د  اخف رف ثفلثفةف ايحاۭم. لفمف يوبفِصرف احف ِمصف
وسفى: «انفتف توعفِطي ايفضا فِي ». ففقفالف مو عفكومف لدوكومف ايفضا تفذفهفبو مف كومف تفبفقفى. اوف بفقفرف كومف وف . غفيفرف انح غفنفمف بح بودووا الرح : «اذفهفبووا اعف قفالف وسفى وف مو

نو ل نفعفِرفو نفحف ِ الفِهنفا. وف بت ذو ِلِعبفادفةِ الرح ا نفاخو . لنحنفا ِمنفهف عفنفا. ل يفبفقفى ِظلفف  اِشينفا ايفضا مف وف ِ الفِهنفا ففتفذفهفبو مف بت ا ِللرح بوهف قفاۭت ِلنوقفرتِ رف حف مو ايفِدينفا ذفبفائِحف وف
. ل تفرف تفِرزف : «اذفهفبف عفنتِي. احف نو عفوف قفالف لفهو فِرف . وف مف ِلقفهو نف ففلفمف يفشفا انف يوطف عفوف ب  قفلفبف فِرف لفِكنف شفدحدف الرح ». وف تحى نفاتِيف الفى هونفاكف بح حف اذفا نفعفبودو الرح بِمف

هفكف ايفضا جف ى وف ! انفا ل اعوودو ارف ا قولفتف وسفى: «نِِعمح ». ففقفالف مو وتو ِهي تفمو جف ى وف مف تفرف ِهي ايفضا. انحكف يفوف جف  .«وف
دا دوكومف طفرف رو ِلقوكومف يفطف ا يوطف ِعنفدفمف ِلقوكومف ِمنف هونفا. وف . بفعفدف ذفِلكف يوطف رف عفلفى ِمصف نف وف عفوف ِلبو عفلفى فِرف اِحدفة  ايفضا اجف بفة  وف رف وسفى: «ضف ب  ِلمو ثومح قفالف الرح
طفى اعف تِعفةف ذفهفۭب». وف امف ۭة وف تِعفةف فِضح ا امف اِحبفتِهف اةۭ ِمنف صف رف كول  امف اِحبِِه وف ۭل ِمنف صف جو لوبف كول  رف سفاِمعِ الشحعفِب انف يفطف لحمف فِي مف اِم. تفكف ِمنف هونفا بِالتحمف
عويووِن الشحعفِب. نف وف عفوف بِيِد فِرف يووِن عف ِِ رف فِي عو ِض ِمصف وسفى كفانف عفِظيما ِجدتا فِي ارف ايفضا مو . وف ِريتِينف ة  ِللشحعفِب فِي عويووِن الفِمصف ب  نِعفمف الرح

اِلِس نف الفجف عفوف ِر فِرف رف ِمنف بِكف ِض ِمصف ۭر فِي ارف وتو كول  بِكف رف ففيفمو سفِط ِمصف جو فِي وف رو ِف اللحيفِل اخف وف نِصف ب  انتِي نفحف وسفى: «هفكفذفا يفقوولو الرح قفالف مو وف
ل يفكوونو ِمثفلوهو رف لفمف يفكونف ِمثفلوهو وف ِض ِمصف اخ  عفِظيم  فِي كولتِ ارف يفكوونو صورف ۭة. وف ِر بفِهيمف كول  بِكف ى وف حف لففف الرح اِريفِة الحتِي خف ِر الفجف ِسيتِِه الفى بِكف عفلفى كورف

ِريتِينف يتِزو بفيفنف الفِمصف بح يومف وا انح الرح لفمو ائِِم. ِلكفيف تفعف ل الفى الفبفهف نتِنو كفلفب  ِلسفانفهو الفيفِهمف ل الفى النحاِس وف ائِيلف ل يوسف رف ِميعو بفنِي اسف لفِكنف جف ايفضا. وف
جف رف ». ثومح خف جو رو بفعفدف ذفِلكف اخف . وف ِميعو الشحعفِب الحِذينف فِي اثفِركف جف جف انفتف وف رو : اخف دوونف ِلي قفائِِلينف جو يفسف لِء وف ِميعو عفبِيِدكف هفؤو . ففيفنفِزلو الفيح جف ائِيلف رف اسف وف
ونو هفارو وسفى وف كفانف مو ». وف رف ِض ِمصف ائِبِي فِي ارف ثورف عفجف نو ِلتفكف عفوف ا فِرف عو لفكومف مف وسفى: «ل يفسف ب  ِلمو قفالف الرح ِب. وف ِ الفغفضف وت مو نف فِي حو عفوف ِمنف لفدونف فِرف

ِضِه ائِيلف ِمنف ارف رف ِلقف بفنِي اسف نف ففلفمف يوطف عفوف ب  قفلفبف فِرف لفِكنف شفدحدف الرح . وف نف عفوف امف فِرف ائِِب امف  .يفففعفلِن كولح هفِذِه الفعفجف
ائِيلف رف اعفِة اسف مف ا كولح جف لتِمف لو شوهووِر السحنفِة. كف اسف الش هووِر. هووف لفكومف اوح رو يفكوونو لفكومف رف : «هفذفا الشحهف رف ِض ِمصف ونف فِي ارف هفارو وسفى وف ب  ِلمو قفالف الرح وف
ِغيرا عفنف انف يفكوونف كوففوا انف كفانف الفبفيفتو صف سفِب بويووِت البفاِء. شفاة  ِللفبفيفِت. وف اِحۭد شفاة  بِحف مف كول  وف ذوونف لفهو ِر يفاخو قفائِلفيفِن فِي الفعفاِشِر ِمنف هفذفا الشحهف
ة  ذفكفرا ابفنف ِحيحف ِسبوونف ِللشحاةِ. تفكوونو لفكومف شفاة  صف ِلِه تفحف سفِب اكف اِحۭد عفلفى حف سفِب عفدفِد الن فووِس. كول  وف تِِه بِحف هو الفقفِريبو ِمنف بفيف ارو جف ذو هووف وف ِلشفاةۭ يفاخو

هووِر مف هو كول  جو بفحو ِر. ثومح يفذف ابِعف عفشفرف ِمنف هفذفا الشحهف ِم الرح تف الفِحففِظ الفى الفيفوف يفكوونو ِعنفدفكومف تفحف اِعِز. وف وف ففاِن اوف ِمنف الفمف ذوونفهو ِمنف الفِخرف سفنفۭة تفاخو
مف تِلفكف يفاكولوونف اللححف ا. وف الفعفتفبفِة الفعولفيفا فِي الفبويووِت الحتِي يفاكولوونفهو فِيهف تفيفِن وف عفلوونفهو عفلفى الفقفائِمف يفجف ِم وف ذوونف ِمنف الدح يفاخو ائِيلف فِي الفعفِشيحِة. وف رف اعفِة اسف مف جف

عف اكفاِرِعِه اسفهو مف ِويتا بِالنحاِر. رف شف اِء بفلف مف بووخا بِالفمف طف ةۭ يفاكولوونفهو. ل تفاكولووا ِمنفهو نفيفئا اوف طفبِيخا مف رح شفاۭب مو عف ففِطيۭر. عفلفى اعف ِويتا بِالنحاِر مف شف لفةف مف اللحيف
ِلكومف جو ِذيفتوكومف فِي ارف احف دوودفة  وف شف كومف مف قفاؤو هفكفذفا تفاكولوونفهو: احف ِرقوونفهو بِالنحاِر. وف بفاحِ توحف الفبفاقِي ِمنفهو الفى الصح بفاحِ. وف ل توبفقووا ِمنفهو الفى الصح فِِه. وف وف جف وف

رف ِمنف ِض ِمصف ۭر فِي ارف ِربو كولح بِكف اضف لفةف وف رف هفِذِه اللحيف ِض ِمصف تفازو فِي ارف ِ. ففانتِي اجف بت ح  ِللرح لفۭة. هووف فِصف تفاكولوونفهو بِعفجف . وف ِعِصي كومف فِي ايفِديكومف وف
بورو عفنفكومف اعف ى الدحمف وف ا ففارف ة  عفلفى الفبويووِت الحتِي انفتومف فِيهف يفكوونو لفكومو الدحمو عفلمف . وف ب  . انفا الرح ِريتِينف ِة الفِمصف كفاما بِكولتِ اِلهف نفعو احف اصف ائِِم. وف الفبفهف النحاِس وف

يفاِلكومف توعفيتِدوونفهو ِ. فِي اجف بت مو تفذفكفارا ففتوعفيتِدوونفهو ِعيدا ِللرح يفكوونو لفكومف هفذفا الفيفوف . وف رف ضف ِمصف ِربو ارف بفة  ِللفهفلِك ِحينف اضف رف لفيفكومف ضف ففل يفكوونو عف
ِم ِل الفى الفيفوف ِم الوح ِميرا ِمنف الفيفوف نف اكفلف خف ِميرف ِمنف بويووتِكومف ففانح كولح مف لف تفعفِزلوونف الفخف مف الوح ة  ابفِديحة . «سفبفعفةف ايحاۭم تفاكولوونف ففِطيرا. الفيفوف ففِريضف

ا ال ل  مف ا عفمف لو فِيِهمف . ل يوعفمف قفدحس  ففل  مو حف ِم السحابِعِ مف فِي الفيفوف قفدحس  وف ففل  مو حف ِل مف ِم الوح يفكوونو لفكومف فِي الفيفوف . وف ائِيلف رف السحابِعِ توقفطفعو تِلفكف النحففسو ِمنف اسف
ففظوونف هفذفا رف ففتفحف ِض ِمصف نفادفكومف ِمنف ارف تو اجف جف رف ِم عفيفنِِه اخف ففظوونف الفففِطيرف لنتِي فِي هفذفا الفيفوف تفحف . وف لو ِمنفكومف دفهو يوعفمف حف ا تفاكولوهو كول  نفففۭس ففذفِلكف وف مف

ِرينف ِمنف الفِعشف اِدي وف ِم الفحف سفاء  تفاكولوونف ففِطيرا الفى الفيفوف ِر مف ابِعف عفشفرف ِمنف الشحهف ِم الرح ِل فِي الفيفوف ِر الوح ة  ابفِديحة . فِي الشحهف يفاِلكومف ففِريضف مف فِي اجف الفيفوف
لووِد وف عف مف ائِيلف الفغفِريبو مف رف اعفِة اسف مف تفِمرا توقفطفعو تِلفكف النحففسو ِمنف جف خف نف اكفلف مو . ففانح كولح مف ِمير  فِي بويووتِكومف دف خف سفاء . سفبفعفةف ايحاۭم ل يووجف ِر مف الشحهف

ذووا لفكومف خو بووا وف حف مو: «اسف قفالف لفهو ائِيلف وف رف ِميعف شويووخِ اسف وسفى جف سفاِكنِكومف تفاكولوونف ففِطيرا». ففدفعفا مو ِميعِ مف تفِمرا. فِي جف خف ِض. ل تفاكولووا شفيفئا مو الرف
ِم الحِذي تفيفِن بِالدح قفائِمف الف س وا الفعفتفبفةف الفعولفيفا وف مو ِت وف ِم الحِذي فِي الطحسف ِمسووهفا فِي الدح اغف وففا وف ذووا بفاقفةف زو خو . وف حف وا الفِفصف اذفبفحو سفِب عفشفائِِركومف وف غفنفما بِحف
ى الدحمف عفلفى الفعفتفبفِة الفعولفيفا . ففِحينف يفرف ِريتِينف ِربف الفِمصف تفازو ِليفضف بح يفجف بفاحِ ففانح الرح تحى الصح تِِه حف د  ِمنفكومف ِمنف بفاِب بفيف جف احف رو انفتومف ل يفخف ِت. وف فِي الطحسف

يفكوونو لِدكف الفى البفِد. وف لوف ة  لفكف وف رف ففِريضف ففظوونف هفذفا المف . ففتفحف ِربف لو بويووتفكومف ِليفضف خو ِلكف يفدف هف ل يفدفعو الفمو ب  عفِن الفبفاِب وف بورو الرح تفيفِن يفعف قفائِمف الف وف
: ؟ تفقوولوونف ةو لفكومف مف ا هفِذِه الفِخدف : مف لدوكومف الوكومف اوف يفكوونو ِحينف يفسف ةف. وف مف ففظوونف هفِذِه الفِخدف لحمف انحكومف تفحف ا تفكف ب  كفمف ضف الحتِي يوعفِطيكومو الرح لوونف الرف خو ِحينف تفدف

دووا. سفجف رح الشحعفبو وف لحصف بويووتفنفا». ففخف خف ِريتِينف وف بف الفِمصف ا ضفرف رف لفمح ائِيلف فِي ِمصف رف ِ الحِذي عفبفرف عفنف بويووِت بفنِي اسف بت حۭ ِللرح ةو فِصف ِهيف ذفبِيحف
ِض ۭر فِي ارف بف كولح بِكف بح ضفرف ِف اللحيفِل انح الرح دفثف فِي نِصف . هفكفذفا ففعفلووا. ففحف ونف هفارو وسفى وف ب  مو رف الرح ا امف ففعفلووا كفمف ائِيلف وف رف ضفى بفنوو اسف مف وف

ِميعو جف كول  عفبِيِدِه وف نو لفيفل هووف وف عفوف ۭة. ففقفامف فِرف ِر بفِهيمف كولح بِكف ِن وف جف ِر الِسيِر الحِذي فِي الستِ ِسيتِِه الفى بِكف اِلِس عفلفى كورف نف الفجف عفوف ِر فِرف رف ِمنف بِكف ِمصف
وا ِمنف بفيفِن جو رو وا اخف : «قوومو قفالف ونف لفيفل وف هفارو وسفى وف . ففدفعفا مو يتِت  رف لنحهو لفمف يفكونف بفيفت  لفيفسف فِيِه مف اخ  عفِظيم  فِي ِمصف كفانف صورف . وف ِريتِينف الفِمصف
بفاِركوونِي ايفضا». اذفهفبووا. وف تومف وف لحمف ا تفكف كومف كفمف بفقفرف كومف ايفضا وف نفمف ذووا غف . خو تومف لحمف ا تفكف بح كفمف بودووا الرح اذفهفبووا اعف ِميعا وف ائِيلف جف رف بفنوو اسف ا وف شفعفبِي انفتومف

تفِمرف مف قفبفلف انف يفخف لف الشحعفبو عفِجينفهو مف ». ففحف ات  وف ِميعونفا امف مف قفالووا: «جف ِض لنحهو ِلقووهومف عفاِجل ِمنف الرف ِري ونف عفلفى الشحعفِب ِليوطف الفحح الفِمصف وف
تِعفةف ذفهفۭب امف ۭة وف تِعفةف فِضح ِريتِينف امف لفبووا ِمنف الفِمصف وسفى. طف ِل مو سفِب قفوف ائِيلف بِحف رف ففعفلف بفنوو اسف . وف تفافِِهمف ة  فِي ثِيفابِِهمف عفلفى اكف ورف رو صف مف مف عفاِجنوهو مف وف

ِسيسف الفى عفمف ائِيلف ِمنف رف رف لف بفنوو اسف تفحف . ففارف ِريتِينف لفبووا الفِمصف . ففسف وهومف تحى اعفارو ِريتِينف حف يووِن الفِمصف ِِ ة  ِللشحعفِب فِي عو ب  نِعفمف طفى الرح اعف ثِيفابا. وف وف
وا الفعفِجينف بفزو خف ةۭ ِجدتا. وف افِرف اۭش وف وف بفقفۭر مف عف غفنفۭم وف مف لفِفيف  كفثِير  ايفضا مف عفهو ِعدف مف صف لِد. وف اِل عفدفا الوف جف اۭش ِمنف الرتِ ِ ِمئفِة الفِف مف وف ِستت سوك وتف نفحف

ادا. فوِسِهمف زف نفعووا لنف وا. ففلفمف يفصف رو وا انف يفتفاخح لفمف يفقفِدرو رف وف مف طوِردووا ِمنف ِمصف . لنحهو تفِمرف لحۭة ففِطيرا اذف كفانف لفمف يفخف بفزف مف رف خو وهو ِمنف ِمصف جو رف الحِذي اخف
يفنِِه ِم عف ثفلثِينف سفنفة  فِي ذفِلكف الفيفوف بفعِ ِمئفۭة وف ايفِة ارف كفانف ِعنفدف نِهف ثفلثِينف سفنفة . وف بفعف ِمئفۭة وف رف ففكفانفتف ارف وهفا فِي ِمصف ائِيلف الحتِي اقفامو رف ةو بفنِي اسف ا اقفامف امح وف

ففظو ِمنف ِ. توحف بت لفةو ِهيف ِللرح . هفِذِه اللحيف رف ِض ِمصف اِجِه ايحاهومف ِمنف ارف رف ِ لخف بت ففظو ِللرح لفة  توحف . ِهيف لفيف رف ِض ِمصف تف ِمنف ارف جف رف ِ خف بت نفاِد الرح ِميعف اجف انح جف

تفاعۭ بف لفِكنف كول  عفبفۭد مو حِ: كول  ابفِن غفِريۭب ل يفاكولو ِمنفهو. وف ةو الفِفصف : «هفِذِه ففِريضف ونف هفارو وسفى وف ب  ِلمو قفالف الرح . وف يفاِلِهمف ائِيلف فِي اجف رف ِميعِ بفنِي اسف جف
ما ل عفظف اِرجۭ وف ِم ِمنف الفبفيفِت الفى خف ِرجف ِمنف اللححف . ل توخف كفلو اِحۭد يوؤف الِجيرو ل يفاكولِن ِمنفهو. فِي بفيفۭت وف تِنوهو ثومح يفاكولو ِمنفهو. النحِزيلو وف ۭة تفخف بِِفضح

نفعفهو ففيفكوونو تفنف ِمنفهو كول  ذفكفۭر ثومح يفتفقفدحمو ِليفصف ِ ففلفيوخف بت حا ِللرح نفعف فِصف صف لف ِعنفدفكف نفِزيل  وف اذفا نفزف نفعوونفهو. وف ائِيلف يفصف رف اعفِة اسف مف وا ِمنفهو. كول  جف ِسرو تفكف



ائِيلف رف ِميعو بفنِي اسف ». ففففعفلف جف نفكومف ِللنحِزيِل النحاِزِل بفيف ِض وف لووِد الرف وف اِحدفة  ِلمف لففف ففل يفاكولو ِمنفهو. تفكوونو شفِريعفة  وف ا كول  اغف امح ِض. وف لووِد الرف وف كفمف
نفاِدِهمف سفِب اجف رف بِحف ِض ِمصف ائِيلف ِمنف ارف رف جف بفنِي اسف رف بح اخف نِِه انح الرح ِم عفيف كفانف فِي ذفِلكف الفيفوف . هفكفذفا ففعفلووا. وف ونف هفارو وسفى وف ب  مو رف الرح ا امف  .كفمف

وا وسفى ِللشحعفِب: «اذفكورو قفالف مو ائِِم. انحهو ِلي». وف ِمنف الفبفهف ائِيلف ِمنف النحاِس وف رف ِحۭم ِمنف بفنِي اسف ۭر كولح ففاتِحِ رف سف ِلي كولح بِكف وسفى: «قفدتِ ب  ِلمو قفالف الرح وف
ونف فِي اِرجو مف انفتومف خف . الفيفوف ِمير  كفلو خف ل يوؤف ب  ِمنف هونفا. وف كومو الرح جف رف رف ِمنف بفيفِت الفعوبووِديحِة ففانحهو بِيفۭد قفِويحۭة اخف تومف ِمنف ِمصف جف رف مف الحِذي فِيِه خف هفذفا الفيفوف
ضا لففف ِلبفائِكف انف يوعفِطيفكف ارف الفيفبووِسيتِينف الحتِي حف يتِينف وف ِ الفِحوت وِريتِينف وف المو الفِحثتِيتِينف وف نفعفانِيتِينف وف ضف الفكف ب  ارف لفكف الرح خف تفى ادف يفكوونو مف . وف ِر ابِيبف شفهف
كفلو السحبفعفةف اليحاِم ِ. ففِطير  يوؤف بت ِم السحابِعِ ِعيد  ِللرح فِي الفيفوف ِر. سفبفعفةف ايحاۭم تفاكولو ففِطيرا وف ةف فِي هفذفا الشحهف مف نفعو هفِذِه الفِخدف عفسفل انحكف تفصف تفِفيضو لفبفنا وف

ب  ِحينف نفعف الفيح الرح ا صف ِل مف ِم قفائِل: ِمنف اجف بِرو ابفنفكف فِي ذفِلكف الفيفوف توخف . «وف وِمكف ِميعِ توخو ِمير  فِي جف ى ِعنفدفكف خف ل يورف تفِمر  وف خف ى ِعنفدفكف مو ل يورف وف
ب  ِمنف كف الرح جف رف . لنحهو بِيفۭد قفِويحۭة اخف ِ فِي ففِمكف بت تفذفكفارا بفيفنف عفيفنفيفكف ِلتفكوونف شفِريعفةو الرح ة  عفلفى يفِدكف وف يفكوونو لفكف عفلمف . وف رف نِي ِمنف ِمصف جف رف اخف

طفاكف اعف ِلبفائِكف وف لففف لفكف وف ا حف ضف الفكفنفعفانِيتِينف كفمف ب  ارف لفكف الرح خف تفى ادف يفكوونو مف ا ِمنف سفنفۭة الفى سفنفۭة. «وف قفتِهف ةف فِي وف ففظو هفِذِه الفففِريضف . ففتفحف رف ِمصف
انف لفمف تفففِدِه اۭر تفففِديِه بِشفاةۭ. وف ِر ِحمف لفِكنح كولح بِكف ِ. وف بت . الذ كوورو ِللرح ائِِم الحتِي تفكوونو لفكف ۭر ِمنف نِتفاجِ الفبفهف كولح بِكف ِحۭم وف ِ كولح ففاتِحِ رف بت مو ِللرح ايحاهفا انحكف توقفدتِ
رف ِمنف ب  ِمنف ِمصف نفا الرح جف رف ا هفذفا؟ تفقوولو لفهو: بِيفۭد قفِويحۭة اخف تفى سفالفكف ابفنوكف غفدا: مف يفكوونو مف لِدكف تفففِديِه. «وف ِر انفسفاۭن ِمنف اوف كول  بِكف ِسرو عونوقفهو. وف ففتفكف

بفحو ائِِم. ِلذفِلكف انفا اذف ِر الفبفهف ِر النحاِس الفى بِكف رف ِمنف بِكف ِض ِمصف ۭر فِي ارف بح قفتفلف كولح بِكف نو عفنف اطفلقِنفا انح الرح عفوف ا تفقفسحى فِرف كفانف لفمح بفيفِت الفعوبووِديحِة. وف
ب  نفا الرح جف رف . لنحهو بِيفۭد قفِويحۭة اخف ابفة  بفيفنف عفيفنفيفكف ِعصف ة  عفلفى يفِدكف وف لِدي. ففيفكوونو عفلمف ۭر ِمنف اوف اففِدي كولح بِكف ِحۭم وف ِ الذ كوورف ِمنف كولتِ ففاتِحِ رف بت ِللرح

: «ِلئفل يفنفدفمف الشحعفبو ا قفِريبفة  لنح اف قفالف عف انحهف ِطينِيتِينف مف ففلفسف ِض الف ِدِهمف فِي طفِريِق ارف نو الشحعفبف انح اف لفمف يفهف عفوف لفقف فِرف ا اطف كفانف لفمح ». وف رف ِمنف ِمصف
. رف ِض ِمصف ِزينف ِمنف ارف هتِ تفجف ائِيلف مو رف ِعدف بفنوو اسف صف ِر سووۭف. وف يحِة بفحف ». ففادفارف او الشحعفبف فِي طفِريِق بفرتِ رف ِجعووا الفى ِمصف يفرف با وف رف اوا حف اذفا رف
« عفكومف ِعدوونف ِعظفاِمي ِمنف هونفا مف لفۭف قفائِل: «انح اف سفيفففتفِقدوكومف ففتوصف ائِيلف بِحف رف لففف بفنِي اسف تفحف عفهو لنحهو كفانف قفِد اسف وسفى ِعظفامف يووسوفف مف ذف مو اخف وف

لفيفل فِي مف فِي الطحِريِق وف ِديفهو اۭب ِليفهف وِد سفحف ارا فِي عفمو مف نفهف هو امف ب  يفِسيرو امف كفانف الرح يحِة. وف ِف الفبفرتِ لووا فِي ايثفامف فِي طفرف نفزف لووا ِمنف سوك وتف وف تفحف ارف وف
اِم الشحعفِب ودو النحاِر لفيفل ِمنف امف عفمو ارا وف اِب نفهف ودو السححف حف عفمو لفيفل. لفمف يفبفرف ارا وف شووا نفهف مف - ِلكفيف يفمف وِد نفاۭر ِليوِضيءف لفهو  .عفمو

قفابِلفهو تفنفِزلوونف ِعنفدف . مو فوونف امف بفعفلف صف ِر امف الفبفحف دفلف وف جف وِث بفيفنف مف امف ففِم الفِحيرو يفنفِزلووا امف ِجعووا وف ائِيلف انف يفرف رف مف بفنِي اسف لتِ وسفى: «كف بو ِلمو قفالف الرح وف
. هومف اءف رف عفى وف تحى يفسف نف حف عفوف دو قفلفبف فِرف اشفدتِ . وف قفففرو لفيفِهِم الف تفغفلفقف عف ِض. قفِد اسف تفبِكوونف فِي الرف رف : هومف مو ائِيلف رف نو عفنف بفنِي اسف عفوف ِر. ففيفقوولو فِرف الفبفحف
بف تفغفيحرف قفلفبو رف انح الشحعفبف قفدف هفرف ِلكو ِمصف بِرف مف ا اخف ». ففففعفلووا هفكفذفا. ففلفمح ب  ِري ونف انتِي انفا الرح يفعفِرفو الفِمصف يفِشِه وف ِميعِ جف بِجف نف وف عفوف دو بِِفرف جح ففاتفمف

بفۭة كف رف ذف ِستح ِمئفِة مف اخف عفهو. وف هو مف مف ذف قفوف اخف كفبفتفهو وف رف تِنفا؟» ففشفدح مف مف ائِيلف ِمنف ِخدف رف لفقفنفا اسف تحى اطف نفا حف اذفا ففعفلف عفبِيِدِه عفلفى الشحعفِب. ففقفالووا: «مف نف وف عفوف فِرف
بفنوو ائِيلف وف رف اءف بفنِي اسف رف تحى سفعفى وف رف حف ِلِك ِمصف نف مف عفوف ب  قفلفبف فِرف شفدحدف الرح ا. وف ِميِعهف بِيحة  عفلفى جف كف رف نوودا مف جو رف وف بفاِت ِمصف كف رف سفائِرف مف بفۭة وف تفخف نف مو
نفدف ِِ هومف نفاِزلوونف عف يفِشِه وف جف سفانِِه وف فورف نف وف عفوف كفبفاِت فِرف رف يفِل مف ِميعو خف . جف كووهومف رف ادف هومف وف اءف رف ِري ونف وف فِيعفۭة. ففسفعفى الفِمصف ونف بِيفۭد رف اِرجو ائِيلف خف رف اسف

اءفهومف ففففِزعووا ِجدتا. رف اِحلوونف وف ِري ونف رف اذفا الفِمصف مف وف ائِيلف عويوونفهو رف ففعف بفنوو اسف نو رف عفوف بف فِرف ا اقفتفرف . ففلفمح فوونف امف بفعفلف صف وِث امف نفدف ففِم الفِحيرو ِِ ِر عف الفبفحف
تفنفا جف رف تحى اخف نفعفتف بِنفا حف اذفا صف يحِة؟ مف وتف فِي الفبفرتِ تفنفا ِلنفمو ذف رف اخف وسفى: «هفلف لنحهو لفيفسفتف قوبوور  فِي ِمصف قفالووا ِلمو ِ وف بت ائِيلف الفى الرح رف خف بفنوو اسف رف صف وف

ِريتِينف ِمنف انف ِدمف الفِمصف يفر  لفنفا انف نفخف ِريتِينف لنحهو خف ِدمف الفِمصف : كوفح عفنحا ففنفخف رف قفائِِلينف نفاكف بِِه فِي ِمصف لحمف ؟ الفيفسف هفذفا هووف الفكفلمو الحِذي كف رف ِمنف ِمصف
ِريتِينف ايفتومو الفِمصف ا رف . ففانحهو كفمف مف نفعوهو لفكومو الفيفوف ِ الحِذي يفصف بت وا خفلصف الرح انفظورو افووا. قِفووا وف وسفى ِللشحعفِب: «ل تفخف يحِة». ففقفالف مو وتف فِي الفبفرتِ نفمو

ائِيلف رف ؟ قولف ِلبفنِي اسف خو الفيح رو ا لفكف تفصف وسفى: «مف ب  ِلمو ». ففقفالف الرح توونف مو انفتومف تفصف نفكومف وف ب  يوقفاتِلو عف مف ايفضا الفى البفِد. الرح ونفهو مف ل تفعوودوونف تفرو الفيفوف
دو قولووبف هفا انفا اشفدتِ ِر عفلفى الفيفابِسفِة. وف سفِط الفبفحف ائِيلف فِي وف رف لف بفنوو اسف خو شوقحهو ففيفدف ِر وف دح يفدفكف عفلفى الفبفحف مو اكف وف ففعف انفتف عفصف ارف لووا. وف حف انف يفرف

نف عفوف دو بِِفرف جح ب  ِحينف اتفمف ِري ونف انتِي انفا الرح سفانِِه. ففيفعفِرفو الفِمصف فورف كفبفاتِِه وف رف يفِشِه بِمف كولتِ جف نف وف عفوف دو بِِفرف جح هومف ففاتفمف اءف رف لووا وف خو تحى يفدف ِريتِينف حف الفِمصف
. هومف اءف رف قففف وف وف اِمِهمف وف اِب ِمنف امف ودو السححف انفتفقفلف عفمو هومف وف اءف رف سفارف وف ائِيلف وف رف كفِر اسف امف عفسف لكو ِا السحائِرو امف سفانِِه». ففانفتفقفلف مف فورف كفبفاتِِه وف رف مف وف

وسفى يفدفهو دح مو مف . ففلفمف يفقفتفِربف هفذفا الفى ذفاكف كولح اللحيفِل. وف اءف اللحيفلف اضف الظحلمو وف ابو وف ارف السححف صف ائِيلف وف رف كفِر اسف عفسف ِريتِينف وف كفِر الفِمصف لف بفيفنف عفسف ففدفخف
ِر عفلفى سفِط الفبفحف ائِيلف فِي وف رف لف بفنوو اسف . ففدفخف اءو انفشفقح الفمف رف يفابِسفة  وف عفلف الفبفحف جف قِيحۭة شفِديدفةۭ كولح اللحيفِل وف رف بِِريحۭ شفرف ب  الفبفحف ى الرح رف ِر ففاجف عفلفى الفبفحف
سفِط سفانِِه الفى وف فورف بفاتِِه وف كف رف مف نف وف عفوف يفِل فِرف ِميعو خف هومف جف اءف رف لووا وف دفخف ِري ونف وف مو الفِمصف تفبِعفهو . وف عفنف يفسفاِرِهمف مف عفنف يفِمينِِهمف وف اءو سوور  لفهو الفمف الفيفابِسفِة وف
لفعف بفكفرف خف ِريتِينف وف كفرف الفِمصف عفجف عفسف ازف اِب وف السححف وِد النحاِر وف ِريتِينف فِي عفمو كفِر الفِمصف فف عفلفى عفسف رف بح اشف بفحِ انح الرح كفانف فِي هفِزيعِ الص  ِر. وف الفبفحف
دح يفدفكف وسفى: «مو ب  ِلمو ». ففقفالف الرح مف ِريتِينف عفنفهو بح يوقفاتِلو الفِمصف ائِيلف لنح الرح رف بو ِمنف اسف رو : «نفهف ِري ونف لفۭة. ففقفالف الفِمصف تحى سفاقووهفا بِثفقف كفبفاتِِهمف حف رف مف

اِلِه بفحِ الفى حف رو ِعنفدف اقفبفاِل الص  عف الفبفحف جف ِر ففرف وسفى يفدفهو عفلفى الفبفحف دح مو ». ففمف سفانِِهمف فورف كفبفاتِِهمف وف رف ِريتِينف عفلفى مف اءو عفلفى الفِمصف ِجعف الفمف ِر ِليفرف عفلفى الفبفحف
يفِش ِميعِ جف سفانف جف فورف كفبفاِت وف رف غفطحى مف اءو وف عف الفمف جف ِر. ففرف سفِط الفبفحف ِريتِينف فِي وف ب  الفِمصف ففعف الرح ِري ونف هفاِربوونف الفى ِلقفائِِه. ففدف الفِمصف ِة وف ائِمف الدح

مف عفنف اءو سوور  لفهو الفمف ِر وف سفِط الفبفحف شووا عفلفى الفيفابِسفِة فِي وف ائِيلف ففمف رف ا بفنوو اسف امح اِحد . وف ل وف مف وف ِر. لفمف يفبفقف ِمنفهو هومف فِي الفبفحف اءف رف لف وف نف الحِذي دفخف عفوف فِرف
ِر. اتا عفلفى شفاِطِئ الفبفحف وف ِريتِينف امف ائِيلو الفِمصف رف نفظفرف اسف . وف ِريتِينف ائِيلف ِمنف يفِد الفِمصف رف ِم اسف ب  فِي ذفِلكف الفيفوف لحصف الرح . ففخف عفنف يفسفاِرِهمف يفِمينِِهمف وف

وسفى بِعفبفِدِه مو ِ وف بت نووا بِالرح امف بح وف افف الشحعفبو الرح . ففخف ِريتِينف ب  بِالفِمصف نفعفهو الرح لف الفعفِظيمف الحِذي صف عف ِف ائِيلو الفِف رف اى اسف رف  .وف
تِي ب  قووح ِر. الرح ا فِي الفبفحف مف هو حف اِكبفهو طفرف رف سف وف . الفففرف ِ ففانحهو قفدف تفعفظحمف بت نتِمو ِللرح ِ: «ارف بت ةف ِللرح بِيحف ائِيلف هفِذِه التحسف رف بفنوو اسف وسفى وف نحمف مو ِحينفئِۭذ رف

ا فِي يفشفهو الفقفاهومف جف نف وف عفوف كفبفاِت فِرف رف هو. مف مو ب  اسف ِب. الرح رف لو الفحف جو ب  رف فتِعوهو. الرح دوهو الفهو ابِي ففارف جتِ لِصي. هفذفا الفِهي ففامف ارف خف قفدف صف نفِشيِدي وف وف
ةِ. يفِمينوكف يفا رف قودف ة  بِالف عفتفزح ب  مو ۭر. يفِمينوكف يفا رف جف اِق كفحف مف . قفدف هفبفطووا فِي العف جو يِهمو الل جف ِر سووفف توغفطتِ كفبِيحِة فِي بفحف رف نووِدِه الفمف لو جو ِر ففغفِرقف اففضف الفبفحف

اِريفةو بفِت الفِميفاهو الفجف ِت الفِميفاهو. انفتفصف اكفمف بِِريحِ انفِفكف تفرف الفقفشتِ وف مف كف طفكف ففيفاكولوهو ِسلو سفخف . تورف قفاِوِميكف ِدمو مو تِكف تفهف ةِ عفظفمف بِكفثفرف . وف مو الفعفدووح طتِ ب  توحف رف
تف بِِريِحكف دو سفيفِفي. توففنِيِهمف يفِدي! نفففخف رتِ مف نفففِسي. اجف تفِلئو ِمنفهو ة ! تفمف مو غفنِيمف ِركو اقفستِ : اتفبفعو ادف ِر. قفالف الفعفدوو  جو فِي قفلفِب الفبفحف دفِت الل جف مح ابِيفۭة. تفجف كفرف
انِعا وفا بِالتحسفابِيحِ صف خو ا فِي الفقفدفاسفِة مف عفتفزت نف ِمثفلوكف مو ؟ مف ب  ِة يفا رف نف ِمثفلوكف بفيفنف الِلهف ةۭ. مف اِص فِي ِميفاۭه غفاِمرف صف . غفاصووا كفالرح رو ففغفطحاهومو الفبفحف

ذو . تفاخو تفِعدوونف عو الش عووبو ففيفرف مف . يفسف ِسكف كفِن قودف سف تِكف الفى مف ِديِه بِقووح تفهو. تفهف يف اففتِكف الشحعفبف الحِذي ففدف ِشدو بِرف . تورف ضو مو الرف د  يفِمينفكف ففتفبفتفِلعوهو ؟ تفمو ائِبف عفجف



. عفبو الر  بفةو وف يف لفيفِهِم الفهف . تفقفعو عف ِميعو سوكحاِن كفنفعفانف ففةو. يفذووبو جف جف ذوهومو الرح وابف تفاخو . اقفِويفاءو مو اءو ادوومف رف . ِحينفئِۭذ يفنفدفِهشو امف ِطينف دفةو سوكحانف ففلفسف عف الرح
كفاِن اثِكف الفمف بفِل ِميرف مف فِي جف تفغفِرسوهو تفهو. تفِجيءو بِِهمف وف تحى يفعفبورف الشحعفبو الحِذي اقفتفنفيف . حف ب  تحى يفعفبورف شفعفبوكف يفا رف ِر حف جف توونف كفالفحف مو اِعكف يفصف ِة ِذرف بِعفظفمف
سفانِِه فورف كفبفاتِِه وف رف لفتف بِمف نف دفخف عفوف يفلف فِرف البفِد. ففانح خف ِر وف ِلكو الفى الدحهف ب  يفمف . الرح ب  قفِدِس الحِذي هفيحاتفهو يفدفاكف يفا رف . الفمف ب  ِلسفكفنِكف نفعفتفهو يفا رف الحِذي صف
ونف الد فح تو هفارو يفمو النحبِيحةو اخف رف ذفتف مف ِر». ففاخف سفِط الفبفحف شووا عفلفى الفيفابِسفِة فِي وف ائِيلف ففمف رف ا بفنوو اسف امح ِر. وف اءف الفبفحف لفيفِهمف مف ب  عف دح الرح رف ِر وف الفى الفبفحف

ا فِي مف هو حف اِكبفهو طفرف رف سف وف ِ ففانحهو قفدف تفعفظحمف! الفففرف بت وا ِللرح نتِمو يفمو: «رف رف مف مف ابفتفهو اجف قفۭص. وف رف هفا بِدوفووۭف وف اءف رف ِميعو النتِسفاِء وف تف جف جف رف خف بِيفِدهفا وف
اءووا الفى اء  ففجف لفمف يفِجدووا مف يحِة وف وا ثفلثفةف ايحاۭم فِي الفبفرتِ يحِة شووۭر. ففسفارو وا الفى بفرتِ جو رف خف ِر سووفف وف ائِيلف ِمنف بفحف رف وسفى بِاسف لف مو تفحف ِر!». ثومح ارف الفبفحف

؟» بو رف اذفا نفشف : «مف وسفى قفائِِلينف رف الشحعفبو عفلفى مو ةف». ففتفذفمح ارح ا «مف هف مو . ِلذفِلكف دوِعيف اسف ر  ةف لنحهو مو ارح اء  ِمنف مف بووا مف رف وا انف يفشف لفمف يفقفِدرو ةف. وف ارح مف
: «انف نفهو. ففقفالف تفحف هونفاكف امف ما وف كف حو ة  وف ضفعف لفهو ففِريضف اءو عفذفبا. هونفاكف وف ارف الفمف اِء ففصف ا فِي الفمف هف حف ة  ففطفرف رف ب  شفجف اهو الرح ِ. ففارف بت خف الفى الرح ففصفرف

توهو عفلفى عف ضف ا وف ا ِممح ضا مف رف ائِِضِه ففمف ِميعف ففرف ففظو جف تفحف ايفاهو وف صف غفى الفى وف تفصف يفنفيفِه وف قح فِي عف نفعو الفحف تفصف ِ الفِهكف وف بت ِت الرح وف عو ِلصف مف كونفتف تفسف
لووا هونفاكف ِعنفدف لفة . ففنفزف سفبفعوونف نفخف اۭء وف ةف عفيفنف مف رف هونفاكف اثفنفتفا عفشف اءووا الفى ايِليمف وف ». ثومح جف ب  شفافِيكف . ففانتِي انفا الرح لفيفكف عو عف ِريتِينف ل اضف الفِمصف

اِء  .الفمف
ِر الثحانِي بفعفدف اِمسف عفشفرف ِمنف الشحهف ِم الفخف ) فِي الفيفوف ِسينفاءف يحِة ِسيۭن (الحتِي بفيفنف ايِليمف وف ائِيلف الفى بفرتِ رف اعفِة بفنِي اسف مف اتفى كول  جف لووا ِمنف ايِليمف. وف تفحف ثومح ارف

تفنفا بِيفِد تفنفا مو : «لفيف ائِيلف رف ا بفنوو اسف مف قفالف لفهو يحِة. وف ونف فِي الفبفرتِ هفارو وسفى وف ائِيلف عفلفى مو رف اعفِة بفنِي اسف مف رف كول  جف . ففتفذفمح رف ِض ِمصف وِجِهمف ِمنف ارف رو خو
هووِر مف قفففِر ِلتوِميتفا كولح هفذفا الفجو انفا الفى هفذفا الف تومف جف رف ا اخف بفزا ِللشحبفعِ! ففانحكومف ِم نفاكولو خو اِلِسينف ِعنفدف قودووِر اللححف رف اذف كونحا جف ِض ِمصف ِ فِي ارف بت الرح

لوكوونف فِي مف ايفسف تفِحنفهو ا. لمف ِمهف ِم بِيفوف ةف الفيفوف اجف يفلفتفِقطوونف حف جو الشحعفبو وف رو اِء! ففيفخف بفزا ِمنف السحمف ِطرو لفكومف خو وسفى: «هفا انفا امف ب  ِلمو وعِ». ففقفالف الرح بِالفجو

ِميعِ ونو ِلجف هفارو وسفى وف ما». ففقفالف مو ما ففيفوف ا يفلفتفِقطوونفهو يفوف ا يفِجيئوونف بِِه ففيفكوونو ِضعففف مف يتِئوونف مف مف يوهف ِم السحاِدِس انحهو يفكوونو فِي الفيفوف وِسي امف ل؟ وف نفامو
.ِ بت كومف عفلفى الرح رف اِعِه تفذفم  تِمف ِ لسف بت دف الرح جف ونف مف بفاحِ تفرو فِي الصح . وف رف ِض ِمصف كومف ِمنف ارف جف رف بح اخف ونف انح الرح سفاِء تفعفلفمو : «فِي الفمف ائِيلف رف بفنِي اسف

بفعووا بفزا ِلتفشف بفاحِ خو فِي الصح ما ِلتفاكولووا وف سفاِء لفحف بح يوعفِطيكومف فِي الفمف وسفى: «ذفِلكف بِانح الرح قفالف مو نفا؟» وف لفيف وا عف رو تحى تفتفذفمح اذفا حف نو ففمف ا نفحف امح وف
: «قولف ِلكولتِ ونف ارو وسفى ِلهف قفالف مو ِ». وف بت كومف بفلف عفلفى الرح رو نفا تفذفم  لفيف اذفا؟ لفيفسف عف نو ففمف ا نفحف امح لفيفِه. وف ونف عف رو كومو الحِذي تفتفذفمح رف ِ تفذفم  بت اعِ الرح تِمف لسف

وف مو الفتفففتووا نفحف ائِيلف انحهو رف اعفِة بفنِي اسف مف مو كولح جف لتِ ونو يوكف دفثف اذف كفانف هفارو ». ففحف كومف رف ِ لنحهو قفدف سفِمعف تفذفم  بت اِم الرح : اقفتفِربووا الفى امف ائِيلف رف اعفِة بفنِي اسف مف جف
فِي ما وف : فِي الفعفِشيحِة تفاكولوونف لفحف مف . قولف لفهو ائِيلف رف رف بفنِي اسف وسفى: «سفِمعفتو تفذفم  ب  ِلمو اِب. ففقفالف الرح رف فِي السححف ِ قفدف ظفهف بت دو الرح جف اذفا مف يحِة وف الفبفرتِ
بفاحِ كفانف سفِقيطو فِي الصح لحةف. وف حف غفطحِت الفمف ِعدفتف وف ى صف سفاِء انح السحلفوف ». ففكفانف فِي الفمف ب  الفهوكومف ونف انتِي انفا الرح تفعفلفمو بفزا وف بفعوونف خو بفاحِ تفشف الصح
اى بفنوو ا رف ِض. ففلفمح ِليِد عفلفى الرف ء  دفقِيق  ِمثفلو قوشووۭر. دفقِيق  كفالفجف يحِة شفيف ِه الفبفرتِ جف تفففعف سفِقيطو النحدفى اذفا عفلفى وف ا ارف لفمح لحِة. وف حف الفيِ الفمف وف النحدفى حف
ب  ِلتفاكولووا. هفذفا هووف طفاكومو الرح بفزو الحِذي اعف وسفى: «هووف الفخو مف مو . ففقفالف لفهو ا هووف مف لفمف يفعفِرفووا مف ؟» لنحهو نف هووف مف ِلبفعفۭض: «مف هو ائِيلف قفالووا بفعفضو رف اسف

تِِه». يفمف اِحۭد ِللحِذينف فِي خف ذوونف كول  وف ِد نوفووِسكومف تفاخو اِس عفلفى عفدف ِلِه. عوِمرا ِللرح سفِب اكف اِحۭد عفلفى حف . الفتفِقطووا ِمنفهو كول  وف ب  رف بِِه الرح ءو الحِذي امف الشحيف
اِحۭد عفلفى . كفانووا قفِد الفتفقفطووا كول  وف قفلتِلو لفمف يونفِقصف الفمو ثِرو وف كف ا كفالووا بِالفعوِمِر لفمف يوففِضِل الفمو لفمح قفلتِۭل. وف مو ثِۭر وف كف الفتفقفطووا بفيفنف مو ائِيلف هفكفذفا وف رف ففففعفلف بفنوو اسف

لحدف فِيِه دوود  بفاحِ ففتفوف وسفى بفلف ابفقفى ِمنفهو انفاس  الفى الصح عووا ِلمو مف مف لفمف يفسف بفاحِ». لفِكنحهو د  ِمنفهو الفى الصح وسفى: «ل يوبفِق احف مف مو قفالف لفهو ِلِه. وف سفِب اكف حف
. ثومح كفانف فِي سو كفانف يفذووبو ِميفِت الشحمف اذفا حف ِلِه. وف سفِب اكف اِحۭد عفلفى حف بفاحا كول  وف بفاحا ففصف كفانووا يفلفتفِقطوونفهو صف وسفى. وف لفيفِهمف مو طف عف . ففسفخف انفتفنف وف

. غفدا ب  ا قفالف الرح : «هفذفا مف مف وسفى. ففقفالف لفهو وا مو بفرو اخف اعفِة وف مف سفاِء الفجف ؤف اءف كول  رو اِحِد. ففجف يفِن ِللفوف اعففا عوِمرف بفزا موضف مو الفتفقفطووا خو ِم السحاِدِس انحهو الفيفوف
عووهو الفى الفغفِد ضف ففظف الفى الفغفِد». ففوف عووهو ِعنفدفكومف ِليوحف ا ففضفلف ضف كول  مف . وف ونف بوخو ا تفطف وا مف بوخو اطف ونف وف بِزو ا تفخف وا مف بِزو ِ. اخف بت قفدحس  ِللرح لفة  سفبفت  مو عوطف

قفِل. ِستحةف ايحاۭم مف ل تفِجدوونفهو فِي الفحف مف سفبفتا. الفيفوف ِ الفيفوف بت مف لنح ِللرح وسفى: «كولووهو الفيفوف ارف فِيِه دوود . ففقفالف مو ل صف وسفى ففلفمف يونفتِنف وف رف مو ا امف كفمف
ب  وا ِليفلفتفِقطووا ففلفمف يفِجدووا. ففقفالف الرح جو رف ِم السحابِعِ انح بفعفضف الشحعفِب خف دفثف فِي الفيفوف حف دو فِيِه». وف . ل يووجف مو السحابِعو ففِفيِه سفبفت  ا الفيفوف امح تفلفتفِقطوونفهو وف
بفزف ِم السحاِدِس خو . ِلذفِلكف هووف يوعفِطيكومف فِي الفيفوف بح اعفطفاكومو السحبفتف وا! انح الرح ائِِعي؟ انفظورو شفرف ايفايف وف صف ففظووا وف تفى تفابوونف انف تفحف وسفى: «الفى مف ِلمو
ائِيلف رف دفعفا بفيفتو اسف ِم السحابِعِ. وف احف الشحعفبو فِي الفيفوف تفرف ِم السحابِعِ». ففاسف كفانِِه فِي الفيفوف د  ِمنف مف جف احف رو كفانِِه. ل يفخف اِحۭد فِي مف ِلسووا كول  وف يفِن. اجف مف يفوف

ءو الفعوِمِر ِمنفهو يفكوونو . ِملف ب  رف بِِه الرح ءو الحِذي امف وسفى: «هفذفا هووف الشحيف قفالف مو هو كفِرقفاۭق بِعفسفۭل. وف طفعفمو ةِ ابفيفضو وف بفرف ِر الفكوزف بِزف هووف كف نتا». وف هو «مف مف اسف
اِحدا ذف قِسفطا وف : «خو ونف ارو وسفى ِلهف قفالف مو ». وف رف ِض ِمصف توكومف ِمنف ارف جف رف يحِة ِحينف اخف توكومف فِي الفبفرتِ عفمف بفزف الحِذي اطف وا الفخو . ِليفرو يفاِلكومف ِللفِحففِظ فِي اجف

اكفلف بفنوو ادفةِ ِللفِحففِظ. وف امف الشحهف ونو امف عفهو هفارو ضف وسفى وف ب  مو رف الرح ا امف ». كفمف يفاِلكومف ِ ِللفِحففِظ فِي اجف بت امف الرح عفهو امف ضف نتا وف ءف الفعوِمِر مف عفلف فِيِه ِملف اجف وف
يففِة رو الف ا الفعوِمرو ففهووف عوشف امح . وف نفعفانف ِض كف ِف ارف اءووا الفى طفرف تحى جف نح حف ةۭ. اكفلووا الفمف ۭض عفاِمرف اءووا الفى ارف تحى جف بفِعينف سفنفة  حف نح ارف ائِيلف الفمف رف  .اسف

بف رف اء  ِليفشف لفمف يفكونف مف فِيِديمف. وف لووا فِي رف نفزف ِ وف بت ِر الرح وِجِب امف اِحِلِهمف عفلفى مو رف سفِب مف يحِة ِسيۭن بِحف ائِيلف ِمنف بفرتِ رف اعفِة بفنِي اسف مف لف كول  جف تفحف ثومح ارف
عفِطشف ؟» وف بح بوونف الرح رتِ اذفا توجف ونفنِي؟ ِلمف اِصمو اذفا توخف وسفى: «ِلمف مف مو !» ففقفالف لفهو بف رف اء  ِلنفشف طوونفا مف قفالووا: «اعف وسفى وف مف الشحعفبو مو اصف . ففخف الشحعفبو

خف اِشيفنفا بِالفعفطفِش؟» ففصفرف وف مف نفا وف لدف اوف رف ِلتوِميتفنفا وف تفنفا ِمنف ِمصف عفدف اذفا اصف قفالووا: «ِلمف وسفى وف رف الشحعفبو عفلفى مو تفذفمح اِء وف هونفاكف الشحعفبو الفى الفمف
. ائِيلف رف عفكف ِمنف شويووخِ اسف ذف مف خو رح قودحامف الشحعفِب وف وسفى: «مو ب  ِلمو ونفنِي!» ففقفالف الرح مو جو ذفا الشحعفِب؟ بفعفدف قفِليۭل يفرف اذفا اففعفلو بِهف ِ: «مف بت وسفى الفى الرح مو

جو رو ةف ففيفخف رف خف ِربو الصح وِريبف ففتفضف ةِ فِي حو رف كف هونفاكف عفلفى الصحخف امف . هفا انفا اقِفو امف اذفهفبف ذفهفا فِي يفِدكف وف رف خو ا النحهف بفتف بِهف رف اكف الحتِي ضف عفصف وف
ِة بفنِي مف اصف خف ِل مو ِريبفةف» ِمنف اجف مف سحةف وف ِضعِ «مف وف مف الفمف دفعفا اسف . وف ائِيلف رف امف عويووِن شويووخِ اسف وسفى هفكفذفا امف ». ففففعفلف مو بف الشحعفبو رف اء  ِليفشف ا مف ِمنفهف

وسفى ِليفشووعف: . ففقفالف مو فِيِديمف ائِيلف فِي رف رف بف اسف ارف حف اِليقو وف اتفى عفمف ب  امف ل؟». وف سفِطنفا الرح : «افِي وف ِ قفائِِلينف بت ِربفتِِهمف ِللرح ِل تفجف ِمنف اجف ائِيلف وف رف اسف
اِربف وسفى ِليوحف ا قفالف لفهو مو ا ِا فِي يفِدي». ففففعفلف يفشووعو كفمف عفصف اِس التحلحِة وف غفدا اقِفو انفا عفلفى رف . وف اِليقف اِربف عفمف جف حف رو اخف ال وف «انفتفِخبف لفنفا ِرجف
اِليقف هو انح عفمف ففضف يفدف اذفا خف ائِيلف يفغفِلبو وف رف وسفى يفدفهو انح اسف ففعف مو كفانف اذفا رف اِس التحلحِة. وف ِعدووا عفلفى رف ورو ففصف حو ونو وف هفارو وسفى وف ا مو امح . وف اِليقف عفمف

رو ِمنف الخف اِحدو ِمنف هونفا وف يفِه الفوف ورو يفدف حو ونو وف دفعفمف هفارو لفيفِه. وف لفسف عف تفهو ففجف عفاهو تفحف ضف وف را وف جف ذفا حف وسفى ثفِقيلفتفيفِن اخف تف يفدفا مو ارف ا صف . ففلفمح يفغفِلبو
توبف هفذفا تِذفكفارا فِي وسفى: «اكف ب  ِلمو دتِ السحيفِف. ففقفالف الرح هو بِحف مف قفوف اِليقف وف مف يفشووعو عفمف زف ِس. ففهف وِب الشحمف . ففكفانفتف يفدفاهو ثفابِتفتفيفِن الفى غورو هونفاكف



ي». هف نِستِ وف هو «يفهف مف دفعفا اسف بفحا وف ذف وسفى مف اِء». ففبفنفى مو ِت السحمف اِليقف ِمنف تفحف رف عفمف و ِذكف حو فف امف سفاِمعِ يفشووعف. ففانتِي سفوف عفهو فِي مف ضف الفِكتفاِب وف
ۭر ۭر الفى دفوف اِليقف ِمنف دفوف عف عفمف ب  مف رف ِ حف بت ِ. ِللرح بت ِ الرح ِسيت : «انح الفيفدف عفلفى كورف قفالف  .«وف

ذف . ففاخف رف ائِيلف ِمنف ِمصف رف جف اسف رف بح اخف ائِيلف شفعفبِِه: انح الرح رف الفى اسف وسفى وف نفعف او الفى مو ا صف وسفى كولح مف و مو مو يفانف حف ونو كفاِهنو ِمدف ففسفِمعف يفثفرو
ۭض غفِريبفۭة»). : «كونفتو نفِزيل فِي ارف شوومو (لنحهو قفالف رف ا جف ِدِهمف مو احف ا اللحذفيفِن اسف ابفنفيفهف ا وف فِهف رف وسفى بفعفدف صف اةف مو رف ةف امف ف ورف وسفى صف و مو مو ونو حف يفثفرو
وسفى اتوهو الفى مو رف امف نفاهو وف ابف وسفى وف و مو مو ونو حف اتفى يفثفرو »). وف نف عفوف قفذفنِي ِمنف سفيفِف فِرف انف نِي وف : «الفهو ابِي كفانف عفوف رو (لنحهو قفالف ِر اِليعفازف مو الخف اسف وف

تِقفبفاِل وسفى لسف جف مو رف ا». ففخف عفهف ابفنفاهفا مف اتوكف وف رف امف ونو اۭت الفيفكف وف وكف يفثفرو مو وسفى: «انفا حف بفِل ِا. ففقفالف ِلمو يفثو كفانف نفاِزل ِعنفدف جف يحِة حف الفى الفبفرتِ
نف عفوف ب  بِِفرف نفعف الرح ا صف ِميِه كولح مف وسفى عفلفى حف ِة. ففقفصح مو يفمف ل الفى الفخف تِِه. ثومح دفخف اِحبفهو عفنف سفلمف اِحۭد صف سفالف كول  وف قفبحلفهو. وف دف وف سفجف ِميِه وف حف
نفعفهو الفى يفِر الحِذي صف ِميعِ الفخف ونو بِجف . ففففِرحف يفثفرو ب  مو الرح هو لحصف مف فِي الطحِريِق ففخف ابفتفهو قحِة الحتِي اصف شف كولح الفمف ائِيلف وف رف ِل اسف ِريتِينف ِمنف اجف الفِمصف وف

قفذف . الحِذي انف نف عفوف ِمنف يفِد فِرف ِريتِينف وف قفذفكومف ِمنف ايفِدي الفِمصف ب  الحِذي انف ك  الرح بفارف : «مو ونو قفالف يفثفرو . وف ِريتِينف قفذفهو ِمنف ايفِدي الفِمصف ب  الحِذي انف ائِيلف الرح رف اسف
ونو ذف يفثفرو ». ففاخف لفيفِهمف ِء الحِذي بفغووا بِِه كفانف عف ِة لنحهو فِي الشحيف ِميعِ الِلهف ظفمو ِمنف جف بح اعف تو انح الرح . النف عفِلمف ِريتِينف ِت ايفِدي الفِمصف الشحعفبف ِمنف تفحف
وسفى دفثف فِي الفغفِد انح مو حف امف ِا. وف وسفى امف ِمي مو عف حف ائِيلف ِليفاكولووا طفعفاما مف رف ِميعو شويووخِ اسف جف ونو وف اءف هفارو جف ِ. وف ذفبفائِحف ِلح قفة  وف رف حف وسفى مو و مو مو حف
ا هفذفا : «مف انِع  ِللشحعفِب قفالف ا هووف صف وسفى كولح مف و مو مو اى حف ا رف سفاِء. ففلفمح بفاحِ الفى الفمف وسفى ِمنف الصح قففف الشحعفبو ِعنفدف مو لفسف ِليفقفِضيف ِللشحعفِب. ففوف جف
ِميِه: «انح وسفى ِلحف سفاِء؟» ففقفالف مو بفاحِ الفى الفمف اقِف  ِعنفدفكف ِمنف الصح ِميعو الشحعفِب وف جف دفكف وف حف اِلسا وف ا بفالوكف جف انِع  ِللشحعفِب؟ مف رو الحِذي انفتف صف المف
و مو ائِعفهو». ففقفالف حف شفرف ائِضف ِا وف مف ففرف فوهو اعفرتِ اِحبِِه وف صف ِل وف جو ى يفاتوونف الفيح ففاقفِضي بفيفنف الرح وف مف دفعف الف اف. اذفا كفانف لفهو الشحعفبف يفاتِي الفيح ِليفسف

نفعفهو تفِطيعو انف تفصف . ل تفسف ظفمو ِمنفكف رف اعف ِميعا لنح المف عفكف جف هفذفا الشحعفبو الحِذي مف . انحكف تفِكل  انفتف وف انِع  رو الحِذي انفتف صف يتِدا المف وسفى لفهو: «لفيفسف جف مو
ائِعف الشحرف ائِضف وف مو الفففرف هو لتِمف عف مف انفتف الدحعفاِويف الفى ِا وف قفدتِ امف ِا وف . كونف انفتف ِللشحعفِب امف عفكف . ففلفيفكوِن او مف كف حف تِي ففانفصف وف عف ِلصف مف . النف اسف دفكف حف وف

ةف وف شف بفِغِضينف الرح نفاءف مو ائِِفينف اف امف ةۭ خف رف ِميعِ الشحعفِب ذفِوي قودف انفتف تفنفظورو ِمنف جف لوونفهو. وف لف الحِذي يفعفمف الفعفمف لوكوونفهو وف مو الطحِريقف الحِذي يفسف ففهو عفرتِ وف
يفكوونو انح كولح الدحعفاِوي اۭت ففيفقفضوونف ِللشحعفِب كولح ِحيۭن. وف سفاءف عفشفرف ؤف رو اِسينف وف مف سفاءف خف ؤف رو سفاءف ِمئفاۭت وف ؤف رو سفاءف الووۭف وف ؤف لفيفِهمف رو مف عف هو توِقيمو وف

اكف صف اوف رف وف . انف ففعفلفتف هفذفا المف عفكف ِملوونف مف مف يفحف فتِفف عفنف نفففِسكف ففهو خف ا. وف ةِ يفقفضوونف هومف فِيهف ِغيرف كولح الدحعفاِوي الصح . وف ا الفيفكف ةِ يفِجيئوونف بِهف الفكفبِيرف
وسفى ذفِوي تفارف مو اخف . وف ا قفالف ففعفلف كولح مف ِميِه وف ِت حف وسفى ِلصفوف كفانِِه بِالسحلِم». ففسفِمعف مو كول  هفذفا الشحعفِب ايفضا يفاتِي الفى مف تفِطيعو الفِقيفامف. وف او تفسف
اۭت. ففكفانووا يفقفضوونف سفاءف عفشفرف ؤف رو اِسينف وف مف سفاءف خف ؤف رو سفاءف ِمئفاۭت وف ؤف رو سفاءف الووۭف وف ؤف وسا عفلفى الشحعفِب رو ؤو مف رو عفلفهو جف ائِيلف وف رف ِميعِ اسف ةۭ ِمنف جف رف قودف
ضفى الفى اهو ففمف مف وسفى حف فف مو ا. ثومح صفرف ةِ يفقفضوونف هومف فِيهف ِغيرف كول  الدحعفاِوي الصح وسفى وف ا الفى مو ةو يفِجيئوونف بِهف ِللشحعفِب كولح ِحيۭن. الدحعفاِوي الفعفِسرف

ِضِه  .ارف
يحِة اءووا الفى بفرتِ جف فِيِديمف وف لووا ِمنف رف تفحف . ارف يحِة ِسينفاءف اءووا الفى بفرتِ ِم جف رف فِي ذفِلكف الفيفوف ِض ِمصف ائِيلف ِمنف ارف رف وجِ بفنِي اسف رو ِر الثحاِلِث بفعفدف خو فِي الشحهف
بفِل: «هفكفذفا تفقوولو ِلبفيفِت يفعفقووبف ب  ِمنف الفجف ِعدف الفى ِا. ففنفادفاهو الرح وسفى ففصف ا مو امح بفِل. وف قفابِلف الفجف ائِيلو مو رف لف اسف يحِة. هونفاكف نفزف لووا فِي الفبفرتِ ِسينفاءف ففنفزف

تِي وف تومف ِلصف . ففالنف انف سفِمعف ِجئفتو بِكومف الفيح ِة الن سووِر وف نِحف لفتوكومف عفلفى اجف مف انفا حف . وف ِريتِينف نفعفتو بِالفِمصف ا صف ايفتومف مف : انفتومف رف ائِيلف رف بِرو بفنِي اسف توخف وف

قفدحسفة . هفِذِه ِهيف ة  مو امح نفۭة وف لفكفةف كفهف مف تومف تفكوونوونف ِلي مف انف ِض. وف ِميعِ الش عووِب. ففانح ِلي كولح الرف ة  ِمنف بفيفِن جف اصح ِدي تفكوونوونف ِلي خف تومف عفهف ِفظف حف وف
ابف . ففاجف ب  ا الرح اهو بِهف صف اِت الحتِي اوف مف كولح هفِذِه الفكفِلمف هو عف قودحامف ضف وف دفعفا شويووخف الشحعفِب وف وسفى وف اءف مو ». ففجف ائِيلف رف ا بفنِي اسف مو بِهف لتِ اتو الحتِي توكف الفكفِلمف
وسفى: «هفا انفا اۭت الفيفكف فِي ظفلِم ب  ِلمو ِ. ففقفالف الرح بت وسفى كفلمف الشحعفِب الفى الرح دح مو ». ففرف ب  نفففعفلو لحمف بِِه الرح ا تفكف عا: «كول  مف ِميعو الشحعفِب مف جف
وسفى: «اذفهفبف ب  ِلمو بح بِكفلِم الشحعفِب. ففقفالف الرح وسفى الرح بفرف مو اخف ِمنووا بِكف ايفضا الفى البفِد». وف عفكف ففيوؤف لحمو مف ا اتفكف عف الشحعفبو ِحينفمف مف اِب ِليفسف السححف

ِميعِ يووِن جف ِِ امف عو ب  امف ِم الثحاِلِث يفنفِزلو الرح ِم الثحاِلِث. لنحهو فِي الفيفوف ينف ِللفيفوف تفِعدتِ سف يفكوونووا مو مف وف لفيفغفِسلووا ثِيفابفهو غفدا وف مف وف مو الفيفوف هو سف قفدتِ الفى الشحعفِب وف
س  نف يفمف ففهو. كول  مف س وا طفرف بفِل اوف تفمف عفدووا الفى الفجف وا ِمنف انف تفصف تفِرزو دوودا ِمنف كولتِ نفاِحيفۭة قفائِل: احف توِقيمو ِللشحعفِب حو . وف بفِل ِسينفاءف الشحعفِب عفلفى جف
عفدوونف الفى مف يفصف ِت الفبووِق ففهو ا ِعنفدف صفوف . امح ة  كفانف امف انفسفانا ل يفِعيشو يا. بفِهيمف مف ى رف مف ما اوف يورف جف مو رف جف س هو يفد  بفلف يورف بفلف يوقفتفلو قفتفل. ل تفمف الفجف

بووا ِم الثحاِلِث. ل تفقفرو ينف ِللفيفوف تفِعدتِ سف قفالف ِللشحعفِب: «كوونووا مو . وف مف غفسفلووا ثِيفابفهو قفدحسف الشحعفبف وف بفِل الفى الشحعفِب وف وسفى ِمنف الفجف دفرف مو بفِل». ففانفحف الفجف
تفعفدف تو بووۭق شفِديد  ِجدتا. ففارف صفوف بفِل وف اب  ثفِقيل  عفلفى الفجف سفحف وق  وف بورو عوود  وف تف رو ارف بفاحو انحهو صف ا كفانف الصح ِم الثحاِلِث لفمح دفثف فِي الفيفوف حف اة ». وف رف امف
ِل نو ِمنف اجف بفلو ِسينفاءف كول هو يودفختِ كفانف جف بفِل. وف ففِل الفجف قففووا فِي اسف لقفاةِ ِا ففوف لحِة ِلمو حف وسفى الشحعفبف ِمنف الفمف جف مو رف اخف لحِة. وف حف كول  الشحعفِب الحِذي فِي الفمف

لحمو وسفى يفتفكف مو تِدفادا ِجدتا وف دفادو اشف تو الفبووِق يفزف وف بفِل ِجدتا. ففكفانف صف فف كول  الفجف تفجف ارف اِن التووِن وف انوهو كفدوخف ِعدف دوخف صف ِه بِالنحاِر وف لفيف لف عف بح نفزف انح الرح
وسفى: ب  ِلمو وسفى. ففقفالف الرح ِعدف مو بفِل. ففصف اِس الفجف وسفى الفى رف دفعفا او مو بفِل وف اِس الفجف بفِل ِسينفاءف الفى رف ب  عفلفى جف لف الرح نفزف ۭت. وف وف او يوِجيبوهو بِصف وف
ِ ِلئفل يفبفِطشف بت نفةو الحِذينف يفقفتفِربوونف الفى الرح لفيفتفقفدحسف ايفضا الفكفهف . وف ونف مف كفثِيرو قوطف ِمنفهو وا ففيفسف ِ ِليفنفظورو بت وا الفى الرح ِر الشحعفبف ِلئفل يفقفتفِحمو ذتِ ِدرف حف «انفحف

هو». ففقفالف لفهو سف قفدتِ بفِل وف دوودا ِللفجف تفنفا قفائِل: اقِمف حو ذحرف بفِل ِسينفاءف لنحكف انفتف حف عفدف الفى جف ِ: «ل يفقفِدرو الشحعفبو انف يفصف بت وسفى ِللرح ». ففقفالف مو ب  بِِهِم الرح
دفرف ». ففانفحف ِ ِلئفل يفبفِطشف بِِهمف بت عفدووا الفى الرح وا ِليفصف الشحعفبو ففل يفقفتفِحمو نفةو وف ا الفكفهف امح . وف عفكف ونو مف هفارو عفدف انفتف وف ِدرف ثومح اصف : «اذفهفِب انفحف ب  الرح

مف قفالف لفهو وسفى الفى الشحعفِب وف  .مو
اِمي. ل ى امف رف ة  اخف رف ِمنف بفيفِت الفعوبووِديحِة. ل يفكونف لفكف اِلهف ِض ِمصف كف ِمنف ارف جف رف ب  الفهوكف الحِذي اخف اِت: «انفا الرح ِميعِ هفِذِه الفكفِلمف لحمف او بِجف ثومح تفكف

دف لفهونح جو ِض. ل تفسف ِت الرف اِء ِمنف تفحف ا فِي الفمف مف تو وف ِض ِمنف تفحف ا فِي الرف مف قو وف اِء ِمنف ففوف ا فِي السحمف ا ِممح ة  مف ل صوورف وتا وف نفحو ثفال مف نفعف لفكف تِمف تفصف
سفانا الفى الووۭف نفعو احف اصف بفِغِضيح وف ابِعِ ِمنف مو الرح تفِقدو ذونووبف البفاِء فِي البفنفاِء فِي الفِجيِل الثحاِلِث وف بح الفهفكف الفه  غفيوور  افف هونح لنتِي انفا الرح ل تفعفبودف وف
سفهو. ِستحةف مف السحبفِت ِلتوقفدتِ ِمِه بفاِطل. اذفكورف يفوف نف نفطفقف بِاسف بح ل يوبفِرئو مف ِ الفِهكف بفاِطل لنح الرح بت ِم الرح . ل تفنفِطقف بِاسف ايفايف صف افِِظي وف حف ِحبتِيح وف ِمنف مو

توكف بفِهيمف توكف وف امف عفبفدوكف وف ابفنفتوكف وف ابفنوكف وف ا انفتف وف ل مف نفعف عفمف . ل تفصف ِ الفِهكف بت مو السحابِعو ففِفيِه سفبفت  ِللرح ا الفيفوف امح ِلكف وف ِميعف عفمف نفعو جف تفصف لو وف ايحاۭم تفعفمف
كف ِم السحابِعِ. ِلذفِلكف بفارف احف فِي الفيفوف تفرف اسف ا وف ا فِيهف كولح مف رف وف الفبفحف ضف وف الرف اءف وف ب  السحمف نفعف الرح ابِكف - لنف فِي ِستحِة ايحاۭم صف نفِزيلوكف الحِذي دفاِخلف ابفوف وف

دف هف . ل تفشف ِرقف ِن. ل تفسف . ل تفزف . ل تفقفتولف ب  الفهوكف ِض الحتِي يوعفِطيكف الرح كف عفلفى الرف كف ِلتفطوولف ايحامو امح ِرمف ابفاكف وف قفدحسفهو. اكف مف السحبفِت وف ب  يفوف الرح



كفانف ». وف ا ِلقفِريبِكف ل شفيفئا ِممح هو وف ارف ل ِحمف هو وف رف ل ثفوف تفهو وف ل امف ل عفبفدفهو وف اةف قفِريبِكف وف رف تفِه امف . ل تفشف تفِه بفيفتف قفِريبِكف وۭر. ل تفشف ادفةف زو عفلفى قفِريبِكف شفهف
لحمف وسفى: «تفكف قفالووا ِلمو قففووا ِمنف بفِعيۭد وف وف تفعفدووا وف اى الشحعفبو ارف ا رف لفمح . وف نو بفلف يودفختِ الفجف تف الفبووِق وف وف صف وقف وف الفبورو عوودف وف ونف الر  ِميعو الشحعفِب يفرو جف

امف اففتوهو امف خف ِلتفكوونف مف تفِحنفكومف وف اءف ِليفمف ا جف افووا. لنح اف انحمف وسفى ِللشحعفِب: «ل تفخف ». ففقفالف مو وتف عفنفا او ِلئفل نفمو لحمف مف ل يفتفكف . وف عف مف عفنفا ففنفسف انفتف مف
وسفى: «هفكفذفا تفقوولو ب  ِلمو يفثو كفانف او. ففقفالف الرح بفاِب حف بف الفى الضح وسفى ففاقفتفرف ا مو امح قففف الشحعفبو ِمنف بفِعيۭد وف ِطئووا». ففوف تحى ل توخف وِهكومف حف جو وو

نفعو اۭب تفصف بفحا ِمنف تورف ذف ةف ذفهفۭب. مف نفعووا لفكومف اِلهف ل تفصف ۭة وف ةف فِضح ِعي اِلهف نفعووا مف . ل تفصف عفكومف تو مف اِء تفكفلحمف تومف انحنِي ِمنف السحمف ايف تومف رف : انف ائِيلف رف ِلبفنِي اسف
نفعفتف انف صف . وف ابفاِركوكف را اتِي الفيفكف وف ِمي ِذكف نفعو لسف ا اصف اِكِن الحتِي فِيهف . فِي كولتِ المف كف بفقفرف كف وف تِكف غفنفمف ذفبفائِحف سفلمف قفاتِكف وف رف حف لفيفِه مو بفحو عف تفذف ِلي وف

لفيفِه توكف عف رف بفِحي كفيف ل تفنفكفِشفف عفوف ذف جۭ الفى مف عفدف بِدفرف ل تفصف ا. وف نتِسوهف ِميلفكف تودف ا ازف لفيفهف ففعفتف عف وتفة . اذفا رف نفحو ا مف ةۭ ففل تفبفنِِه ِمنفهف ارف بفحا ِمنف ِحجف ذف  .ِلي مف
دفهو» حف دفهو ففوف حف لف وف انا. انف دفخف جح ا مف رت جو حو رو فِي السحابِعفِة يفخف ِدمو وف انِيتا ففِستح ِسنِينف يفخف بفدا ِعبفرف يفتف عف تفرف : اذفا اشف مف هو امف عو امف كفامو الحتِي تفضف هفِذِه ِهيف الحف وف
جو رو هووف يفخف لدوهفا يفكوونوونف ِلسفيتِِدِه وف اوف اةو وف رف لفدفتف لفهو بفنِينف اوف بفنفاۭت ففالفمف وف اة  وف رف طفاهو سفيتِدوهو امف عفهو. انف اعف اتوهو مف رف جو امف رو اةۭ تفخف رف . انف كفانف بفعفلف امف جو رو يفخف

يفثفقوبو ِة وف بوهو الفى الفبفاِب اوف الفى الفقفائِمف يوقفرتِ هو سفيتِدوهو الفى ِا وف مو ا يوقفدتِ رت جو حو رو لِدي. ل اخف اوف اتِي وف رف امف لفِكنف انف قفالف الفعفبفدو: اِحب  سفيتِِدي وف دفهو. وف حف وف
ا ِلنفففِسِه طفبفهف تف فِي عفيفنفيف سفيتِِدهفا الحِذي خف جو الفعفبِيدو. انف قفبوحف رو ا يفخف جو كفمف رو ة  ل تفخف نفتفهو امف ل  ابف جو اذفا بفاعف رف هو الفى البفِد. وف ِدمو نفهو بِالفِمثفقفِب ففيفخف سفيتِدوهو اذف
ى ل رف ذف ِلنفففِسِه اخف ا. اِن اتحخف ِ الفبفنفاِت يفففعفلو لفهف قت سفِب حف ا لبفنِِه ففبِحف طفبفهف انف خف ا. وف ِرِه بِهف انِبف ِلغفدف ۭم اجف ا ِلقفوف لفيفسف لفهو سولفطفان  انف يفبِيعفهف . وف ا توففك  يفدفعوهف

لفِكنح الحِذي اتف يوقفتفلو قفتفل. وف بف انفسفانا ففمف نف ضفرف ۭن. «مف انا بِل ثفمف جح جو مف رو ا هفِذِه الثحلثف تفخف انف لفمف يفففعفلف لفهف ا. وف تفهف عفاشفرف مو ا وف تفهف وف ِكسف ا وف هف يونفقتِصو طفعفامف
ِت. وف ذوهو ِللفمف بفِحي تفاخو ذف ۭر ففِمنف ِعنفِد مف اِحبِِه ِليفقفتولفهو بِغفدف اذفا بفغفى انفسفان  عفلفى صف بو الفيفِه. وف رو كفانا يفهف عفلو لفكف مف قفعف او فِي يفِدِه ففانفا اجف دف بفلف اوف لفمف يفتفعفمح

مف اصف اذفا تفخف هو يوقفتفلو قفتفل. وف نف شفتفمف ابفاهو اوف امح مف ِجدف فِي يفِدِه يوقفتفلو قفتفل. وف بفاعفهو اوف وو نف سفِرقف انفسفانا وف مف هو يوقفتفلو قفتفل. وف بف ابفاهو اوف امح رف نف ضف مف وف
اِربو بفِريئا. اِرجا عفلفى عوكحاِزِه يفكوونو الضح شحى خف تفمف اِش ففانف قفامف وف لفمف يوقفتفلف بفلف سفقفطف فِي الفِفرف ۭة وف مف ۭر اوف بِلفكف جف رف بِحف ا الخف دوهومف بف احف رف لِن ففضف جو رف
يفِن مف ما اوف يفوف تف يفِدِه يونفتفقفمو ِمنفهو. لفِكنف انف بفِقيف يفوف اتف تفحف ا ففمف تفهو بِالفعفصف بفدفهو اوف امف بف انفسفان  عف رف اذفا ضف يونفِفقو عفلفى ِشففائِِه. وف لفتفهو وف ِضو عوطف ال انحهو يوعفوت
ففعو يفدف اةِ وف رف جو الفمف وف لفيفِه زف ا يفضفعو عف مو كفمف صولف اِذيحة  يوغفرح لفمف تفحف لفدوهفا وف بفلفى ففسفقفطف وف اة  حو رف وا امف دفمو صف ال  وف مف ِرجف اصف اذفا تفخف الوهو. وف ل يونفتفقفمو ِمنفهو لنحهو مف

ا ضت رف حۭ وف رف حا بِجو رف جو ۭ وف كفيتا بِكفيت ۭل وف ل بِِرجف ِرجف يفدا بِيفۭد وف ِسنتا بِِسنتۭ وف عفيفنا بِعفيفۭن وف لفتف اِذيحة  توعفِطي نفففسا بِنفففۭس وف صف انف حف اةِ. وف عفنف يفِد الفقوضف
ا رت ِلقوهو حو تِِه يوطف قفطف ِسنح عفبفِدِه اوف ِسنح امف انف اسف يفنِِه. وف ضا عفنف عف ا ِعوف رت ِلقوهو حو ا يوطف تِِه ففاتفلفففهف يفنف امف بفِدِه اوف عف يفنف عف بف انفسفان  عف اذفا ضفرف . وف ضتۭ بِرف
لفِكنف انف كفانف ِر ففيفكوونو بفِريئا. وف اِحبو الثحوف ا صف امح هو. وف مو كفلو لفحف ل يوؤف رو وف مو الثحوف جف اتف يورف اة  ففمف رف ل اِو امف جو ر  رف اذفا نفطفحف ثفوف ضا عفنف ِسنتِِه. «وف ِعوف

يفة  لفيفِه فِدف ِضعفتف عف . انف وو اِحبوهو ايفضا يوقفتفلو صف مو وف جف رو يورف اة  ففالثحوف رف ل اِو امف جو هو ففقفتفلف رف بِطف لفمف يفضف اِحبِِه وف ِهدف عفلفى صف قفدف اشف را نفطحاحا ِمنف قفبفلو وف ثفوف
ة  يوعفِطي سفيتِدفهو رو عفبفدا اوف امف ِم يوففعفلو بِِه. انف نفطفحف الثحوف كف سفِب هفذفا الفحو نفة  ففبِحف لفيفِه. اوف اذفا نفطفحف ابفنا اوف نفطفحف ابف عو عف ا يووضف ففعو فِدفاءف نفففِسِه كول  مف يفدف

د  يفرو ِضو وف اِحبو الفبِئفِر يوعفوت ار  ففصف ر  اوف ِحمف قفعف فِيِه ثفوف ِه ففوف لفمف يوغفطتِ ففرف انفسفان  بِئفرا وف اذفا ففتفحف انفسفان  بِئفرا اوف حف مو. وف جف رو يورف الثحوف ۭة وف ثفلثِينف شفاقِلف فِضح
انِِه. يتِتو ايفضا يفقفتفِسمف الفمف نفهو. وف اِن ثفمف يفقفتفِسمف يح وف رف الفحف اتف يفبِيعفاِن الثحوف اِحبِِه ففمف رف صف رو انفسفاۭن ثفوف اذفا نفطفحف ثفوف يتِتو يفكوونو لفهو. وف الفمف اِحبِِه وف ة  ِلصف فِضح

يتِتو يفكوونو لفهو الفمف ۭر وف ِر بِثفوف ِضو عفِن الثحوف اِحبوهو يوعفوت هو صف بِطف لفمف يفضف ر  نفطحاح  ِمنف قفبفلو وف  .لفِكنف اذفا عوِلمف انحهو ثفوف
« هووف يفنفقوبو ِجدف السحاِرقو وف بفعفۭة ِمنف الفغفنفِم. انف وو عفِن الشحاةِ بِارف اۭن وف سفِة ثِيرف مف ِر بِخف ِضو عفِن الثحوف هو اوف بفاعفهو يوعفوت را اوف شفاة  ففذفبفحف اذفا سفِرقف انفسفان  ثفوف
يحة  قفةو فِي يفِدِه حف رف ِجدفِت الستِ قفتِِه. انف وو . انف لفمف يفكونف لفهو يوبفعف بِِسرف ِضو سو ففلفهو دفم . انحهو يوعفوت لفيفِه الشحمف قفتف عف رف لفِكنف انف اشف اتف ففلفيفسف لفهو دفم . وف مف ففضوِربف وف

قفِلِه ِد حف وف يفِرِه ففِمنف اجف قفِل غف عفتف فِي حف اِشيفهو ففرف وف حف مف سفرح ما وف قفل اوف كفرف عفى انفسفان  حف ِضو بِاثفنفيفِن. «اذفا رف ارا امف شفاة  يوعفوت را كفانفتف امف ِحمف ثفوف
طفى انفسفان  . اذفا اعف ِضو قِيدف يوعفوت قفدف الفوف قفل  ففالحِذي اوف ع  اوف حف رف دفاس  اوف زف قفتف اكف تفرف كا ففاحف ابفتف شفوف اصف تف نفار  وف جف رف . اذفا خف ِضو ِمِه يوعفوت ِد كفرف وف اجف وف

اِحبو الفبفيفِت الفى ِد السحاِرقو يوقفدحمو صف انف لفمف يووجف ِضو بِاثفنفيفِن. وف ِجدف السحاِرقو يوعفوت نفسفاِن ففانف وو تِعفة  ِللفِحففِظ ففسوِرقفتف ِمنف بفيفِت الف ة  اوف امف اِحبفهو فِضح صف
« : «انح هفذفا هووف ا يوقفالو ففقووۭد مف ۭب اوف مف اۭر اوف شفاةۭ اوف ثفوف ۭر اوف ِحمف ِة ثفوف ى ِجنفايفۭة ِمنف ِجهف وف اِحبِِه. فِي كولتِ دفعف لفِك صف دح يفدفهو الفى مو كومف هفلف لفمف يفمو ِا ِليفحف
ا ِللفِحففِظ ة  مف را اوف شفاة  اوف بفِهيمف ارا اوف ثفوف اِحبفهو ِحمف طفى انفسفان  صف اِحبفهو بِاثفنفيفِن. اذفا اعف ِضو صف بِِه يوعفوت كومو او بِذفنف ا. ففالحِذي يفحف اهومف وف توقفدحمو الفى ِا دفعف
انف سوِرقف . وف ِضو اِحبوهو. ففل يوعفوت اِحبِِه. ففيفقفبفلو صف لفِك صف دح يفدفهو الفى مو ا هفلف لفمف يفمو مف ِ تفكوونو بفيفنفهو بت لفيفسف نفاِظر  ففيفِمينو الرح اتف اِو انفكفسفرف اوف نوِهبف وف ففمف
اتف اِحبِِه شفيفئا ففانفكفسفرف اوف مف تفعفارف انفسفان  ِمنف صف اذفا اسف ِس. وف ففتفرف ِضو عفِن الفمو ادفة . ل يوعفوت هو شفهف ِضرو اِحبفهو. اِن اففتوِرسف يوحف ِضو صف ِمنف ِعنفِدِه يوعفوت

طفبف اءف لفمف توخف ل  عفذفرف جو دف رف اوف اذفا رف تِِه. «وف رف را اتفى بِاجف تفاجف سف . انف كفانف مو ِضو عفهو ل يوعفوت اِحبوهو مف انف كفانف صف . وف ِضو عفهو يوعفوت اِحبوهو لفيفسف مف صف وف
عف طفجف ِن اضف . كول  مف ة  تفِعيشو ى. ل تفدفعف سفاِحرف ِر الفعفذفارف هف ة  كفمف ة . انف ابفى ابووهفا انف يوعفِطيفهو ايحاهفا يفِزنو لفهو فِضح جف وف هفا ِلنفففِسِه زف هورو ا يفمف عفهف عف مف طفجف ففاضف

. ل رف ِض ِمصف بفاءف فِي ارف ايِقفهو لنحكومف كونفتومف غورف ل توضف طفِهِد الفغفِريبف وف ل تفضف . «وف لفكو دفهو يوهف حف ِ وف بت ۭة غفيفِر الرح نف ذفبفحف ِلِلهف ۭة يوقفتفلو قفتفل. مف عف بفِهيمف مف
اِملف كومف ارف اقفتولوكومف بِالسحيفِف ففتفِصيرو نِسفاؤو بِي وف ى غفضف مف هو ففيفحف اخف عو صورف مف خف الفيح اسف ل يفتِيۭم. انف اسفاتف الفيفِه ففانتِي انف صفرف ا وف لفۭة مف مف توِسئف الفى ارف

اِحبِكف ففالفى بف صف نفتف ثفوف تفهف لفيفِه ِربا. اِن ارف عووا عف ابِي. ل تفضف رف الفمو ففِقيِر الحِذي ِعنفدفكف ففل تفكونف لفهو كف ة  ِلشفعفبِي الف تف فِضح ضف ى. انف اقفرف لدوكومف يفتفامف اوف وف
ل . «ل تفسوبح اف وف اوف  عو لنتِي رف مف خف الفيح انتِي اسف رف اذفا يفنفامو؟ ففيفكوونو اذفا صف بوهو ِلِجلفِدِه. فِي مف هو. هووف ثفوف دفهو ِغطفاؤو حف د هو لفهو لنحهو وف ِس تفرو وِب الشحمف غورو
ِه عف امتِ . سفبفعفةف ايحاۭم يفكوونو مف غفنفِمكف ابفكفارف بفنِيكف توعفِطينِي. كفذفِلكف تفففعفلو بِبفقفِركف وف تِكف وف رف رف ِمعفصف قفطف ءف بفيفدفِركف وف رف ِملف ختِ . ل توؤف ئِيسا فِي شفعفبِكف تفلفعفنف رف

ونفهو حو رف اِء ل تفاكولووا. ِللفِكلِب تفطف رف مف ففِريسفۭة فِي الصححف لفحف . وف قفدحِسينف تفكوونوونف ِلي انفاسا مو ِم الثحاِمِن توعفِطينِي ايحاهو. وف فِي الفيفوف  .وف
« اءف رف ائِل وف ى مف وف ل توِجبف فِي دفعف ِل الشحرتِ وف عف ِِ نفافِِق ِلتفكوونف شفاِهدف ظولفۭم. ل تفتفبفعِ الفكفثِيِرينف الفى فف عف الفمو ل تفضفعف يفدفكف مف بفرا كفاِذبا. وف ل تفقفبفلف خف

بفِغِضكف ارف مو ايفتف ِحمف هو الفيفِه. اذفا رف د  هو شفاِردا تفرو ارف كف اوف ِحمف ِ رف عفدووت ادفففتف ثفوف اهو. اذفا صف وف ِكيِن فِي دفعف عف الفِمسف اِب مف ل توحف ِريِف. وف الفكفثِيِرينف ِللتححف
الفبفارح ل تفقفتوِل الفبفِريءف وف اهو. ابفتفِعدف عفنف كفلِم الفكفِذِب وف وف قح ففِقيِركف فِي دفعف فف حف رتِ عفهو. ل توحف لتِِه ففل بودح انف تفِحلح مف لفتف عفنف حف عفدف ِلِه وف تف ِحمف اقِعا تفحف وف

ايِِق الفغفِريبف ففانحكومف عفاِرفوونف نفففسف ل توضف اِر. وف جو كفلمف البفرف ِ توعفوت بفِصِرينف وف ةف توعفِمي الفمو وف شف ة  لنح الرح وف شف ذف رف ل تفاخو . وف نِبف ذف رو الفمو لنتِي ل ابفرتِ
اءو ا ِليفاكولف فوقفرف كوهف تفتفرو ا وف هف ا فِي السحابِعفِة ففتوِريحو امح ا وف لحتفهف عو غف مف تفجف ضفكف وف عو ارف رف ِستح ِسنِينف تفزف . وف رف ِض ِمصف بفاءف فِي ارف الفغفِريِب لنحكومف كونفتومف غورف
تفِريحف تفِريحو ِليفسف مو السحابِعو ففِفيِه تفسف ا الفيفوف امح . وف لفكف لو عفمف . ِستحةف ايحاۭم تفعفمف توونِكف يف زف ِمكف وف يحِة. كفذفِلكف تفففعفلو بِكفرف وشو الفبفرتِ حو ا وو مف تفاكولوهف لفتوهو ففضف . وف شفعفبِكف



. «ثفلثف عف ِمنف ففِمكف مف ل يوسف ى وف رف ۭة اخف مف اِلهف وا اسف ل تفذفكورو تفِفظووا بِِه. وف ا قولفتو لفكومو احف كول  مف . وف الفغفِريبو تِكف وف يفتفنففحسف ابفنو امف كف وف ارو ِحمف كف وف رو ثفوف
ل . وف رف تف ِمنف ِمصف جف رف ِر ابِيبف لنحهو فِيِه خف قفِت شفهف توكف فِي وف رف ا امف ففظو ِعيدف الفففِطيِر. تفاكولو ففِطيرا سفبفعفةف ايحاۭم كفمف اۭت توعفيتِدو ِلي فِي السحنفِة. تفحف رح مف

قفِل. عو غفلتِكف ِمنف الفحف مف ا تفجف ايفِة السحنفِة ِعنفدفمف عِ فِي نِهف مف ِعيدف الفجف قفِل. وف عو فِي الفحف رف اِد ابفكفاِر غفلتِكف الحتِي تفزف صف ِعيدف الفحف . وف اِمي ففاِرِغينف وا امف رو هف يفظف
لف ابفكفاِر مو ِعيِدي الفى الفغفِد. اوح ل يفبِتف شفحف تِي. وف ِميۭر دفمف ذفبِيحف بفحف عفلفى خف ِ. ل تفذف بت امف السحيتِِد الرح ِميعو ذوكووِركف امف رو جف هف اۭت فِي السحنفِة يفظف رح ثفلثف مف
ِليفِجيءف بِكف الفى ففظفكف فِي الطحِريِق وف ِهكف ِليفحف جف امف وف لكا امف ِسل  مف رف ِه. «هفا انفا مو يا بِلفبفِن امتِ دف بوخف جف . ل تفطف ِ الفِهكف بت هو الفى بفيفِت الرح ِضرو ِضكف توحف ارف

تِِه وف لفِكنف انف سفِمعفتف ِلصف ِمي فِيِه. وف ففحو عفنف ذونووبِكومف لنح اسف لفيفِه لنحهو ل يفصف دف عف رح ل تفتفمف تِِه وف وف عف ِلصف مف اسف تفِرزف ِمنفهو وف توهو. احف دفدف كفاِن الحِذي اعف الفمف
يتِينف ِفِرزتِ الف الفِحثتِيتِينف وف وِريتِينف وف يفِجيءو بِكف الفى المو كف وف امف لِكي يفِسيرو امف . ففانح مف ايِِقيكف ايِقو موضف اضف دفاءفكف وف لحمو بِِه اعفاِدي اعف ا اتفكف ففعفلفتف كولح مف وف

بح تفعفبودوونف الرح . وف مف ابفهو ِسرو انفصف تفكف اِلِهمف بفلف توبِيدوهومف وف مف لف كفاعف ل تفعفمف هفا وف ل تفعفبودف تِِهمف وف دف ِلِلهف جو . ل تفسف . ففابِيدوهومف الفيفبووِسيتِينف يتِينف وف ِ الفِحوت نفعفانِيتِينف وف الفكف وف
كف امف بفتِي امف ِسلو هفيف . ارف لو عفدفدف ايحاِمكف اكفمتِ . وف ِضكف ل عفاقِر  فِي ارف ِقطفة  وف سف . ل تفكوونو مو ضف ِمنف بفيفنِكومف رف اِزيلو الفمف اءفكف وف مف كف وف بفزف كومف ففيوبفاِركو خو الفهف
الفِحثتِيتِينف نفعفانِيتِينف وف الفكف يتِينف وف ِ دو الفِحوت رو نفابِيرف ففتفطف كف الزح امف ِسلو امف ارف . وف بِِرينف دف دفائِكف مو ِميعف اعف ِطيكف جف اعف لفيفِهمف وف ِميعف الش عووِب الحِذينف تفاتِي عف ِعجو جف ازف وف
اِمكف دوهومف ِمنف امف رو يحِة. قفِليل قفِليل اطف وشو الفبفرتِ حو لفيفكف وو ثورف عف ِربفة  ففتفكف ضو خف اِحدفةۭ ِلئفل تفِصيرف الرف اِمكف فِي سفنفۭة وف دوهومف ِمنف امف رو . ل اطف اِمكف ِمنف امف

ففعو الفى ايفِديكومف سوكحانف ِر. ففانتِي ادف يحِة الفى النحهف ِمنف الفبفرتِ ِطينف وف ِر ففلفسف ِر سووۭف الفى بفحف كف ِمنف بفحف ومف عفلو توخو اجف . وف ضف ِلكف الرف تفمف الفى انف توثفِمرف وف
مف ففانحهو تفهو . اذفا عفبفدفتف اِلهف ِطئو الفيح عفلووكف توخف ِضكف ِلئفل يفجف كونووا فِي ارف دا. ل يفسف تِِهمف عفهف عف اِلهف ل مف مف وف عفهو . ل تفقفطفعف مف اِمكف دوهومف ِمنف امف رو ِض ففتفطف الرف

ا  .«يفكوونو لفكف ففخت
دفهو حف وسفى وف يفقفتفِربو مو دووا ِمنف بفِعيۭد. وف جو اسف ائِيلف وف رف سفبفعوونف ِمنف شويووخِ اسف ابِيهوو وف نفادفابو وف ونو وف هفارو ِ انفتف وف بت عفدف الفى الرح وسفى: «اصف قفالف ِلمو وف

ِميعو ابف جف كفاِم ففاجف ِميعِ الحف جف ِ وف بت اِل الرح ِميعِ اقفوف دحثف الشحعفبف بِجف حف وسفى وف اءف مو عفهو». ففجف عفدف مف ا الشحعفبو ففل يفصف امح . وف هومف ل يفقفتفِربوونف ِ وف بت الفى الرح
بفحا فِي ذف بفنفى مف بفاحِ وف بفكحرف فِي الصح ِ. وف بت اِل الرح ِميعف اقفوف وسفى جف ». ففكفتفبف مو ب  نفففعفلو ا الرح لحمف بِهف اِل الحتِي تفكف اِحۭد: «كول  القفوف ۭت وف وف الشحعفِب بِصف

ِ بت ۭة ِللرح وا ذفبفائِحف سفلمف ذفبفحو قفاۭت وف رف حف عفدووا مو ائِيلف ففاصف رف سفلف فِتفيفانف بفنِي اسف ارف . وف ائِيلف الثفنفيف عفشفرف رف بفاِط اسف ودا لسف اثفنفيف عفشفرف عفمو بفِل وف ففِل الفجف اسف
سفاِمعِ الشحعفِب. ا فِي مف قفرف ِد وف ذف ِكتفابف الفعفهف اخف ذفبفحِ. وف شحهو عفلفى الفمف ِم رف فف الدح نِصف عفهو فِي الط سووِس. وف ضف وف ِم وف فف الدح وسفى نِصف ذف مو اِن. ففاخف ِمنف الثتِيرف

عفكومف ب  مف ِد الحِذي قفطفعفهو الرح ذفا دفمو الفعفهف : «هووف قفالف شح عفلفى الشحعفِب وف رف وسفى الدحمف وف ذف مو اخف عو لفهو». وف مف نفسف ب  نفففعفلو وف لحمف بِِه الرح ا تفكف ففقفالووا: «كول  مف
لفيفِه ِشبفهو تف ِرجف تفحف ائِيلف وف رف اوا الفهف اسف رف ائِيلف وف رف سفبفعوونف ِمنف شويووخِ اسف ابِيهوو وف نفادفابو وف ونو وف هفارو وسفى وف ِعدف مو اِل». ثومح صف ِميعِ هفِذِه القفوف عفلفى جف

قفالف شفِربووا. وف اكفلووا وف اوا اف وف . ففرف ائِيلف رف اِف بفنِي اسف رف دح يفدفهو الفى اشف لفِكنحهو لفمف يفمو ةِ. وف اِء فِي النحقفاوف كفذفاِت السحمف ِق الشحفحاِف وف رف نفعفۭة ِمنف الفعفِقيِق الزف صف
وسفى ». ففقفامف مو ِليِمِهمف ا ِلتفعف توهف ِصيحِة الحتِي كفتفبف الفوف الشحِريعفِة وف ةِ وف ارف يِ الفِحجف حف ِطيفكف لفوف كونف هونفاكف ففاعف بفِل وف عفدف الفيح الفى الفجف وسفى: «اصف ب  ِلمو الرح

. عفكومف ورو مف حو ونو وف ذفا هفارو هووف . وف ِجعف الفيفكومف تحى نفرف نفا حف ِلسووا لفنفا هفهو مو: «اجف ا الش يووخو ففقفالف لفهو امح بفِل ِا. وف وسفى الفى جف ِعدف مو صف هو. وف اِدمو يفشووعو خف وف
غفطحاهو بفِل ِسينفاءف وف ِ عفلفى جف بت دو الرح جف لح مف حف بفلف وف ابو الفجف بفِل ففغفطحى السححف وسفى الفى الفجف ِعدف مو ا». ففصف ى ففلفيفتفقفدحمف الفيفِهمف وف اِحبف دفعف نف كفانف صف ففمف

امف عويووِن بفنِي بفِل امف اِس الفجف ِ كفنفاۭر اِكلفۭة عفلفى رف بت ِد الرح جف نفظفرو مف كفانف مف اِب. وف سفِط السححف وسفى ِمنف وف ِم السحابِعِ دوِعيف مو فِي الفيفوف ابو ِستحةف ايحاۭم. وف السححف
لفة  بفِعينف لفيف ارف ارا وف بفِعينف نفهف بفِل ارف وسفى فِي الفجف كفانف مو بفِل. وف ِعدف الفى الفجف صف اِب وف سفِط السححف وسفى فِي وف لف مو دفخف . وف ائِيلف رف  .اسف

ا ذوونفهف ةو الحتِي تفاخو هفِذِه ِهيف التحقفِدمف تِي. وف ذوونف تفقفِدمف نف يفِحث هو قفلفبوهو تفاخو ة . ِمنف كولتِ مف ذووا ِلي تفقفِدمف ائِيلف انف يفاخو رف مف بفنِي اسف لتِ وسفى: «كف ب  ِلمو قفالف الرح وف
يفت  زف شفبو سفنفۭط وف خف ۭس وف لوودو توخف جو ة  وف رف مح حف لوودو ِكبفاۭش مو جو ى وف شفعفرو ِمعفزف بووص  وف ِمز  وف قِرف ان  وف وف جو ارف ونِي  وف انفجو مف اسف اس  وف نوحف ة  وف فِضح : ذفهفب  وف مف ِمنفهو

كونف فِي قفِدسا لسف نفعوونف ِلي مف ةِ. ففيفصف رف دف الص  دفاِء وف ِصيعۭ ِللرتِ ةو تفرف ارف ِحجف عۭ وف زف ةو جف ارف ِحجف وِر الفعفِطِر وف ِللفبفخو ِة وف حف سف ِن الفمف يفاب  ِلدوهف اطف ةِ وف نفارف ِللفمف
شفِب السحنفِط طوولوهو نفعوونف تفابووتا ِمنف خف . «ففيفصف نفعوونف ِميعِ انِيفتِِه هفكفذفا تفصف ِمثفاِل جف كفِن وف سف ا انفا اِريكف ِمنف ِمثفاِل الفمف ِميعِ مف سفِب جف . بِحف سفِطِهمف وف

ِليل لفيفِه اكف نفعو عف تفصف يِه. وف اِرجۭ توغفشتِ ِمنف خف ۭ. ِمنف دفاِخۭل وف يِه بِذفهفۭب نفِقيت توغفشتِ . وف ف  نِصف اع  وف تِففاعوهو ِذرف ارف ف  وف نِصف اع  وف هو ِذرف ضو عفرف ف  وف نِصف اعفاِن وف ِذرف
قفتفاِن. لف انِبِِه الثحانِي حف عفلفى جف لفقفتفاِن وف اِحِد حف انِبِِه الفوف بفعِ. عفلفى جف ائِِمِه الرف ا عفلفى قفوف عفلوهف تفجف لفقفاۭت ِمنف ذفهفۭب وف بفعف حف بِكو لفهو ارف تفسف الفيفِه. وف وف ِمنف ذفهفۭب حف

ا. تفبفقفى لف التحابووتو بِِهمف مف انِبفيِ التحابووِت ِليوحف لفقفاِت عفلفى جف يفِن فِي الفحف وف ِخلو الفعفصف تودف ا بِذفهفۭب. وف يِهمف توغفشتِ شفِب السحنفِط وف يفِن ِمنف خف وف نفعو عفصف تفصف وف
اعفاِن ۭ طوولوهو ِذرف نفعو ِغطفاء  ِمنف ذفهفۭب نفِقيت تفصف . «وف ِطيكف ادفةف الحتِي اعف عو فِي التحابووِت الشحهف تفضف ا. وف عفاِن ِمنفهف لفقفاِت التحابووِت. ل تونفزف اِن فِي حف وف الفعفصف

اِحدا عفلفى وبا وف نفعف كفرو ففيِ الفِغطفاِء. ففاصف ا عفلفى طفرف مف نفعوهو اطفۭة تفصف نفعفةف ِخرف وبفيفِن ِمنف ذفهفۭب. صف نفعو كفرو تفصف ف  وف نِصف اعو وف هو ِذرف ضو عفرف ف  وف نِصف وف
ا مف تفهو نِحف وبفاِن بفاِسطفيفِن اجف يفكوونو الفكفرو ففيفِه. وف وبفيفِن عفلفى طفرف نفعوونف الفكفرو . ِمنف الفِغطفاِء تفصف ِف ِمنف هونفاكف رف عفلفى الطحرف وبا اخف كفرو ِف ِمنف هونفا وف الطحرف

عفلو الفِغطفاءف عفلفى تفجف وبفيفِن. وف ا الفكفرو هف جف وف الفِغطفاِء يفكوونو وف ِر. نفحف اِحۭد الفى الخف ا كول  وف اهومف هف جف وف ا عفلفى الفِغطفاِء وف تِِهمف نِحف لفيفِن بِاجف لتِ ظف قو مو الفى ففوف
وبفيفِن اللحذفيفِن عفكف ِمنف عفلفى الفِغطفاِء ِمنف بفيفِن الفكفرو لحمو مف اتفكف تفِمعو بِكف هونفاكف وف انفا اجف . وف ِطيكف ادفةف الحتِي اعف عو الشحهف فِي التحابووِت تفضف . وف قو التحابووِت ِمنف ففوف
ا تِففاعوهف ارف اع  وف ا ِذرف هف ضو عفرف اعفاِن وف ا ِذرف شفِب السحنفِط طوولوهف ائِدفة  ِمنف خف نفعو مف تفصف . «وف ائِيلف رف ا اوِصيكف بِِه الفى بفنِي اسف ادفةِ بِكولتِ مف عفلفى تفابووِت الشحهف

ا اِجبِهف نفعو ِلحف تفصف ا. وف الفيفهف وف ِض ِشبفۭر حف اِجبا بِعفرف ا حف نفعو لفهف تفصف ا. وف الفيفهف وف ِليل ِمنف ذفهفۭب حف ا اكف نفعو لفهف تفصف ۭ. وف ا بِذفهفۭب نفِقيت يهف توغفشتِ . وف ف  نِصف اع  وف ِذرف
اِجِب بفعِ. ِعنفدف الفحف ا الرف ائِِمهف بفعِ الحتِي ِلقفوف ايفا الرف وف لفقفاِت عفلفى الزح عفلو الفحف تفجف لفقفاۭت ِمنف ذفهفۭب وف بفعف حف ا ارف نفعو لفهف تفصف ا. وف الفيفهف وف ِليل ِمنف ذفهفۭب حف اكف

ا اففهف نفعو ِصحف تفصف ائِدفةو. وف ا الفمف لو بِِهمف مف ا بِذفهفۭب ففتوحف يِهمف توغفشتِ شفِب السحنفِط وف يفِن ِمنف خف وف نفعو الفعفصف تفصف ائِدفةِ. وف ِل الفمف مف يفِن ِلحف وف لفقفاتو بويووتا ِلعفصف تفكوونو الفحف
ة  نفارف نفعو مف تفصف اِمي دفائِما. «وف وِه امف جو بفزف الفوو ائِدفةِ خو عفلو عفلفى الفمف تفجف ا. وف نفعوهف ۭ تفصف ا. ِمنف ذفهفۭب نفِقيت كفبو بِهف ا الحتِي يوسف اتِهف امف جف ا وف كفاسفاتِهف ا وف ونفهف صوحو وف

ا. انِبفيفهف ة  ِمنف جف اِرجف ِست  شوعفۭب خف ا. وف هفا ِمنفهف هفارو ازف هفا وف رو عوجف ا وف ا. تفكوونو كفاسفاتوهف سفاقوهف ا وف توهف ةو قفاِعدف نفارف نفعو الفمف اطفِة توصف لف الفِخرف ۭ. عفمف ِمنف ذفهفۭب نفِقيت
فِي ۭر. وف هف زف ةۭ وف رف ِزيحۭة بِعوجف اِحدفةِ ثفلثو كفاسفاۭت لفوف بفِة الفوف ةۭ. فِي الش عف نفارف ا الثحانِي ثفلثو شوعفِب مف انِبِهف ِمنف جف ةۭ. وف نفارف اِحِد ثفلثو شوعفِب مف ا الفوف انِبِهف ِمنف جف

ِزيحۭة بفعو كفاسفاۭت لفوف ةِ ارف نفارف فِي الفمف ةِ. وف نفارف ِة ِمنف الفمف اِرجف ِ الش عفِب الفخف تت هفكفذفا الفى الستِ ۭر. وف هف زف ةۭ وف رف ِزيحۭة بِعوجف بفِة الثحانِيفِة ثفلثو كفاسفاۭت لفوف الش عف
ِة اِرجف ِ الش عفِب الفخف تت ة  الفى الستِ رف ا عوجف تف الش عفبفتفيفِن ِمنفهف تفحف ة  وف رف ا عوجف تف الش عفبفتفيفِن ِمنفهف تفحف ة  وف رف ا عوجف بفتفيفِن ِمنفهف تف الش عف تفحف هفاِرهفا. وف ازف ِرهفا وف بِعوجف

ا ِلتوِضيءف الفى هف جو عفدو سورو ا سفبفعفة . ففتوصف هف جف نفعو سورو تفصف ۭ. وف اِحدفة  ِمنف ذفهفۭب نفِقيت اطفة  وف ا ِخرف ِميعوهف ا. جف ا ِمنفهف شوعفبوهف هفا وف رو ةِ. تفكوونو عوجف نفارف ِمنف الفمف



ِهرف ا الحِذي اظف ا عفلفى ِمثفاِلهف نفعفهف انفظورف ففاصف انِي. وف ِميعِ هفِذِه الوف عف جف نفعو مف ۭ توصف نفِة ذفهفۭب نفِقيت زف ۭ. ِمنف وف ا ِمنف ذفهفۭب نفِقيت هف نفافِضو مف ا وف لقِطوهف مف ا. وف قفابِِلهف مو
بفِل  .لفكف فِي الفجف

ا. طوولو الش قحِة» نفعوهف اِذۭق تفصف ائِۭك حف نفعفةف حف وبِيمف صف ِمۭز. بِكفرو قِرف اۭن وف وف جو ارف ۭ وف ونِيت انفجو مف اسف وۭم وف بفرو نفعوهو ِمنف عفشفِر شوقفِق بووۭص مف كفنو ففتفصف سف ا الفمف امح وف
صوول  وف ا مف هف س  ِمنف الش قفِق بفعفضو مف ِميعِ الش قفِق. تفكوونو خف اِحدا ِلجف عۭ. قِيفاسا وف بفعو اذفرو اِحدفةِ ارف ضو الش قحِة الفوف عفرف اعا وف ونف ِذرف رو ِعشف اۭن وف اِحدفةِ ثفمف الفوف

اِحِد. ِل الفوف صح وف ِف ِمنف الفمو اِحدفةِ فِي الطحرف اِشيفِة الش قحِة الفوف ۭ عفلفى حف ونِيت انفجو مف ى ِمنف اسف نفعو عور  تفصف صوول  بِبفعفۭض. وف وف ا مف هف سو شوقفۭق بفعفضو مف خف بِبفعفۭض وف
ِف نفعو فِي طفرف ة  تفصف وف ِسينف عورف مف خف اِحدفةِ وف قحِة الفوف نفعو فِي الش  ة  تفصف وف ِسينف عورف مف ِل الثحانِي. خف صح وف فِيحِة ِمنف الفمو قحِة الطحرف اِشيفِة الش  نفعو فِي حف كفذفِلكف تفصف وف

ا بِبفعفۭض مف هو تفِصلو الش قحتفيفِن بفعفضف ِسينف ِشظفاظا ِمنف ذفهفۭب. وف مف نفعو خف تفصف قفابِل  ِلبفعفۭض. وف ا مو هف ى بفعفضو ِل الثحانِي. تفكوونو الفعورف صح وف قحِة الحِذي فِي الفمو الش 
اِحدفةِ قحِة الفوف ا. طوولو الش  نفعوهف ةف شوقحة  تفصف دفى عفشفرف كفِن. احف سف ة  عفلفى الفمف يفمف ى خف نفعو شوقفقا ِمنف شفعفِر ِمعفزف تفصف اِحدا. «وف كفنو وف سف بِالِشظحِة. ففيفِصيرو الفمف
قفِق ِستتا ِمنف الش  دفهفا وف حف سا ِمنف الش قفِق وف مف تفِصلو خف ةف شوقحة . وف دفى عفشفرف حف اِحدا ِللف عۭ. قِيفاسا وف بفعو اذفرو اِحدفةِ ارف قحِة الفوف ضو الش  عفرف اعا وف ثفلثوونف ِذرف

ِسينف مف خف اِحِد وف ِل الفوف صح وف فِيحِة ِمنف الفمو اِحدفةِ الطحرف اِشيفِة الش قحِة الفوف ة  عفلفى حف وف ِسينف عورف مف نفعو خف تفصف ِة. وف يفمف ِه الفخف جف قحةف السحاِدسفةف فِي وف تفثفنِي الش  دفهفا. وف حف وف
ةف ففتفِصيرو يفمف تفِصلو الفخف ى وف ِخلو الِشظحةف فِي الفعورف تودف اۭس. وف ِسينف ِشظفاظا ِمنف نوحف مف نفعو خف تفصف ِل الثحانِي. وف صح وف قحِة ِمنف الفمو اِشيفِة الش  ة  عفلفى حف وف عورف

اعو ِمنف رف الذتِ اعو ِمنف هونفا وف رف الذتِ كفِن. وف سف ِر الفمف خح ؤف لفِة الفففاِضلو ففيودفلحى عفلفى مو صح وف قحِة الفمو فو الش  ِة نِصف يفمف دفلحى الفففاِضلو ِمنف شوقفِق الفخف ا الفمو امح اِحدفة . وف وف
ِة ِمنف يفمف نفعو ِغطفاء  ِللفخف تفصف ِمنف هونفاكف ِلتفغفِطيفتِِه. وف كفِن ِمنف هونفا وف سف انِبفيِ الفمف دفلتفيفِن عفلفى جف ِة تفكوونفاِن مو يفمف هونفاكف ِمنف الفففاِضِل فِي طووِل شوقفِق الفخف

عۭ حِ عفشفرو اذفرو ة . طوولو اللحوف شفِب السحنفِط قفائِمف كفِن ِمنف خف سف احف ِللفمف نفعو اللفوف تفصف . «وف قو ۭس ِمنف ففوف لووِد توخف ِغطفاء  ِمنف جو ةۭ. وف رف مح حف لووِد ِكبفاۭش مو جو
نفعو تفصف كفِن. وف سف احِ الفمف ِميعِ الفوف نفعو ِلجف ى. هفكفذفا تفصف رف ا بِالخف دفاهومف ونفة  احف قفرو لِن مف اِحِد ِرجف حِ الفوف ِللحوف . وف ف  نِصف اع  وف اِحِد ِذرف حِ الفوف ضو اللحوف عفرف وف

اِحِد حِ الفوف تف اللحوف حا. تفحف ِرينف لفوف تف الفِعشف ۭة تفحف بفِعينف قفاِعدفة  ِمنف فِضح نفعو ارف تفصف ِن. وف وف التحيفمف نووِب نفحف ِة الفجف حا الفى ِجهف ِرينف لفوف كفِن ِعشف سف احف ِللفمف اللفوف
ا ِمنف بفِعينف قفاِعدفة  لفهف ارف حا. وف ِرينف لفوف اِل ِعشف مف ِة الشتِ كفِن الثحانِي الفى ِجهف سف انِِب الفمف ِلجف لفيفِه. وف تفاِن ِلِرجف اِحِد قفاِعدف حِ الفوف تف اللحوف تفحف لفيفِه وف تفاِن ِلِرجف قفاِعدف

يفِن حف نفعو لفوف تفصف احۭ. وف نفعو ِستحةف الفوف ِب تفصف وف الفغفرف كفِن نفحف سف ِر الفمف خح ؤف ِلمو اِحِد قفاِعدفتفاِن. وف حِ الفوف تف اللحوف تفحف اِحِد قفاِعدفتفاِن وف حِ الفوف تف اللحوف ۭة. تفحف فِضح
اِحدفةِ. هفكفذفا يفكوونو قفِة الفوف ِف لف اِسِه الفى الفحف يفِن الفى رف دفِوجف زف اۭء يفكوونفاِن مو عفلفى سفوف . وف ففلو يفِن ِمنف اسف دفِوجف زف يفكوونفاِن مو ِر وف خح ؤف كفِن فِي الفمو سف اِويفتفيِ الفمف ِلزف
اِحِد حِ الفوف تف اللحوف تفحف تفاِن وف اِحِد قفاِعدف حِ الفوف تف اللحوف ةف قفاِعدفة . تفحف رف ۭة ِستح عفشف اِعدوهفا ِمنف فِضح قفوف احۭ وف انِيفةف الفوف اِويفتفيفِن. ففتفكوونو ثفمف ا. يفكوونفاِن ِللزح ِلِكلفيفِهمف

كفِن الثحانِي سف انِِب الفمف احِ جف اِرضف للفوف سف عفوف مف خف اِحِد وف كفِن الفوف سف انِِب الفمف احِ جف سا للفوف مف شفِب السحنفِط خف اِرضف ِمنف خف نفعو عفوف تفصف تفاِن. «وف قفاِعدف
ِف. ِف الفى الطحرف فوذو ِمنف الطحرف احِ تفنف سفِط اللفوف سفطفى فِي وف ةو الفوو الفعفاِرضف ِب. وف وف الفغفرف ِر نفحف خح ؤف كفِن فِي الفمو سف انِِب الفمف احِ جف اِرضف للفوف سف عفوف مف خف وف
ِهرف لفكف فِي ِمِه الحِذي اظف سف كفنف كفرف سف توِقيمو الفمف اِرضف بِذفهفۭب. وف ي الفعفوف توغفشتِ اِرِض. وف ا ِمنف ذفهفۭب بويووتا ِللفعفوف لفقفاتِهف نفعو حف تفصف احف بِذفهفۭب. وف ي اللفوف توغفشتِ وف

ِمدفةۭ بفعفِة اعف عفلوهو عفلفى ارف تفجف وبِيمف. وف نفعوهو بِكفرو اِذۭق يفصف ائِۭك حف نفعفةف حف وۭم. صف بفرو بووۭص مف ِمۭز وف قِرف اۭن وف وف جو ارف ۭ وف ونِيت انفجو مف ابا ِمنف اسف نفعو ِحجف تفصف بفِل. وف الفجف
اِب ِخلو الفى هونفاكف دفاِخلف الفِحجف تودف تف الِشظحِة. وف ابف تفحف عفلو الفِحجف تفجف ۭة. وف اِعدف ِمنف فِضح بفعِ قفوف هفا ِمنف ذفهفۭب. عفلفى ارف زو زف غفشحاةۭ بِذفهفۭب. رو ِمنف سفنفۭط مو
ائِدفةف عو الفمف تفضف ِس القفدفاِس. وف ادفةِ فِي قودف عفلو الفِغطفاءف عفلفى تفابووِت الشحهف تفجف ِس القفدفاِس. وف قودف ِس وف قودف ابو بفيفنف الف ادفةِ ففيفففِصلو لفكومو الفِحجف تفابووتف الشحهف

ِة يفمف ِل الفخف خف دف فا ِلمف نفعو سفجف تفصف اِل. «وف مف انِِب الشتِ ائِدفةف عفلفى جف عفلو الفمف تفجف ِن. وف وف التحيفمف كفِن نفحف سف انِِب الفمف ائِدفةِ عفلفى جف قفابِلف الفمف ةف مو نفارف الفمف اِب وف اِرجف الفِحجف خف
هفا ِمنف زو زف ا بِذفهفۭب. رو يهف توغفشتِ ِمدفةۭ ِمنف سفنفۭط وف سفةف اعف مف ِف خف نفعو ِللسحجف تفصف اِز. وف نفعفةف الطحرح وۭم صف بفرو بووۭص مف ِمۭز وف قِرف اۭن وف وف جو ارف ۭ وف ونِيت انفجو مف ِمنف اسف

اۭس اِعدف ِمنف نوحف سف قفوف مف ا خف بِكو لفهف تفسف  .ذفهفۭب. وف
ونفهو» نفعو قورو تفصف عۭ. وف تِففاعوهو ثفلثو اذفرو ارف . وف بفحو ذف بحعا يفكوونو الفمف رف عۭ. مو سو اذفرو مف هو خف ضو عفرف عۭ وف سو اذفرو مف شفِب السحنفِط طوولوهو خف بفحف ِمنف خف ذف نفعو الفمف تفصف وف

ِميعف انِيفتِِه هو. جف اِمرف جف مف نفاِشلفهو وف مف اِكنفهو وف رف مف فووشفهو وف رو اِدِه وف مف ففعِ رف هو ِلرف نفعو قودوورف تفصف اۭس. وف يِه بِنوحف توغفشتِ ونوهو. وف بفعِ. ِمنفهو تفكوونو قورو ايفاهو الرف وف عفلفى زف
افِِه. رف بفعفِة اطف اۭس عفلفى ارف لفقفاۭت ِمنف نوحف بفعف حف نفعو عفلفى الشحبفكفِة ارف تفصف اۭس. وف نفعفةف الشحبفكفِة ِمنف نوحف نفعو لفهو شوبحاكفة  صف تفصف اۭس. وف ا ِمنف نوحف نفعوهف تفصف

ا يِهمف توغفشتِ شفِب السحنفِط وف يفِن ِمنف خف وف ذفبفحِ عفصف يفِن ِللفمف وف نفعو عفصف تفصف ذفبفحِ. وف ِف الفمف تفكوونو الشحبفكفةو الفى نِصف . وف ففلو بفحِ ِمنف اسف ذف اِجِب الفمف تف حف ا تفحف عفلوهف تفجف وف
ِهرف لفكف فِي ا اظف احۭ. كفمف نفعوهو ِمنف الفوف فا تفصف وح جف . مو لو مف ا يوحف ذفبفحِ ِحينفمف انِبفيِ الفمف اِن عفلفى جف وف لفقفاِت. ففتفكوونو الفعفصف اهو فِي الفحف وف لو عفصف خف تودف اۭس. وف بِنوحف

ِة اعۭ طوول الفى الفِجهف وۭم ِمئفةو ِذرف بفرو تفار  ِمنف بووۭص مف ِن ِللدحاِر اسف وف التحيفمف نووِب نفحف ِة الفجف كفِن. الفى ِجهف سف نفعو دفارف الفمف تفصف نفعوونفهو. «وف بفِل هفكفذفا يفصف الفجف
تفار  اِل فِي الط وِل اسف مف ِة الشتِ كفذفِلكف الفى ِجهف ۭة. وف ا ِمنف فِضح بفانوهف قوضف ِمدفةِ وف زو العف زف اۭس. رو ونف ِمنف نوحف رو اِعدوهفا ِعشف قفوف ونف وف رو ا ِعشف ِمدفتوهف اعف اِحدفةِ. وف الفوف

ِة ِض الدحاِر الفى ِجهف فِي عفرف ۭة. وف ا ِمنف فِضح بفانوهف قوضف ِمدفةِ وف زو العف زف اۭس. رو ونف ِمنف نوحف رو اِعدوهفا ِعشف قفوف ونف وف رو ا ِعشف ِمدفتوهف اعف اعۭ طوول. وف ِمئفةو ِذرف
سف مف خف اعا. وف سوونف ِذرف مف وِق خف وف الش رو ِق نفحف ِة الشحرف ضو الدحاِر الفى ِجهف عفرف . وف اِعدوهفا عفشفر  قفوف ة  وف ا عفشفرف ِمدفتوهف اعا. اعف سوونف ِذرف مف تفار  خف ِب اسف الفغفرف

ا ثفلثفة  توهف ِمدف تفاِر. اعف اعا ِمنف السف ةف ِذرف سف عفشفرف مف انِِب الثحانِي خف ِللفجف . وف اِعدوهفا ثفلث  قفوف ا ثفلثفة  وف ِمدفتوهف اِحِد. اعف انِِب الفوف تفاِر ِللفجف اعا ِمنف السف ةف ِذرف عفشفرف
بفعفة  توهو ارف ِمدف اِز. اعف نفعفةف الطحرح وۭم صف بفرو بووۭص مف ِمۭز وف قِرف اۭن وف وف جو ارف ۭ وف ونِيت انفجو مف اعا ِمنف اسف ونف ِذرف رو ف  ِعشف ِلبفاِب الدحاِر سفجف . وف اِعدوهفا ثفلث  قفوف وف
ا هف ضو عفرف اعۭ وف اۭس. طوولو الدحاِر ِمئفةو ِذرف اِعدوهفا ِمنف نوحف قفوف ۭة وف هفا ِمنف فِضح زو زف ۭة. رو بفان  ِمنف فِضح ا قوضف الفيفهف وف ةِ الدحاِر حف ِمدف . ِلكولتِ اعف بفع  اِعدوهفا ارف قفوف وف
تفاِدِه ِميعو اوف جف تِِه وف مف كفِن فِي كولتِ ِخدف سف انِي الفمف ِميعو اوف اۭس. جف اِعدوهفا ِمنف نوحف قفوف وۭم وف بفرو عۭ ِمنف بووۭص مف سو اذفرو مف ا خف تِففاعوهف ارف سوونف وف مف سوونف ففخف مف خف

جِ دفائِما. فِي عفاِد الس رو ضووۭض نفِقيتا ِللض وِء لصف رف يفتووۭن مف يفتف زف وا الفيفكف زف مو ائِيلف انف يوقفدتِ رف رو بفنِي اسف انفتف تفامو اۭس. «وف تفاِد الدحاِر ِمنف نوحف ِميعو اوف جف وف
يفاِلِهمف ِريحة  فِي اجف ة  دفهف ِ. ففِريضف بت امف الرح بفاحِ امف سفاِء الفى الصح بفنووهو ِمنف الفمف ونو وف ا هفارو تتِبوهف ادفةِ يورف امف الشحهف اِب الحِذي امف اِرجف الفِحجف اعِ خف تِمف ِة الجف يفمف خف

ائِيلف رف  .ِمنف بفنِي اسف
نفعف ثِيفابا» اصف . وف ونف ارف بفنِي هفارو ايثفامف ارف وف وف اِلعفازف ابِيهو ونف نفادفابف وف نف ِلي. هفارو هف ائِيلف ِليفكف رف عفهو ِمنف بفيفِن بفنِي اسف بفنِيِه مف اكف وف ونف اخف بف الفيفكف هفارو قفرتِ وف
نف ِلي. هف ونف ِلتفقفِديِسِه ِليفكف نفعووا ثِيفابف هفارو ۭة انف يفصف مف وحف ِحكف مف رو توهو لف اِء الفقولووِب الحِذينف مف كفمف ِميعف حو مو جف لتِ توكف اِء. وف الفبفهف ِد وف جف ونف اِخيكف ِللفمف ارو قفدحسفة  ِلهف مو

ِلبفنِيِه ونف اِخيكف وف ارو قفدحسفة  ِلهف نفعوونف ثِيفابا مو قفة . ففيفصف ِمنفطف ة  وف امف ِعمف م  وف رح خف قفِميص  مو بحة  وف جو ِردفاء  وف ة  وف رف دف ا: صو نفعوونفهف هفِذِه ِهيف الثتِيفابو الحتِي يفصف وف
ِمۭز قِرف اۭن وف وف جو ارف ۭ وف ونِيت انفجو مف اسف دفاءف ِمنف ذفهفۭب وف نفعوونف الرتِ . ففيفصف الفبووصف ِمزف وف الفِقرف انف وف وف جو الرف ونِيح وف انفجو مف السف ذوونف الذحهفبف وف هومف يفاخو نف ِلي. وف هف ِليفكف



نفعفتِِه. ِمنف ذفهفۭب لفيفِه يفكوونو ِمنفهو كفصف ِه الحِذي عف نحارو شفدتِ زو . وف ففيفِه ِليفتحِصلف صوولِن فِي طفرف وف تِففاِن مف اِذۭق. يفكوونو لفهو كف ائِۭك حف نفعفةف حف وۭم صف بفرو بووۭص مف وف
اِحِد ِر الفوف جف ائِِهمف عفلفى الفحف مف . ِستحة  ِمنف اسف ائِيلف رف اءف بفنِي اسف مف ا اسف لفيفِهمف تفنفقوشو عف عۭ وف زف يف جف رف جف ذو حف تفاخو وۭم. وف بفرو بووۭص مف ِمۭز وف قِرف ۭ وف ونِيت انفجو مف اسف وف
اِء بفنِي مف سفِب اسف يفِن عفلفى حف رف جف اتِِم تفنفقوشو الفحف ةِ نفقفشف الفخف ارف نفعفةف نفقحاِش الفِحجف . صف اِليِدِهمف وف سفبف مف ِر الثحانِي حف جف تحِة الفبفاقِينف عفلفى الفحف اءف الستِ مف اسف وف

هومف اءف مف ونو اسف ِملو هفارو . ففيفحف ائِيلف رف كفاۭر ِلبفنِي اسف يف تِذف رف جف دفاِء حف يفِن عفلفى كفتِففيِ الرتِ رف جف تفضفعو الفحف ا. وف مف نفعوهو قفيفِن ِمنف ذفهفۭب تفصف اطفيفِن بِطفوف حف . مو ائِيلف رف اسف
عفلو ِسلفِسلفتفيِ تفجف ففِر. وف نفعفةف الضح ا صف نفعوهومف دوولفتفيفِن تفصف جف ۭ. مف ِسلفِسلفتفيفِن ِمنف ذفهفۭب نفِقيت قفيفِن ِمنف ذفهفۭب. وف نفعو طفوف تفصف كفاِر. وف تِففيفِه ِللتتِذف ِ عفلفى كف بت امف الرح امف
ِمۭز قِرف اۭن وف وف جو ارف ۭ وف ونِيت انفجو مف اسف ا. ِمنف ذفهفۭب وف نفعوهف دفاِء تفصف نفعفِة الرتِ اِذۭق كفصف ائِۭك حف نفعفةف حف اۭء - صف ةف قفضف رف دف نفعو صو تفصف قفيفِن. «وف ففائِِر فِي الطحوف الضح

ةۭ. صفف  عفِقيۭق ارف فووِف ِحجف بفعفةف صو ۭر ارف جف ِصيعف حف ا تفرف عو فِيهف صتِ تورف . وف ا ِشبفر  هف ضو عفرف ا ِشبفر  وف ثفنِيحة  طوولوهف بحعفة  مف رف ا. تفكوونو مو نفعوهف وۭم تفصف بفرو بووۭص مف وف
م  يفشف : عفيفنو الفِهرتِ وف الصحف  الثحاِلثو . وف عفِقيق  ابفيفضو قو وف رف يفاقووت  ازف ان  وف مف رف الصحف  الثحانِي: بفهف . وف لو ۭد: الصحف  الوح ر  مو زو ففرف وف يفاقووۭت اصف رف وف مف احف
ائِيلف اثفنفيف رف اِء بفنِي اسف مف ةو عفلفى اسف ارف تفكوونو الفِحجف ا. وف ِصيِعهف قفة  بِذفهفۭب فِي تفرف طفوح . تفكوونو مو يفشفب  ع  وف زف جف د  وف جف بفرف : زف ابِعو الصحف  الرح . وف شفت  مف جف وف
نفعفةف دوولفة  صف جف ةِ سفلِسلف مف رف دف نفعو عفلفى الص  تفصف ِمِه تفكوونو ِللثفنفيف عفشفرف ِسبفطا. «وف اِحۭد عفلفى اسف ِم كول  وف ِِ اتف نفقفِش الفخف . كف ائِِهمف مف عفشفرف عفلفى اسف
تفيِ الذحهفِب فِي ِفيرف عفلو ضف تفجف ةِ. وف رف دف ففيِ الص  قفتفيفِن عفلفى طفرف لف عفلو الفحف تفجف قفتفيفِن ِمنف ذفهفۭب. وف لف ةِ حف رف دف نفعو عفلفى الص  تفصف ۭ. وف ففِر ِمنف ذفهفۭب نفِقيت الضح

لفقفتفيفِن نفعو حف تفصف اِمِه. وف دفاِء الفى قودح تِففيِ الرتِ ا عفلفى كف عفلوهومف تفجف قفيفِن وف يفِن فِي الطحوف رف تفيفِن الخف ِفيرف ففيِ الضح عفلو طفرف تفجف ةِ. وف رف دف ففيِ الص  قفتفيفِن عفلفى طفرف لف الفحف
تِففيِ ا عفلفى كف مف عفلوهو تفجف لفقفتفيفِن ِمنف ذفهفۭب. وف نفعو حف تفصف دفاِء ِمنف دفاِخۭل. وف ِة الرتِ ا الحتِي الفى ِجهف اِشيفتِهف ةِ عفلفى حف رف دف ففيِ الص  ا عفلفى طفرف عوهومف تفضف ِمنف ذفهفۭب وف
ۭ ِلتفكوونف ونِيت انفجو مف يفۭط ِمنف اسف دفاِء بِخف قفتفيِ الرتِ لف ا الفى حف قفتفيفهف لف ةف بِحف رف دف بوطوونف الص  يفرف دفاِء. وف نحاِر الرتِ ِق زو ِلِه ِمنف ففوف صف ففلو ِمنف قودحاِمِه ِعنفدف وف دفاِء ِمنف اسف الرتِ
ِس وِلِه الفى الفقودف اِء عفلفى قفلفبِِه ِعنفدف دوخو ةِ الفقفضف رف دف ائِيلف فِي صو رف اءف بفنِي اسف مف ونو اسف ِملو هفارو دفاِء. ففيفحف ةو عفِن الرتِ رف دف عو الص  ل تونفزف دفاِء. وف نحاِر الرتِ عفلفى زو

ونو ِملو هفارو ِ. ففيفحف بت امف الرح وِلِه امف ونف ِعنفدف دوخو يمف ِلتفكوونف عفلفى قفلفِب هفارو الت متِ اِء الوِريمف وف ةِ الفقفضف رف دف عفلو فِي صو تفجف ِ دفائِما. وف بت امف الرح ِللتتِذفكفاِر امف
يفكوونو ا. وف سفِطهف ا فِي وف اِسهف ةو رف تفكوونو ففتفحف ۭ وف ونِيت انفجو مف ا ِمنف اسف دفاِء كولحهف بحةف الرتِ نفعو جو تفصف ِ دفائِما. «وف بت امف الرح ائِيلف عفلفى قفلفبِِه امف رف اءف بفنِي اسف قفضف

ِمۭز. قِرف واۭن وف جو ارف ۭ وف ونِيت انفجو مف انفاۭت ِمنف اسف مح ا رو يفاِلهف نفعو عفلفى اذف تفصف . وف ا. ل توشفق  عِ يفكوونو لفهف رف ِة الدتِ ففتفحف ائِِك. كف نفعفةف الفحف ا صف الفيفهف وف اِشيفة  حف ا حف تِهف ِلففتفحف
ا. ففتفكوونو عفلفى الفيفهف وف بحِة حف يفاِل الفجو انفة  عفلفى اذف مح رو لف ذفهفۭب وف لفجو انفة  جو مح رو لف ذفهفۭب وف لفجو ا. جو الفيفهف وف ا حف نفهف لِجلف ِمنف ذفهفۭب بفيف جف ا. وف الفيفهف وف ا حف يفاِلهف عفلفى اذف

تفنفقوشو ۭ. وف ة  ِمنف ذفهفۭب نفِقيت ِفيحف نفعو صف تفصف . «وف وتف وِجِه ِلئفل يفمو رو ِعنفدف خو ِ وف بت امف الرح ِس امف وِلِه الفى الفقودف ا ِعنفدف دوخو توهف وف عف صف مف ِة ِليوسف مف ونف ِللفِخدف هفارو
. ونف ِة هفارو ِة تفكوونو ففتفكوونو عفلفى ِجبفهف امف ِة. الفى قودحاِم الفِعمف امف ۭ ِلتفكوونف عفلفى الفِعمف ونِيت انفجو مف يفۭط اسف ا عفلفى خف عوهف تفضف ِ». وف بت اتِۭم «قودفس  ِللرح ا نفقفشف خف لفيفهف عف

مو رتِ توخف ِ. وف بت امف الرح مف امف ا عفنفهو ضف تِِه دفائِما ِللرتِ تفكوونو عفلفى ِجبفهف . وف اِسِهمف ِميعِ عفطفايفا اقفدف ائِيلف جف رف ا بفنوو اسف سوهف ونو اثفمف القفدفاِس الحتِي يوقفدتِ ِملو هفارو ففيفحف
نفاِطقف مف مف نفعو لفهو تفصف ة  وف نفعو اقفِمصف ونف تفصف ِلبفنِي هفارو اِز. «وف نفعفةف الطحرح ا صف نفعوهف قفةو تفصف الفِمنفطف ةف ِمنف بووۭص وف امف نفعو الفِعمف تفصف الفقفِميصف ِمنف بووۭص وف
مف نفعو لفهو تفصف نووا ِلي. وف هف مف ِليفكف سوهو توقفدتِ لف ايفاِديِهمف وف تفمف مف وف هو سفحو تفمف عفهو وف بفنِيِه مف اكف ايحاهفا وف ونف اخف تولفبِسو هفارو اِء. وف الفبفهف ِد وف جف مف قفلنِسف ِللفمف نفعو لفهو تفصف وف

اعِ اوف ِعنفدف تِمف ِة الجف يفمف وِلِهمف الفى خف بفنِيِه ِعنفدف دوخو ونف وف . ففتفكوونو عفلفى هفارو ذفيفِن تفكوونو يفِن الفى الفففخف قفوف ةِ. ِمنف الفحف رف اِويلف ِمنف كفتحاۭن ِلسفتفِر الفعفوف سفرف
ِلِه ِمنف بفعفِدِه ِلنفسف ة  ابفِديحة  لفهو وف وتووا. ففِريضف يفمو ِملووا اثفما وف ِس ِلئفل يفحف ِة فِي الفقودف مف بفحِ ِللفِخدف ذف ابِِهمف الفى الفمف  .اقفتِرف

« ِرقفاقف يفۭت وف لفتووتفة  بِزف اصف ففِطيۭر مف اقفرف بفزف ففِطيۭر وف خو يفِن وف ِحيحف بفشفيفِن صف كف اِحدا ابفنف بفقفۭر وف را وف ذف ثفوف نووا ِلي: خو هف مف ِلتفقفِديِسِهمف ِليفكف نفعوهو لفهو ا تفصف هفذفا مف وف
بفنِيِه الفى ونف وف مو هفارو توقفدتِ الفكفبفشفيفِن. «وف ِر وف عف الثحوف لحِة مف ا فِي السح هف مو توقفدتِ اِحدفةۭ وف لحۭة وف ا فِي سف عفلوهف تفجف ا. وف نفعوهف يفۭت. ِمنف دفقِيِق ِحنفطفۭة تفصف هوونفة  بِزف دف ففِطيۭر مف

عو تفضف دفاِء وف نحاِر الرتِ هو بِزو تفشود  ةف وف رف دف الص  دفاءف وف الرتِ دفاِء وف بحةف الرتِ جو ونف الفقفِميصف وف تولفبِسو هفارو ذو الثتِيفابف وف تفاخو اۭء. وف مف بِمف تفغفِسلوهو اعِ وف تِمف ِة الجف يفمف بفاِب خف
ة . مف اقفِمصف تولفبِسوهو مو بفنِيِه وف توقفدتِ هو. وف سفحو تفمف اِسِه وف كوبوهو عفلفى رف تفسف ِة وف حف سف نف الفمف ذو دوهف تفاخو ِة وف امف قفدحسف عفلفى الفِعمف ِليلف الفمو كف عفلو الف تفجف اِسِه وف ةف عفلفى رف امف الفِعمف

اِم رف الفى قودح مو الثحوف توقفدتِ ايفِديف بفنِيِه. «وف ونف وف لف يفدف هفارو تفمف ة  ابفِديحة . وف نووت  ففِريضف مف كفهف . ففيفكوونو لفهو مف قفلنِسف تفشود  لفهو بفنِيِه. وف ونف وف نفاِطقف هفارو مف بِمف قوهو تونفطتِ وف
ِر ذو ِمنف دفِم الثحوف تفاخو اعِ. وف تِمف ِة الجف يفمف ِ ِعنفدف بفاِب خف بت امف الرح رف امف بفحو الثحوف ِر. ففتفذف اِس الثحوف مف عفلفى رف بفنووهو ايفِديفهو ونو وف عو هفارو اعِ ففيفضف تِمف ِة الجف يفمف خف

الفكولفيفتفيفِن ِزيفادفةف الفكفبِِد وف فف وف وف ي الفجف ِم الحِذي يوغفشتِ ذو كولح الشححف تفاخو بفحِ. وف ذف ففِل الفمف ب هو الفى اسف ِم تفصو سفائِرف الدح بِِعكف وف ذفبفحِ بِاصف وِن الفمف عفلوهو عفلفى قورو تفجف وف
ذو الفكفبفشف تفاخو ِطيحۭة. «وف ةو خف لحِة. هووف ذفبِيحف حف اِرجف الفمف ا بِنفاۭر خف ِرقوهف ثوهو ففتفحف ففرف ِجلفدوهو وف ِر وف مو الثحوف ا لفحف امح بفحِ. وف ذف تووقِدوهفا عفلفى الفمف ا وف لفيفِهمف مف الحِذي عف الشححف وف
تفقفطفعو الفكفبفشف الفى بفحِ ِمنف كولتِ نفاِحيفۭة. وف ذف ش هو عفلفى الفمف تفرو هو وف ذو دفمف تفاخو بفحو الفكفبفشف وف اِس الفكفبفِش. ففتفذف مف عفلفى رف بفنووهو ايفِديفهو ونو وف عو هفارو اِحدف ففيفضف الفوف

قوود  هووف وۭر. وف ةو سورو ائِحف ِ. رف بت قفة  ِللرح رف حف بفحِ. هووف مو ذف تووقِدو كولح الفكفبفِش عفلفى الفمف اِسِه وف عفلفى رف ا عفلفى قِطفِعِه وف عفلوهف تفجف اكفاِرعفهو وف ففهو وف وف تفغفِسلو جف قِطفِعِه وف
ِة اذوِن مف عفلو عفلفى شفحف تفجف ذو ِمنف دفِمِه وف تفاخو بفحو الفكفبفشف وف اِس الفكفبفِش. ففتفذف مف عفلفى رف بفنووهو ايفِديفهو ونو وف . ففيفضفعو هفارو ذو الفكفبفشف الثحانِيف تفاخو ِ. «وف بت ِللرح
بفحِ ِمنف كولتِ نفاِحيفۭة. ذف ش  الدحمف عفلفى الفمف تفرو نفى. وف ِلِهِم الفيومف جو عفلفى ابفاِهِم ارف نفى وف عفلفى ابفاِهِم ايفِديِهِم الفيومف نفى وف ِم اذفاِن بفنِيِه الفيومف عفلفى شفحف ونف وف هفارو

بفنووهو ثِيفابوهو وف عفهو ففيفتفقفدحسو هووف وف ثِيفاِب بفنِيِه مف عفلفى بفنِيِه وف ثِيفابِِه وف ونف وف تفنفِضحو عفلفى هفارو ِة وف حف سف ِن الفمف ِمنف دوهف بفحِ وف ذف ِم الحِذي عفلفى الفمف ذو ِمنف الدح تفاخو وف
السحاقف ا وف لفيفِهمف مف الحِذي عف الشححف الفكولفيفتفيفِن وف ِزيفادفةف الفكفبِِد وف فف وف وف ي الفجف مف الحِذي يوغفشتِ الشححف لفيفةف وف الف مف وف ذو ِمنف الفكفبفِش: الشححف عفهو. ثومح تفاخو ثِيفابو بفنِيِه مف وف

عو تفضف ِ وف بت امف الرح ففِطيِر الحتِي امف لحِة الف اِحدفة  ِمنف سف قفاقفة  وف رو يفۭت وف بفِز بِزف اِحدا ِمنف الفخو صا وف قورف بفِز وف اِحدا ِمنف الفخو ِغيفا وف رف ۭء. وف نفى. ففانحهو كفبفشو ِملف الفيومف
ةف ائِحف قفِة رف رف حف قف الفمو بفحِ ففوف ذف تووقِدوهفا عفلفى الفمف ذوهفا ِمنف ايفِديِهمف وف ِ. ثومح تفاخو بت امف الرح ِديدا امف دوهفا تفرف دتِ تورف فِي ايفِدي بفنِيِه وف ونف وف ِميعف فِي يفدفيف هفارو الفجف

سو توقفدتِ ِ ففيفكوونو لفكف نفِصيبا. وف بت امف الرح ِديدا امف دوهو تفرف دتِ تورف ونف وف ارو ِء الحِذي ِلهف ذو الفقفصح ِمنف كفبفِش الفِملف ِ. «ثومح تفاخو بت قوود  هووف ِللرح ِ. وف بت امف الرح وۭر امف سورو
ة  ابفِديحة  ِمنف بفنِي بفنِيِه ففِريضف ونف وف ارو ِلبفنِيِه ففيفكوونفاِن ِلهف ونف وف ارو ا ِلهف ِء ِممح بفِش الفِملف فِعف ِمنف كف الحِذي رو دف وف دتِ فِيعفِة الحِذي رو سفاقف الرح ِديِد وف قفصح التحرف

ونف تفكوونو ِلبفنِيِه ارو قفدحسفةو الحتِي ِلهف الثتِيفابو الفمو ِ. «وف بت مف ِللرح فِيعفتفهو تِِهمف رف ائِيلف ِمنف ذفبفائِحِ سفلمف رف فِيعفة  ِمنف بفنِي اسف يفكوونفاِن رف فِيعفة . وف ا رف مف ائِيلف لنحهو رف اسف
ِدمف فِي اعِ ِليفخف تِمف ةف الجف يفمف لو خف خو نفهو ِمنف بفنِيِه الحِذي يفدف ض  عف ا الفكفاِهنو الحِذي هووف ِعوف . سفبفعفةف ايحاۭم يفلفبِسوهف ا ايفِديِهمف ل فِيهف ِلتومف ا وف وا فِيهف سفحو بفعفدفهو ِليومف

ِة يفمف بفزف الحِذي فِي السحلحِة ِعنفدف بفاِب خف الفخو مف الفكفبفِش وف بفنووهو لفحف ونو وف قفدحۭس. ففيفاكولو هفارو كفاۭن مو هو فِي مف مف بوخو لفحف تفطف ذوهو وف ِء ففتفاخو ا كفبفشو الفِملف امح ِس. «وف الفقودف
ِء اوف ِمنف ِم الفِملف ء  ِمنف لفحف انف بفِقيف شفيف قفدحسفة . وف ا مو نفبِي  ففل يفاكولو لنحهف ا الجف امح . وف ِء ايفِديِهمف ِلتفقفِديِسِهمف مف ِلِملف ا عفنفهو فتِرف بِهف ا الحِذينف كو اعِ. يفاكولوهف تِمف الجف

. لف ايفِديفِهمف . سفبفعفةف ايحاۭم تفمف توكف رف ا امف سفِب كولتِ مف بفنِيِه هفكفذفا بِحف ونف وف ارو نفعو ِلهف تفصف . وف قفدحس  كفلو لنحهو مو ِرقو الفبفاقِيف بِالنحاِر. ل يوؤف بفاحِ توحف بفِز الفى الصح الفخو



سوهو. ففيفكوونو توقفدتِ بفحِ وف ذف فتِرو عفلفى الفمف هو ِلتفقفِديِسِه. سفبفعفةف ايحاۭم توكف سفحو تفمف لفيفِه. وف ِفيِركف عف بفحف بِتفكف ذف رو الفمف توطفهتِ ةِ. وف فحارف ِل الفكف ۭم لجف ِطيحۭة كولح يفوف رف خف مو ثفوف توقفدتِ وف
اِحدو وفو الفوف رو ۭم دفائِما. الفخف ِليحاِن كولح يفوف وف وففاِن حف رو بفحِ: خف ذف هو عفلفى الفمف مو ا توقفدتِ هفذفا مف قفدحسا. «وف بفحف يفكوونو مو ذف سح الفمف ا مف بفحو قودفسف اقفدفاۭس. كول  مف ذف الفمف

ِر مف بفعو الفِهيِن ِمنف الفخف سفِكيب  رو ضتِ وف يفِت الرح بفعِ الفِهيِن ِمنف زف لفتووۭت بِرو ر  ِمنف دفقِيۭق مف عوشف هو فِي الفعفِشيحِة. وف مو وفو الثحانِي توقفدتِ رو الفخف بفاحا وف هو صف مو توقفدتِ
ة  فِي قفة  دفائِمف رف حف ِ. مو بت قوود  ِللرح وۭر وف ةو سورو ائِحف نفعو لفهو. رف سفِكيبِِه تفصف بفاحِ وف ِة الصح هو فِي الفعفِشيحِة. ِمثفلف تفقفِدمف مو وفو الثحانِي توقفدتِ رو الفخف اِحِد. وف وِف الفوف رو ِللفخف
ةف يفمف سو خف اقفدتِ ِدي. وف جف ائِيلف ففيوقفدحسو بِمف رف تفِمعو هونفاكف بِبفنِي اسف اجف . وف كف هونفاكف لتِمف تفِمعو بِكومف ِلكف يفثو اجف ِ. حف بت امف الرح اعِ امف تِمف ِة الجف يفمف يفاِلكومف ِعنفدف بفاِب خف اجف
مو الحِذي هو ب  الفهو ونف انتِي انفا الرح مف الفها ففيفعفلفمو اكوونو لفهو ائِيلف وف رف ِط بفنِي اسف سف كونو فِي وف اسف نووا ِلي. وف هف مف ِليفكف سوهو بفنووهو اقفدتِ ونو وف هفارو . وف بفحف ذف الفمف اعِ وف تِمف الجف

مف هو ب  الفهو . انفا الرح ِطِهمف سف كونف فِي وف رف لسف ِض ِمصف مف ِمنف ارف هو جف رف  .اخف
« اعفاِن. ِمنفهو تفكوونو تِففاعوهو ِذرف ارف . وف بحعا يفكوونو رف اع . مو هو ِذرف ضو عفرف اع  وف نفعوهو. طوولوهو ِذرف شفِب السحنفِط تفصف وِر. ِمنف خف بفحا ليقفاِد الفبفخو ذف نفعو مف تفصف وف
تف لفقفتفيفِن ِمنف ذفهفۭب تفحف نفعو لفهو حف تفصف الفيفِه. وف وف ِليل ِمنف ذفهفۭب حف نفعو لفهو اكف تفصف ونفهو. وف قورو الفيفِه وف وف ِحيطفانفهو حف هو وف حف ۭ: سفطف يِه بِذفهفۭب نفِقيت توغفشتِ ونوهو. وف قورو
ا بِذفهفۭب. يِهمف توغفشتِ شفِب السحنفِط وف يفِن ِمنف خف وف نفعو الفعفصف تفصف ا. وف ِلِه بِِهمف مف يفِن ِلحف وف ا ِلتفكوونفا بفيفتفيفِن ِلعفصف مف نفعوهو انِبفيفِن تفصف انِبفيفِه. عفلفى الفجف ِليِلِه عفلفى جف اكف

ورا عفِطرا كولح ونو بفخو لفيفِه هفارو . ففيووقِدو عف تفِمعو بِكف يفثو اجف ادفةِ حف امف الفِغطفاِء الحِذي عفلفى الشحهف ادفةِ. قودح امف تفابووِت الشحهف اِب الحِذي امف عفلوهو قودحامف الفِحجف تفجف وف
لفيفِه ِعدووا عف . ل توصف يفاِلكومف ِ فِي اجف بت امف الرح ورا دفائِما امف جف فِي الفعفِشيحِة يووقِدوهو. بفخو ونو الس رو ِعدو هفارو ِحينف يوصف جف يووقِدوهو. وف ِلحو الس رو بفاحۭ. ِحينف يوصف صف
ِطيحِة الحتِي ِة الفخف ِم ذفبِيحف ة  فِي السحنفِة. ِمنف دف رح ونِِه مف ة  عفلفى قورو فحارف ونو كف نفعو هفارو يفصف لفيفِه سفِكيبا. وف كوبووا عف ل تفسف ة  وف قفة  اوف تفقفِدمف رف حف ل مو ورا غفِريبا وف بفخو

ائِيلف رف يحةف بفنِي اسف ذفتف كفمتِ وسفى: «اذفا اخف ب  ِلمو قفالف الرح ِ». وف بت سو اقفدفاۭس هووف ِللرح . قودف يفاِلكومف لفيفِه فِي اجف ة  عف فحارف نفعو كف ة  فِي السحنفِة يفصف رح ةِ مف فحارف ِللفكف
تفازف ِن اجف ا يوعفِطيِه كول  مف . هفذفا مف ا تفعود هومف بفا ِعنفدفمف ا تفعود هومف ِلئفل يفِصيرف فِيِهمف وف ِ ِعنفدفمف بت يفةف نفففِسِه ِللرح اِحۭد فِدف مف يوعفطوونف كول  وف عفدووِدينف ِمنفهو سفِب الفمف بِحف
عفدووِدينف ِمِن تفازف الفى الفمف ِن اجف ِ. كول  مف بت ة  ِللرح فو الشحاقِِل تفقفِدمف ة ) نِصف ونف ِجيرف رو ِس. (الشحاقِلو هووف ِعشف فو الشحاقِِل بِشفاقِِل الفقودف : نِصف عفدووِدينف الفى الفمف

ِفيِر عفنف ِ ِللتحكف بت ةف الرح ِف الشحاقِِل ِحينف توعفطوونف تفقفِدمف الفففِقيرو ل يوقفلتِلو عفنف نِصف ثِرو وف ِ. الفغفنِي  ل يوكف بت ة  ِللرح اِعدا يوعفِطي تفقفِدمف ِرينف سفنفة  ففصف ابفِن ِعشف
ِفيِر عفنف ِ ِللتحكف بت امف الرح ائِيلف تِذفكفارا امف رف اعِ. ففتفكوونو ِلبفنِي اسف تِمف ِة الجف يفمف ِة خف مف ا ِلِخدف عفلوهف تفجف ائِيلف وف رف ةِ ِمنف بفنِي اسف فحارف ةف الفكف ذو فِضح تفاخو . وف نوفووِسكومف

بفحِ ذف الفمف اعِ وف تِمف ِة الجف يفمف ا بفيفنف خف عفلوهف تفجف تِسفاِل. وف اۭس ِللغف ا ِمنف نوحف تفهف قفاِعدف اۭس وف ة  ِمنف نوحف ضف حف نفعو ِمرف تفصف وسفى: «وف ب  ِلمو قفالف الرح ». وف نوفووِسكومف
ابِِهمف تِرف وتووا. اوف ِعنفدف اقف اۭء ِلئفل يفمو اعِ يفغفِسلوونف بِمف تِمف ِة الجف يفمف وِلِهمف الفى خف ا. ِعنفدف دوخو مف ِمنفهف لفهو جو ارف مف وف بفنووهو ايفِديفهو ونو وف . ففيفغفِسلو هفارو اء  ا مف عفلو فِيهف تفجف وف

قفالف ». وف يفاِلِهمف ِلِه فِي اجف ِلنفسف ة  ابفِديحة  لفهو وف مف ففِريضف يفكوونو لفهو وتووا. وف مف ِلئفل يفمو لفهو جو ارف مف وف ِ. يفغفِسلوونف ايفِديفهو بت قوودا ِللرح ِة ِليووقِدووا وف مف بفحِ ِللفِخدف ذف الفى الفمف
ةِ قفصفبف الذحِريرف ِسينف وف مف خف : ِمئفتفيفِن وف فف ذفِلكف ة  نِصف ففة  عفِطرف قِرف سف ِمئفِة شفاقِۭل وف مف ا قفاِطرا خف رت يفاِب. مو رف الطف ذو لفكف اففخف انفتف تفاخو وسفى: «وف ب  ِلمو الرح
نفعفةف الفعفطحاِر. ةۭ صف رف ِعطفارف ِة. ِعطف حف سف قفدحسا ِللفمف نا مو نفعوهو دوهف تفصف يفتووِن ِهينا. وف يفِت الزح ِمنف زف ِس وف قودف سف ِمئفۭة بِشفاقِِل الف مف ة  خف سفِليخف ِسينف وف مف خف ِمئفتفيفِن وف

بفحف ذف مف وِر وف بفحف الفبفخو ذف مف ا وف انِيفتفهف ةف وف نفارف الفمف ا وف كولح انِيفتِهف ائِدفةف وف الفمف ادفةِ وف تفابووتف الشحهف اعِ وف تِمف ةف الجف يفمف سفحو بِِه خف تفمف . وف ِة يفكوونو حف سف قفدحسا ِللفمف نا مو دوهف
مف سوهو توقفدتِ بفنِيِه وف ونف وف سفحو هفارو تفمف قفدحسا. وف ا يفكوونو مو سحهف ا مف سف اقفدفاۭس. كول  مف ا ففتفكوونو قودف سوهف توقفدتِ ا - وف تفهف قفاِعدف ةف وف ضف حف الفِمرف كولح انِيفتِِه وف قفِة وف رف حف الفمو
قفاِديِرِه ل عفلفى مف . وف كفبو سفِد انفسفاۭن ل يوسف . عفلفى جف يفاِلكومف ِة فِي اجف حف سف قفدحسا ِللفمف نا مو ائِيلف قفائِل: يفكوونو هفذفا ِلي دوهف رف مو بفنِي اسف لتِ توكف نووا ِلي. وف هف ِليفكف

وسفى: ب  ِلمو قفالف الرح ۭ يوقفطفعو ِمنف شفعفبِِه». وف نفبِيت عفلف ِمنفهو عفلفى اجف نف جف مف كحبف ِمثفلفهو وف نف رف . كول  مف قفدحسا ِعنفدفكومف يفكوونو مو قفدحس  هووف وف نفعووا ِمثفلفهو. مو تفصف
قفدحسا. لححا نفِقيتا مو مف نفعفةف الفعفطحاِر مو ورا عفِطرا صف ا بفخو نفعوهف تفسفاِويفة . ففتفصف اء  مو زف لوبفانا نفِقيتا - تفكوونو اجف ة  وف قِنحة  عفِطرف ففارا وف اظف يفعفة  وف طفارا: مف ذف لفكف اعف «خو
نفعوهو عفلفى ورو الحِذي تفصف الفبفخو . وف سف اقفدفاۭس يفكوونو ِعنفدفكومف . قودف تفِمعو بِكف يفثو اجف اعِ حف تِمف ِة الجف يفمف ادفةِ فِي خف امف الشحهف عفلو ِمنفهو قودح تفجف قو ِمنفهو نفاِعما وف حف تفسف وف

هو يوقفطفعو ِمنف شفعفبِِه نفعف ِمثفلفهو ِليفشومح نف صف ِ. كول  مف بت قفدحسا ِللرح . يفكوونو ِعنفدفكف مو فوِسكومف نفعووا لنف قفاِديِرِه ل تفصف  .«مف
عفِرففِة الفمف ِم وف ففهف الف ِة وف مف وحِ ِا بِالفِحكف توهو ِمنف رو لف مف ِمِه وف ورف ِمنف ِسبفِط يفهووذفا بِاسف لفئِيلف بفنف اوِري بفنف حو تو بفصف ! قفدف دفعفوف وسفى: «انفظورف ب  ِلمو قفالف الرح وف
هفا نفعفۭة. وف لف فِي كولتِ صف شفِب. ِليفعفمف ةِ الفخف ارف نِجف ِصيعِ وف ةۭ ِللتحرف ارف نفقفِش ِحجف اِس وف الن حف ِة وف الفِفضح لف فِي الذحهفِب وف عفاۭت ِليفعفمف تفرف خف اعِ مو تِرف نفعفۭة لخف كولتِ صف وف

اعِ تِمف ةف الجف يفمف . خف توكف رف ا امف نفعووا كولح مف ة  ِليفصف مف عفلفتو ِحكف قفلفِب جف ِكيِم الف فِي قفلفِب كولتِ حف . وف اكف ِمنف ِسبفِط دفانف عفهو اهووِليابف بفنف اِخيسفامف عفلفتو مف انفا قفدف جف
كولح قفِة وف رف حف بفحف الفمو ذف مف وِر وف بفحف الفبفخو ذف مف ا وف كولح انِيفتِهف ةف وف ةف الطحاِهرف نفارف الفمف ا وف انِيفتفهف ةف وف ائِدف الفمف ِة وف يفمف كولح انِيفِة الفخف لفيفِه وف الفِغطفاءف الحِذي عف ادفةِ وف تفابووتف الشحهف وف

ِس. قودف ورف الفعفِطرف ِللف الفبفخو ِة وف حف سف نف الفمف دوهف انفِة وف ثِيفابف بفنِيِه ِللفكفهف ونف الفكفاِهِن وف ارو قفدحسفةف ِلهف الثتِيفابف الفمو ةف وف نفسووجف الثتِيفابف الفمف ا وف تفهف قفاِعدف ةف وف ضف حف الفِمرف انِيفتِِه وف
نفكومف فِي بفيف ة  بفيفنِي وف ا لنحهو عفلمف ففظوونفهف ائِيلف قفائِل: سوبووتِي تفحف رف مو بفنِي اسف لتِ انفتف توكف وسفى: «وف ب  ِلمو قفالف الرح ». وف نفعوونف توكف بِِه يفصف رف ا امف سفبف كولتِ مف حف
ل توقفطفعو تِلفكف نفعف فِيِه عفمف نف صف نحسفهو يوقفتفلو قفتفل. انح كولح مف نف دف . مف قفدحس  لفكومف ففظوونف السحبفتف لنحهو مو سوكومف ففتفحف ب  الحِذي يوقفدتِ وا انتِي انفا الرح لفمو يفاِلكومف ِلتفعف اجف
ِم السحبفِت يوقفتفلو ل فِي يفوف نفعف عفمف نف صف ِ. كول  مف بت قفدحس  ِللرح لفۭة مو مو السحابِعو ففِفيِه سفبفتو عوطف ا الفيفوف امح . وف ل  نفعو عفمف ا. ِستحةف ايحاۭم يوصف النحففسو ِمنف بفيفِن شفعفبِهف

ة  الفى البفِد لنحهو فِي ِستحِة ايحاۭم ائِيلف عفلمف رف بفيفنف بفنِي اسف دا ابفِديتا. هووف بفيفنِي وف يفاِلِهمف عفهف نفعووا السحبفتف فِي اجف ائِيلف السحبفتف ِليفصف رف ففظو بفنوو اسف قفتفل. ففيفحف
يِ حف بفِل ِسينفاءف لفوف عفهو فِي جف اِغِه ِمنف الفكفلِم مف وسفى ِعنفدف ففرف طفى مو ». ثومح اعف تفنففحسف احف وف تفرف ِم السحابِعِ اسف فِي الفيفوف ضف وف الرف اءف وف ب  السحمف نفعف الرح صف

بِعِ ِا تووبفيفِن بِاصف كف ۭر مف جف يف حف حف ادفةِ: لفوف  .الشحهف
نفا لنح هفذفا امف ة  تفِسيرو امف نفعف لفنفا اِلهف قفالووا لفهو: «قوِم اصف ونف وف عف الشحعفبو عفلفى هفارو تفمف بفِل اجف وِل ِمنف الفجف وسفى ابفطفا فِي الن زو اى الشحعفبو انح مو ا رف لفمح وف

اطف الذحهفِب الحتِي فِي اذفاِن نِسفائِكومف : «انفِزعووا اقفرف ونو مف هفارو ابفهو». ففقفالف لفهو اذفا اصف لفمو مف رف ل نفعف ِض ِمصف نفا ِمنف ارف عفدف لف الحِذي اصف جو وسفى الرح مو
هو رف صفوح ذف ذفِلكف ِمنف ايفِديِهمف وف . ففاخف ونف ا الفى هفارو اتووا بِهف اطف الذحهفِب الحتِي فِي اذفانِِهمف وف عف كول  الشحعفِب اقفرف ا». ففنفزف اتوونِي بِهف بفنفاتِكومف وف بفنِيكومف وف وف

هو امف ذفبفحا امف ونو بفنفى مف ا نفظفرف هفارو !» ففلفمح رف ِض ِمصف عفدفتفكف ِمنف ارف ائِيلو الحتِي اصف رف توكف يفا اسف بووكا. ففقفالووا: «هفِذِه اِلهف سف ل مف نفعفهو ِعجف صف ِميِل وف زف بِالف
ِب ثومح الش رف ِل وف لفسف الشحعفبو ِللكف جف ۭة. وف وا ذفبفائِحف سفلمف قفدحمو قفاۭت وف رف حف عفدووا مو اصف وا فِي الفغفِد وف ِ». ففبفكحرو بت : «غفدا ِعيد  ِللرح قفالف ونو وف نفادفى هفارو وف
اغووا سفِريعا عفِن الطحِريِق الحِذي . زف رف ِض ِمصف تفهو ِمنف ارف عفدف ! لنحهو قفدف ففسفدف شفعفبوكف الحِذي اصف وسفى: «اذفهفِب انفِزلف ب  ِلمو وا ِللحِعِب. ففقفالف الرح قفامو
قفالف ». وف رف ِض ِمصف عفدفتفكف ِمنف ارف ائِيلو الحتِي اصف رف توكف يفا اسف قفالووا: هفِذِه اِلهف وا لفهو وف ذفبفحو دووا لفهو وف سفجف بووكا وف سف ل مف مف ِعجف نفعووا لفهو مف بِِه. صف توهو يف صف اوف

كف شفعفبا عفِظيما». يتِرف مف ففاصف اففنِيفهو لفيفِهمف وف بِي عف ى غفضف مف نِي ِليفحف كف قفبفِة. ففالنف اتفرو لفبو الرح اذفا هووف شفعفب  صو ايفتو هفذفا الشحعفبف وف وسفى: «رف ب  ِلمو الرح



يفۭد شفِديدفةۭ؟ ۭة وف ةۭ عفِظيمف رف بِقووح ِض ِمصف تفهو ِمنف ارف جف رف بوكف عفلفى شفعفبِكف الحِذي اخف ى غفضف مف ب  يفحف اذفا يفا رف : «ِلمف قفالف ِ الفِهِه وف بت امف الرح وسفى امف عف مو رح ففتفضف
انفدفمف عفلفى الشحرتِ بِكف وف ِ غفضف وت مو ِجعف عفنف حو ِض؟ ارف ِه الرف جف مف عفنف وف يوففنِيفهو مف فِي الفِجبفاِل وف بفۭث ِليفقفتولفهو مف بِخو هو جف رف : اخف ِري ونف قفائِِلينف لحمو الفِمصف اذفا يفتفكف ِلمف

لفكومف كولح هفِذِه اعفِطي نفسف اِء وف وِم السحمف لفكومف كفنوجو : اكفثتِرو نفسف مف قولفتف لفهو مف بِنفففِسكف وف لفففتف لفهو ائِيلف عفبِيدفكف الحِذينف حف رف اسف اقف وف حف اسف اِهيمف وف . اذفكورف ابفرف بِشفعفبِكف
بفِل لف ِمنف الفجف نفزف وسفى وف فف مو بِِه. ففانفصفرف ب  عفلفى الشحرتِ الحِذي قفالف انحهو يفففعفلوهو بِشفعف ا الفى البفِد». ففنفِدمف الرح ِلكوونفهف ا ففيفمف تو عفنفهف ِض الحتِي تفكفلحمف الرف

الفِكتفابفةو ِكتفابفةو ِا نفعفةو ِا وف ا صف اِن هومف حف اللحوف تووبفيفِن. وف كف ِمنف هونفا كفانفا مف ا. ِمنف هونفا وف انِبفيفِهمف تووبفاِن عفلفى جف كف اِن مف حف ادفةِ فِي يفِدِه: لفوف ا الشحهف حف لفوف وف

تف ِصيفاحِ وف : «لفيفسف صف لحِة». ففقفالف حف تو قِتفاۭل فِي الفمف وسفى: «صفوف تف الشحعفِب فِي هوتفافِِه ففقفالف ِلمو وف سفِمعف يفشووعو صف يفِن. وف حف نفقووشفة  عفلفى اللحوف مف

ِميف . ففحف قفصف الرح لف وف رف الفِعجف لحِة انحهو ابفصف حف بف الفى الفمف ا اقفتفرف كفانف ِعنفدفمف ». وف تف ِغنفاۭء انفا سفاِمع  وف ةِ. بفلف صف رف تف ِصيفاحِ الفكفسف ل صفوف ةِ وف رف الن صف
ارف نفاِعما تحى صف نفهو حف طفحف قفهو بِالنحاِر وف رف احف نفعووا وف لف الحِذي صف ذف الفِعجف بفِل ثومح اخف ففِل الفجف ا فِي اسف هومف كفسحرف يفِن ِمنف يفدفيفِه وف حف حف اللحوف طفرف وسفى وف غفضفبو مو
ة ؟» ففقفالف ِطيحة  عفِظيمف لفيفِه خف لفبفتف عف تحى جف نفعف بِكف هفذفا الشحعفبو حف اذفا صف : «مف ونف ارو وسفى ِلهف قفالف مو . وف ائِيلف رف سفقفى بفنِي اسف اِء وف ِه الفمف جف اهو عفلفى وف ذفرح وف

لف الحِذي جو وسفى الرح نفا. لنح هفذفا مو امف ة  تفِسيرو امف نفعف لفنفا اِلهف : اصف . ففقفالووا ِليف ير  مف غفضفبو سفيتِِدي! انفتف تفعفِرفو الشحعفبف انحهو ِشرتِ : «ل يفحف ونو هفارو
اى ا رف لفمح ». وف لو جف هفذفا الفِعجف رف توهو فِي النحاِر ففخف حف يوعفِطنِي. ففطفرف هو وف نف لفهو ذفهفب  ففلفيفنفِزعف : مف مف ابفهو. ففقولفتو لفهو اذفا اصف لفمو مف رف ل نفعف ِض ِمصف نفا ِمنف ارف عفدف اصف
عف تفمف ِ ففالفيح!» ففاجف بت نف ِللرح : «مف قفالف لحِة وف حف وسفى فِي بفاِب الفمف قففف مو قفاِوِميِه) وف ِء بفيفنف مو زف اهو ِللفهو ونف كفانف قفدف عفرح ى (لنح هفارو عفرى وسفى الشحعفبف انحهو مو مو
ِجعووا ِمنف بفاۭب الفى بفاۭب فِي ارف وا وف ر  مو ِذِه وف ِِ ففهو عفلفى ففخف اِحۭد سفيف : ضفعووا كول  وف ائِيلف رف ب  الفهو اسف : «هفكفذفا قفالف الرح مف ِميعو بفنِي لِوي. ففقفالف لفهو الفيفِه جف
ِم قفعف ِمنف الشحعفِب فِي ذفِلكف الفيفوف وف وسفى. وف ِل مو سفِب قفوف اِحۭد قفِريبفهو». ففففعفلف بفنوو لِوي بِحف كول  وف اِحبفهو وف اِحۭد صف كول  وف اهو وف اِحۭد اخف اقفتولووا كول  وف لحِة وف حف الفمف

كفانف فِي الفغفِد انح كفة ». وف مف بفرف بِاِخيِه ففيوعفِطيفكومو الفيفوف اِحۭد بِابفنِِه وف تحى كول  وف ِ حف بت مف ِللرح وا ايفِديفكومو الفيفوف لف وسفى: «امف قفالف مو ۭل. وف جو وو ثفلثفِة الِف رف نفحف
: «اِه قفدف قفالف ِ وف بت وسفى الفى الرح عف مو جف ». ففرف ِطيحتفكومف فتِرو خف ِ لفعفلتِي اكف بت عفدو النف الفى الرح ة . ففاصف ِطيحة  عفِظيمف طفاتومف خف وسفى قفالف ِللشحعفِب: «انفتومف قفدف اخف مو
». ففقفالف تفبفتف نِي ِمنف ِكتفابِكف الحِذي كف حو ال ففامف مف - وف ِطيحتفهو تف خف النف انف غفففرف ة  ِمنف ذفهفۭب. وف فوِسِهمف اِلهف نفعووا لنف صف ة  وف ِطيحة  عفِظيمف طفا هفذفا الشحعفبو خف اخف

ِم لفِكنف فِي يفوف . وف كف امف لِكي يفِسيرو امف ذفا مف . هووف توكف لحمف يفثو كف ِد الشحعفبف الفى حف النف اذفهفِب اهف وهو ِمنف ِكتفابِي. وف حو طفا الفيح امف نف اخف وسفى: «مف ب  ِلمو الرح
ونو نفعفهو هفارو لف الحِذي صف نفعووا الفِعجف مف صف ب  الشحعفبف لنحهو بف الرح رف ». ففضف مف ِطيحتفهو  .اففتِقفاِدي اففتفِقدو فِيِهمف خف

اقف حف اسف اِهيمف وف لفففتو لبفرف ِض الحتِي حف رف الفى الرف ِض ِمصف تفهو ِمنف ارف عفدف الشحعفبو الحِذي اصف عفدف ِمنف هونفا انفتف وف وسفى: «اذفهفِب اصف ب  ِلمو قفالف الرح وف
. الفى الفيفبووِسيتِينف يتِينف وف ِ الفِحوت يتِينف وف الفِفِرزتِ الفِحثتِيتِينف وف وِريتِينف وف المو نفعفانِيتِينف وف دو الفكف رو اطف لكا وف كف مف امف ِسلو امف انفا ارف ا. وف ِطيهف ِلكف اعف يفعفقووبف قفائِل: ِلنفسف وف
ا سفِمعف الشحعفبو هفذفا الفكفلمف ِِ ِلئفل اففنِيفكف فِي الطحِريِق». ففلفمح قفبفةو لفبو الرح سفِطكف لنحكف شفعفب  صو عفدو فِي وف عفسفل. ففانتِي ل اصف ۭض تفِفيضو لفبفنا وف ارف
ظفة  ِعدفتو لفحف . انف صف ِِ قفبفةو لفبو الرح تومف شفعفب  صو : انف ائِيلف رف وسفى: «قولف ِلبفنِي اسف ب  قفدف قفالف ِلمو كفانف الرح لفيفِه. وف د  ِزينفتفهو عف عف احف لفمف يفضف وا وف الس وءف نفاحو

ذف اخف . وف وِريبف بفِل حو مف ِمنف جف ائِيلف ِزينفتفهو رف عف بفنوو اسف ». ففنفزف نفعو بِكف اذفا اصف لفمف مف لفعف ِزينفتفكف عفنفكف ففاعف لفِكِن النف اخف . وف سفِطكومف اففنفيفتوكومف اِحدفة  فِي وف وف
ِة يفمف جو الفى خف رو بح يفخف لوبو الرح نف يفطف اعِ». ففكفانف كول  مف تِمف ةف الجف يفمف دفعفاهفا «خف لحِة وف حف لحِة بفِعيدا عفِن الفمف حف اِرجف الفمف ا لفهو خف بفهف نفصف ةف وف يفمف وسفى الفخف مو

اءف رف ونف وف يفنفظورو تِِه وف يفمف اِحۭد فِي بفاِب خف يفِقفوونف كول  وف ونف وف ِة يفقوومو يفمف وسفى الفى الفخف جف مو رف ِميعو الشحعفِب اذفا خف كفانف جف لحِة. وف حف اِرجف الفمف اعِ الحتِي خف تِمف الجف
ى وسفى ففيفرف عف مو ب  مف لحمو الرح يفتفكف ِة. وف يفمف يفِقفو ِعنفدف بفاِب الفخف ةف يفنفِزلو وف يفمف وسفى الفخف لف مو اِب اذفا دفخف ودو السححف كفانف عفمو ةف. وف يفمف لف الفخف خو تحى يفدف وسفى حف مو
ها جف وسفى وف ب  مو مو الرح لتِ يوكف تِِه. وف يفمف اِحۭد فِي بفاِب خف دوونف كول  وف جو يفسف يفقوومو كول  الشحعفِب وف ِة. وف يفمف اقِفا ِعنفدف بفاِب الفخف اِب وف ودف السححف ِميعو الشحعفِب عفمو جف
وسفى قفالف مو ِة. وف يفمف حو ِمنف دفاِخِل الفخف هو يفشووعو بفنو نوونف الفغولمو ل يفبفرف اِدمو لحِة كفانف خف حف وسفى الفى الفمف عف مو جف اذفا رف اِحبفهو. وف لو صف جو مو الرح لتِ ا يوكف ۭه كفمف جف ِلوف

ة  فِي دفتف ايفضا نِعفمف جف وف ِمكف وف ففتوكف بِاسف : عفرف انفتف قفدف قولفتف ِعي. وف ِسلو مف نف تورف ففنِي مف انفتف لفمف توعفرتِ ِعدف هفذفا الشحعفبف وف ! انفتف قفائِل  ِلي اصف ِ: «انفظورف بت ِللرح
.« ةف شفعفبوكف انفظورف انح هفِذِه المح . وف نفيفكف ة  فِي عفيف ِرففكف ِلكفيف اِجدف نِعفمف تحى اعف نِي طفِريقفكف حف مف ة  فِي عفيفنفيفكف ففعفلتِ دفتو نِعفمف جف . ففالنف انف كونفتو قفدف وف عفيفنفيح

نفيفكف انفا ة  فِي عفيف دفتو نِعفمف جف لفمو انتِي وف اذفا يوعف نفا ففانحهو بِمف نفا ِمنف هفهو ِعدف هوكف ففل توصف جف ». ففقفالف لفهو: «انف لفمف يفِسرف وف كف ِهي يفِسيرو ففاِريحو جف : «وف ففقفالف
رو ايفضا وسفى: «هفذفا المف ب  ِلمو ِض». ففقفالف الرح ِه الرف جف ِميعِ الش عووِب الحِذينف عفلفى وف شفعفبوكف عفنف جف تفازف انفا وف عفنفا؟ ففنفمف ِسيِركف مف ؟ الفيفسف بِمف شفعفبوكف وف
انفاِدي . وف كف ودفتِي قودحامف : «اِجيزو كولح جو ». ففقفالف دفكف جف : «اِرنِي مف ». ففقفالف ِمكف ففتوكف بِاسف عفرف ة  فِي عفيفنفيح وف دفتف نِعفمف جف نفهو اففعفلوهو لنحكف وف تف عف الحِذي تفكفلحمف
قفالف ». وف يفِعيشو انِي وف نفسفانف ل يفرف ِهي لنح الف جف ى وف : «ل تفقفِدرو انف تفرف قفالف مو». وف حف نف ارف مو مف حف ارف افو وف نف اتفرف افو عفلفى مف اتفرف . وف كف ِ قودحامف بت ِم الرح بِاسف

. تفازف تحى اجف كف بِيفِدي حف تورو اسف ةِ وف رف خف ةۭ ِمنف الصح عوكف فِي نوقفرف ِدي انتِي اضف جف تفازف مف تفى اجف يفكوونو مف ةِ. وف رف خف كفان  ففتفِقفو عفلفى الصح ذفا ِعنفِدي مف : «هووف ب  الرح
ى ِهي ففل يورف جف ا وف امح ائِي. وف رف ففعو يفِدي ففتفنفظورو وف  .«ثومح ارف

لفيفِن اللحذفيفِن يفِن الوح حف اِت الحتِي كفانفتف عفلفى اللحوف يفِن الفكفِلمف حف توبف انفا عفلفى اللحوف لفيفِن ففاكف ۭر ِمثفلف الوح جف يفِن ِمنف حف حف تف لفكف لفوف وسفى: «انفحف ب  ِلمو ثومح قفالف الرح
ايفضا ل عفكف وف د  مف عفدف احف ل يفصف بفِل. وف اِس الفجف قِفف ِعنفِدي هونفاكف عفلفى رف بفِل ِسينفاءف وف بفاحِ الفى جف عفدف فِي الصح اصف بفاحِ. وف تفِعدتا ِللصح سف كونف مو ا. وف مف تفهو كفسفرف

بفاحِ وسفى فِي الصح بفكحرف مو لفيفِن. وف ۭر كفالوح جف يفِن ِمنف حف حف تف لفوف بفِل». ففنفحف ِة ذفِلكف الفجف عف الفى ِجهف الفبفقفرو ل تفرف بفِل. الفغفنفمو ايفضا وف د  فِي كولتِ الفجف يورف احف
تفازف ِ. ففاجف بت ِم الرح نفادفى بِاسف هو هونفاكف وف قففف ِعنفدف اِب ففوف ب  فِي السححف لف الرح ِر. ففنفزف جف يِ الفحف حف ذف فِي يفِدِه لفوف اخف ب  وف هو الرح رف ا امف بفِل ِسينفاءف كفمف ِعدف الفى جف صف وف

ثفِم سفاِن الفى الووۭف. غفافِرو الف حف افِظو الف ففاِء. حف الفوف سفاِن وف حف كفثِيرو الف اوف  بفِطيءو الفغفضفِب وف رف ِحيم  وف ب  الفه  رف : «الرح ب  نفادفى الرح هو. وف ب  قودحامف الرح
رح خف وسفى وف عف مو رف ابِعِ». ففاسف الرح فِي ابفنفاِء البفنفاِء فِي الفِجيِل الثحاِلِث وف نفاِء وف ففتفِقد  اثفمف البفاِء فِي البف . مو اء  لفِكنحهو لفنف يوبفِرئف ابفرف ِطيحِة. وف الفخف عفِصيفِة وف الفمف وف

نفا ِفرف اثفمف اغف . وف ِِ قفبفةو لفبو الرح سفِطنفا ففانحهو شفعفب  صو ا السحيتِدو ففلفيفِسِر السحيتِدو فِي وف يفنفيفكف اي هف ة  فِي عف دفتو نِعفمف جف : «انف وف قفالف دف. وف سفجف ِض وف الفى الرف
ى ِم ففيفرف ِميعِ المف فِي جف ِض وف لفقف فِي كولتِ الرف ائِبف لفمف توخف ِميعِ شفعفبِكف اففعفلو عفجف امف جف دا. قودح : «هفا انفا قفاِطع  عفهف لفكا». ففقفالف نفا مو اتحِخذف ِطيحتفنفا وف خف وف
مف. هفا انفا طفاِرد  ِمنف قودحاِمكف وِصيكف الفيفوف ا انفا مو ففظف مف . «احف ِهيب  عفكف رف ِ. انح الحِذي انفا ففاِعلوهو مف بت سفِطِه فِعفلف الرح ِميعو الشحعفِب الحِذي انفتف فِي وف جف

ا ِلئفل ِض الحتِي انفتف اۭت الفيفهف عف سوكحاِن الرف دا مف تفِرزف ِمنف انف تفقفطفعف عفهف . احف الفيفبووِسيتِينف يتِينف وف ِ الفِحوت يتِينف وف ِفِرزتِ الف الفِحثتِيتِينف وف نفعفانِيتِينف وف الفكف وِريتِينف وف المو
. هو غفيوور  مو بح اسف رف لنح الرح دو للفۭه اخف جو . ففانحكف ل تفسف مف اِريفهو تفقفطفعوونف سفوف مف وف ابفهو ونف انفصف رو توكفستِ مف وف هو ذفابِحف ونف مف ِدمو سفِطكف بفلف تفهف ا فِي وف وا ففخت يفِصيرو
ذو ِمنف تفاخو تِِهمف وف تفاكولو ِمنف ذفبِيحف عفى وف تِِهمف ففتودف ونف ِلِلهف بفحو يفذف تِِهمف وف اءف اِلهف رف نوونف وف ِض ففيفزف عف سوكحاِن الرف دا مف تفِرزف ِمنف انف تفقفطفعف عفهف . احف الفه  غفيوور  هووف



ففظو ِعيدف الفففِطيِر. سفبفعفةف ايحاۭم بووكفة . تفحف سف ة  مف نفعف ِلنفففِسكف اِلهف . «ل تفصف تِِهنح اءف اِلهف رف نوونف وف عفلفنف بفنِيكف يفزف يفجف تِِهنح وف اءف اِلهف رف مف وف نِي بفنفاتوهو بفنفاتِِهمف ِلبفنِيكف ففتفزف
اِشيكف وف ا يوولفدو ذفكفرا ِمنف مف كول  مف ِحۭم وف . ِلي كول  ففاتِحِ رف رف تف ِمنف ِمصف جف رف ِر ابِيبف خف ِر ابِيبف لنحكف فِي شفهف قفِت شفهف توكف فِي وف رف ا امف تفاكولو ففِطيرا كفمف

. ِستحةف ايحاۭم اِمي ففاِرِغينف وا امف رو هف ل يفظف ۭر ِمنف بفنِيكف تفففِديِه وف ِسرو عونوقفهو. كول  بِكف انف لفمف تفففِدِه تفكف اِر ففتفففِديِه بِشفاةۭ. وف رو الفِحمف ا بِكف امح شفاةۭ. وف ۭر وف را ِمنف ثفوف بِكف

عِ مف ِعيدف الفجف اِد الفِحنفطفِة. وف نفعو ِلنفففِسكف ِعيدف السفابِيعِ ابفكفاِر ِحصف تفصف . وف تفِريحو اِد تفسف صف فِي الفحف ِة وف تفِريحو فِيِه. فِي الفِفلحف مو السحابِعو ففتفسف ا الفيفوف امح لو وف تفعفمف
ل كف وف ومف عو توخو ستِ اوف مف ِمنف قودحاِمكف وف دو المف رو ائِيلف ففانتِي اطف رف ِ الفِه اسف بت امف السحيتِِد الرح ِميعو ذوكووِركف امف رو جف هف اۭت فِي السحنفِة يفظف رح فِي اِخِر السحنفِة. ثفلثف مف
ةو ل تفبِتف الفى الفغفِد ذفبِيحف تِي. وف مف ذفبِيحف ِميۭر دف بفحف عفلفى خف اۭت فِي السحنفِة. ل تفذف رح ِ الفِهكف ثفلثف مف بت امف الرح رف امف هف عفدو ِلتفظف ضفكف ِحينف تفصف د  ارف تفِهي احف يفشف

اِت توبف ِلنفففِسكف هفِذِه الفكفِلمف وسفى: «اكف ب  ِلمو قفالف الرح ِه». وف يا بِلفبفِن امتِ دف بوخف جف . ل تفطف ِ الفِهكف بت هو الفى بفيفِت الرح ِضرو ِضكف توحف لو ابفكفاِر ارف حِ. اوح ِعيِد الفِفصف
لفمف بفزا وف لفة  لفمف يفاكولف خو بفِعينف لفيف ارف ارا وف بفِعينف نفهف ِ ارف بت كفانف هونفاكف ِعنفدف الرح ». وف ائِيلف رف عف اسف مف عفكف وف دا مف اِت قفطفعفتو عفهف سفِب هفِذِه الفكفِلمف لنحنِي بِحف

وِلِه ِمنف ادفةِ فِي يفِدِه ِعنفدف نوزو ا الشحهف حف لفوف بفِل ِسينفاءف وف وسفى ِمنف جف لف مو ا نفزف لفمح . وف اِت الفعفشفرف ِد الفكفِلمف اِت الفعفهف ِلمف يفِن كف حف . ففكفتفبف عفلفى اللحوف اء  بف مف رف يفشف
افووا عو ففخف ِهِه يفلفمف جف اذفا ِجلفدو وف وسفى وف ائِيلف مو رف ِميعو بفنِي اسف جف ونو وف عفهو. ففنفظفرف هفارو ِ مف بت عو ِمنف كفلِم الرح ارف يفلفمف ِهِه صف جف لفمو انح ِجلفدف وف بفِل لفمف يفكونف يفعف الفجف
ائِيلف رف ِميعو بفنِي اسف بف جف بفعفدف ذفِلكف اقفتفرف وسفى. وف مف مو هو لحمف اعفِة. ففكف مف سفاِء فِي الفجف ؤف ِميعو الر  جف ونو وف عف الفيفِه هفارو جف وسفى. ففرف انف يفقفتفِربووا الفيفِه. ففدفعفاهومف مو

وِلِه وسفى ِعنفدف دوخو كفانف مو قوعا. وف ِهِه بورف جف عفلف عفلفى وف مف جف عفهو وسفى ِمنف الفكفلِم مف غف مو ا ففرف لفمح . وف بفِل ِسينفاءف عفهو فِي جف ب  مف لحمف بِِه الرح ا تفكف اهومف بِكولتِ مف صف ففاوف
وسفى انح ِجلفدفهو هف مو جف ائِيلف وف رف اى بفنوو اسف ا يووصفى. ففاذفا رف ائِيلف بِمف رف مو بفنِي اسف لتِ يوكف جو وف رو . ثومح يفخف جف رو تحى يفخف قوعف حف عفهو يفنفِزعو الفبورف لحمف مف ِ ِليفتفكف بت امف الرح امف

عفهو لحمف مف لف ِليفتفكف خو تحى يفدف ِهِه حف جف قوعف عفلفى وف د  الفبورف وسفى يفرو عو كفانف مو  .يفلفمف
مو السحابِعو ا الفيفوف امح . وف ل  لو عفمف . ِستحةف ايحاۭم يوعفمف نفعف ب  انف توصف رف الرح اتو الحتِي امف : «هفِذِه ِهيف الفكفِلمف مف قفالف لفهو ائِيلف وف رف اعفِة بفنِي اسف مف وسفى كولح جف عف مو مف جف وف

وسفى ِلكولح قفالف مو مف السحبفِت». وف سفاِكنِكومف يفوف ِميعِ مف ِعلووا نفارا فِي جف . ل توشف ل يوقفتفلو لو فِيِه عفمف نف يفعفمف ِ. كول  مف بت قفدحس  ِللرح لفۭة مو ففِفيِه يفكوونو لفكومف سفبفتو عوطف
:ِ بت ِة الرح فقفِدمف وح  ففلفيفاِت بِت نف قفلفبوهو سفمو ِ. كول  مف بت ة  ِللرح ذووا ِمنف ِعنفِدكومف تفقفِدمف ب  قفائِل: خو رف بِِه الرح ءو الحِذي امف : «هفذفا هووف الشحيف ائِيلف رف اعفِة بفنِي اسف مف جف

يفتا ِللض وِء زف شفبف سفنفۭط وف خف ۭس وف لوودف توخف جو ة  وف رف مح حف لوودف ِكبفاۭش مو جو ى وف شفعفرف ِمعفز  بووصا وف ِمزا وف قِرف انا وف وف جو ارف ونِيتا وف انفجو مف اسف اسا وف نوحف ة  وف فِضح ذفهفبا وف
ا نفعف كولح مف يفصف ِكيِم الفقفلفِب بفيفنفكومف ففلفيفاِت وف كول  حف ةِ. وف رف دف الص  دفاِء وف ِصيعۭ ِللرتِ ةف تفرف ارف ِحجف عۭ وف زف ةف جف ارف ِحجف وِر الفعفِطِر وف ِللفبفخو ِة وف حف سف ِن الفمف يفابا ِلدوهف اطف وف
ِف ابف السحجف ِحجف الفِغطفاءف وف يفِه وف وف عفصف التحابووتف وف اِعدفهو وف قفوف ِمدفتفهو وف اعف هو وف اِرضف عفوف هو وف احف الفوف اِشظحتفهو وف هو وف ِغطفاءف تفهو وف يفمف خف كفنف وف سف . الفمف ب  رف بِِه الرح امف
ِة حف سف نف الفمف دوهف يفِه وف وف عفصف وِر وف بفحف الفبفخو ذف مف وِء وف يفتف الض  زف ا وف هف جف سورو ا وف انِيفتفهف وِء وف ةف الض  نفارف مف وِه وف جو بفزف الفوو خو ا وف كولح انِيفتِهف ا وف يفهف وف عفصف ائِدفةف وف الفمف وف

ا تفهف قفاِعدف ةف وف ضف حف الفِمرف كولح انِيفتِِه وف يفِه وف وف عفصف اِس الحتِي لفهو وف شوبحاكفةف الن حف قفِة وف رف حف بفحف الفمو ذف مف كفِن وف سف ِل الفمف خف دف فف الفبفاِب ِلمف سفجف ورف الفعفِطرف وف الفبفخو وف
الثتِيفابف قفِدِس وف ِة فِي الفمف مف ةف ِللفِخدف نفسووجف الثتِيفابف الفمف ا وف نفابفهف اطف تفادف الدحاِر وف اوف كفِن وف سف تفادف الفمف اوف اِر وف فف بفاِب الدح سفجف اِعدفهفا وف قفوف ا وف ِمدفتفهف اعف تفارف الدحاِر وف اسف وف

نف كول  مف هو قفلفبوهو وف نف انفهفضف اءف كول  مف وسفى ثومح جف ائِيلف ِمنف قودحاِم مو رف اعفِة بفنِي اسف مف جف كول  جف رف انفِة». ففخف ثِيفابف بفنِيِه ِللفكفهف ونف الفكفاِهِن وف ارو قفدحسفةف ِلهف الفمو
ائِمف زف وحِ الفقفلفِب - بِخف عف النتِسفاِء - كول  سفمو الو مف جف اءف الرتِ جف قفدحسفِة. وف ِللثتِيفاِب الفمو ا وف تِهف مف ِلكولتِ ِخدف اعِ وف تِمف ِة الجف يفمف ِل خف ِ ِلعفمف بت ِة الرح هو بِتفقفِدمف وحو تفهو رو حف سفمح
بووص  ِمز  وف قِرف وان  وف جو ارف ونِي  وف انفجو مف ِجدف ِعنفدفهو اسف نف وو كول  مف ِ وف بت ةف ذفهفۭب ِللرح نف قفدحمف تفقفِدمف كول  مف تفاعۭ ِمنف الذحهفِب - وف قفلئِِد كولتِ مف اتِمف وف وف خف اۭط وف اقفرف وف
شفبو ِجدف ِعنفدفهو خف نف وو كول  مف ِ. وف بت ِة الرح اءف بِتفقفِدمف اۭس جف نوحف ۭة وف ةف فِضح نف قفدحمف تفقفِدمف ا. كول  مف اءف بِهف ۭس جف لوودو توخف جو ة  وف رف مح حف لوودو ِكبفاۭش مو جو شفعفرو ِمعفزى  وف وف

ِمِز الفِقرف اِن وف وف جو الرف ِ وف ونِيت انفجو مف ِل بِالسف ِجئفنف ِمنف الفغفزف لفنف بِايفِديِهنح وف اِت الفقفلفِب غفزف ِكيمف كول  النتِسفاِء الفحف اءف بِِه. وف ِل جف ا ِمنف الفعفمف نفعفۭة مف سفنفۭط ِلصف

ِصيعِ ةِ التحرف ارف ِحجف عِ وف زف ةِ الفجف ارف اءووا بِِحجف سفاءو جف ؤف الر  ى. وف لفنف شفعفرف الفِمعفزف ِة غفزف مف تفهونح قولووبوهونح بِالفِحكف اتِي انفهفضف كول  النتِسفاِء اللحوف الفبووِص. وف وف
مف انف مف قولووبوهو تفهو حف النتِسفاِء الحِذينف سفمح اِل وف جف ِميعو الرتِ ائِيلف جف رف وِر الفعفِطِر. بفنوو اسف ِللفبفخو ِة وف حف سف ِن الفمف ِلدوهف وِء وف يفِت ِللض  الزح يِب وف بِالطتِ ةِ وف رف دف الص  دفاِء وف ِللرتِ
وا! قفدف : «انفظورو ائِيلف رف وسفى ِلبفنِي اسف قفالف مو ِ. وف بت عا الفى الرح اءووا بِِه تفبفر  وسفى جف نفعف عفلفى يفِد مو ب  انف يوصف رف الرح ِل الحِذي امف ۭء ِلكولتِ الفعفمف يفاتووا بِشفيف

اعِ تِرف لخف نفعفۭة وف كولتِ صف عفِرففِة وف الفمف ِم وف الفففهف ِة وف مف وحِ ِا بِالفِحكف لهو ِمنف رو مف ِمِه وف ورف ِمنف ِسبفِط يفهووذفا بِاسف لفئِيلف بفنف اوِري بفنف حو ب  بفصف دفعفا الرح
عفلف فِي جف عفاِت. وف تفرف خف نفعفۭة ِمنف الفمو لف فِي كولتِ صف شفِب ِليفعفمف ةِ الفخف ارف نِجف ِصيعِ وف ةۭ ِللتحرف ارف نفقفِش ِحجف اِس وف الن حف ِة وف الفِفضح لف فِي الذحهفِب وف عفاۭت ِليفعفمف تفرف خف مو

اِز فِي الطحرح اِذِق وف ائِِك الفحف الفحف ِل النحقحاِش وف نفعفا كولح عفمف ةف قفلفۭب ِليفصف مف ا ِحكف لهومف . قفدف مف اكف ِمنف ِسبفِط دفانف اهووِليابو بفنف اِخيسفامف مف هووف وف قفلفبِِه انف يوعفلتِ
لفئِيلو لو بفصف عفاِت. ( : ) «ففيفعفمف تفرف خف تفِرِعي الفمو خف مو نفعفۭة وف انِِعي كولتِ صف ِل النحسحاجِ. صف كولح عفمف الفبووِص وف ِمِز وف الفِقرف اِن وف وف جو الرف ِ وف ونِيت انفجو مف السف
رف ا امف سفِب كولتِ مف قفِدِس بِحف ِل الفمف ا ِمنف عفمف نفعفة  مف نفعف صف ما ِليفعفِرفف انف يفصف ففهف ة  وف مف ب  ِحكف عفلف فِيِه الرح ِكيِم الفقفلفِب قفدف جف كول  انفسفاۭن حف اهووِليابو وف وف

ب   .«الرح
عفلف قفلفِب قفدف جف ِكيِم الف ۭل حف جو كولح رف اهووِليابف وف لفئِيلف وف وسفى بفصف فيعمل بصلئيل وأهوليآب وكل انسان حكيم القلب قد جعل فيه الرب ففدفعفا مو
ائِيلف رف ا بفنوو اسف اءف بِهف ِة الحتِي جف وسفى كولح التحقفِدمف اِم مو ذووا ِمنف قودح نفعفهو. ففاخف ِل ِليفصف هو قفلفبوهو انف يفتفقفدحمف الفى الفعفمف نف انفهفضف بِِه. كولح مف ة  فِي قفلف مف ب  ِحكف الرح

اِحۭد قفِدِس كول  وف ِل الفمف انِِعينف كولح عفمف اِء الصح كفمف اءف كول  الفحو بفاحۭ. ففجف عا كولح صف ۭء تفبفر  اءووا الفيفِه ايفضا بِشفيف هومف جف نفعووهو. وف قفِدِس ِليفصف ِل الفمف نفعفِة عفمف ِلصف
وسفى انف رف مو ا». ففامف نفِعهف ب  بِصو رف الرح نفعفِة الحتِي امف ِل ِللصح ِة الفعفمف اجف قف حف وسفى: «يفِجيءو الشحعفبو بِكفثِيۭر ففوف قفالووا ِلمو نفعوونفهو. وف ِلِه الحِذي هومف يفصف ِمنف عفمف
مف اد  كفانفتف ِكففايفتفهو وف الفمف لفِب. وف تفنفعف الشحعفبو عفِن الفجف قفِدِس». ففامف ِة الفمف ل ايفضا ِلتفقفِدمف اة  عفمف رف ل  اِو امف جو نفعف رف : «ل يفصف لحِة قفائِِلينف حف تا فِي الفمف وف ِفذووا صف يونف

واۭن جو ارف ۭ وف ونِيت انفجو مف اسف وۭم وف بفرو كفنف عفشفرف شوقفۭق. ِمنف بووۭص مف سف ِل الفمف انِِعي الفعفمف ِكيِم قفلفۭب ِمنف صف نفعووا كول  حف . ففصف ثفرف اكف نفعووهو وف ِل ِليفصف ِلكولتِ الفعفمف
اِحدا عۭ. قِيفاسا وف بفعو اذفرو اِحدفةِ ارف ضو الش قحِة الفوف عفرف اعا وف ونف ِذرف رو ِعشف اۭن وف اِحدفةِ ثفمف قحِة الفوف ا. طوولو الش  نفعفهف اِذۭق صف ائِۭك حف نفعفةف حف وبِيمف صف ِمۭز بِكفرو قِرف وف

ۭ عفلفى ونِيت انفجو مف نفعف عورى  ِمنف اسف صف ا بِبفعفۭض. وف هف قفِق بفعفضف سا ِمنف الش  مف صفلف خف وف ا بِبفعفۭض. وف هف قفِق بفعفضف سا ِمنف الش  مف لف خف صف وف ِميعِ الش قفِق. وف ِلجف
نفعف ة  صف وف ِسينف عورف مف ِل الثحانِي. خف صح وف فِيحِة ِمنف الفمو اِشيفِة الش قحِة الطحرف نفعف فِي حف اِحِد. كفذفِلكف صف ِل الفوف صح وف ِف ِمنف الفمو اِحدفةِ فِي الطحرف قحِة الفوف اِشيفِة الش  حف
ِسينف مف نفعف خف صف ا ِلبفعفۭض. وف هف ى بفعفضو قفابِلفة  كفانفِت الفعورف ِل الثحانِي. مو صح وف ِف الش قحِة الحِذي فِي الفمو نفعف فِي طفرف ة  صف وف ِسينف عورف مف خف اِحدفةِ وف قحِة الفوف فِي الش 

كفِن. سف قف الفمف ة  ففوف يفمف ى خف نفعف شوقفقا ِمنف شفعفِر ِمعفز  صف اِحدا. وف كفنو وف سف ارف الفمف ا بِبفعفۭض بِالِشظحِة ففصف مف هو قحتفيفِن بفعفضف لف الش  صف وف ِشظفاظا ِمنف ذفهفۭب وف
ةف شوقحة . دفى عفشفرف حف اِحدا ِللف عۭ. قِيفاسا وف بفعو اذفرو اِحدفةِ ارف قحِة الفوف ضو الش  عفرف اعا وف اِحدفةِ ثفلثوونف ِذرف ا. طوولو الش قحِة الفوف نفعفهف ةف شوقحة  صف دفى عفشفرف احف



نفعف صف اِحِد. وف ِل الفوف صح وف فِيحِة ِمنف الفمو قحِة الطحرف اِشيفِة الش  ة  عفلفى حف وف ِسينف عورف مف نفعف خف صف دفهفا. وف حف ِستتا ِمنف الش قفِق وف دفهفا وف حف سا ِمنف الش قفِق وف مف لف خف صف وف وف
ِة يفمف نفعف ِغطفاء  ِللفخف صف اِحدفة . وف ةف ِلتفِصيرف وف يفمف اۭس ِليفِصلف الفخف ِسينف ِشظفاظا ِمنف نوحف مف نفعف خف صف لفِة الثحانِيفِة. وف صح وف اِشيفِة الش قحِة الفمو ة  عفلفى حف وف ِسينف عورف مف خف

عۭ حِ عفشفرو اذفرو ة  طوولو اللحوف شفِب السحنفِط قفائِمف كفِن ِمنف خف سف احف ِللفمف نفعف اللفوف صف . وف قو ۭس ِمنف ففوف لووِد توخف ِغطفاء  ِمنف جو ة  وف رف مح حف لووِد ِكبفاۭش مو ِمنف جو
احف نفعف اللفوف صف كفِن. وف سف احِ الفمف ِميعِ الفوف نفعف ِلجف ى. هفكفذفا صف رف ا بِالخف دفاهومف ونفة  احف قفرو لِن مف اِحِد ِرجف حِ الفوف ِللحوف . وف ف  نِصف اع  وف اِحِد ِذرف حِ الفوف ضو اللحوف عفرف وف

تفاِن اِحِد قفاِعدف حِ الفوف تف اللحوف حا تفحف ِرينف لفوف تف الفِعشف ۭة تفحف بفِعينف قفاِعدفة  ِمنف فِضح نفعف ارف صف ِن. وف وف التحيفمف نووِب نفحف ِة الفجف حا الفى ِجهف ِرينف لفوف كفِن ِعشف سف ِللفمف
ۭة. ا ِمنف فِضح بفِعينف قفاِعدفة  لفهف ارف حا وف ِرينف لفوف نفعف ِعشف اِل صف مف ِة الشتِ كفِن الثحانِي الفى ِجهف سف انِِب الفمف ِلجف لفيفِه. وف اِحِد قفاِعدفتفاِن ِلِرجف حِ الفوف تف اللحوف تفحف لفيفِه وف ِلِرجف

اِويفتفيِ يفِن ِلزف حف نفعف لفوف صف احۭ. وف نفعف ِستحةف الفوف ِب صف وف الفغفرف كفِن نفحف سف ِر الفمف خح ؤف ِلمو تفاِن. وف اِحِد قفاِعدف حِ الفوف تف اللحوف تفحف تفاِن وف اِحِد قفاِعدف حِ الفوف تف اللحوف تفحف
ا ِلِكلفتفا نفعف ِلِكلفتفيفِهمف اِحدفةِ. هفكفذفا صف قفِة الفوف لف اِسِه الفى الفحف يفِن الفى رف دفِوجف زف اۭء كفانفا مو عفلفى سفوف . وف ففلو يفِن ِمنف اسف دفِوجف زف كفانفا مو ِر. وف خح ؤف كفِن فِي الفمو سف الفمف

شفِب اِرضف ِمنف خف نفعف عفوف صف اِحِد. وف حِ الفوف تف اللحوف تفيفِن تفحف تفيفِن قفاِعدف ةف قفاِعدفة . قفاِعدف ۭة ِستح عفشفرف اِعدوهفا ِمنف فِضح قفوف احۭ وف انِيفةف الفوف اِويفتفيفِن. ففكفانفتف ثفمف الزح
ِر خح ؤف كفِن فِي الفمو سف احِ الفمف اِرضف للفوف سف عفوف مف خف كفِن الثحانِي وف سف انِِب الفمف احِ جف اِرضف للفوف سف عفوف مف خف اِحِد وف كفِن الفوف سف انِِب الفمف احِ جف سا للفوف مف السحنفِط خف

ا ِمنف ذفهفۭب لفقفاتِهف نفعف حف صف احف بِذفهفۭب. وف غفشحى اللفوف ِف. وف ِف الفى الطحرف احِ ِمنف الطحرف سفِط اللفوف فوذف فِي وف طفى ِلتفنف سف ةف الفوو نفعف الفعفاِرضف صف ِب. وف وف الفغفرف نفحف
نفعفهو اِذۭق صف ائِۭك حف نفعفةف حف وۭم. صف بفرو بووۭص مف ِمۭز وف قِرف اۭن وف وف جو ارف ۭ وف ونِيت انفجو مف ابف ِمنف اسف نفعف الفِحجف صف اِرضف بِذفهفۭب. وف غفشحى الفعفوف اِرِض وف بويووتا ِللفعفوف

ِل خف دف فا ِلمف نفعف سفجف صف ۭة. وف اِعدف ِمنف فِضح بفعف قفوف ا ارف سفبفكف لفهف هفا ِمنف ذفهفۭب. وف زو زف غفشحاهفا بِذفهفۭب. رو ِمدفةۭ ِمنف سفنفۭط وف بفعفةف اعف نفعف لفهو ارف صف وبِيمف. وف بِكفرو
ا بِذفهفۭب. بفانفهف قوضف ا وف وسفهف ؤو غفشحى رو هفا. وف زف زف رو سفة  وف مف تفهو خف ِمدف اعف اِز. وف نفعفةف الطحرح وۭم صف بفرو بووۭص مف ِمۭز وف قِرف اۭن وف وف جو ارف ۭ وف ونِيت انفجو مف ِة ِمنف اسف يفمف الفخف

اۭس سا ِمنف نوحف مف اِعدفهفا خف قفوف  .وف
ۭ ِمنف غفشحاهو بِذفهفۭب نفِقيت . وف ف  نِصف اع  وف تِففاعوهو ِذرف ارف ف  وف نِصف اع  وف هو ِذرف ضو عفرف ف  وف نِصف اعفاِن وف شفِب السحنفِط طوولوهو ِذرف لفئِيلو التحابووتف ِمنف خف نفعف بفصف صف وف

لفقفتفاِن اِحِد حف انِبِِه الفوف ائِِمِه. عفلفى جف بفعِ قفوف لفقفاۭت ِمنف ذفهفۭب عفلفى ارف بفعف حف سفبفكف لفهو ارف الفيفِه. وف وف ِليل ِمنف ذفهفۭب حف نفعف لفهو اكف صف اِرجۭ. وف ِمنف خف دفاِخۭل وف
ِل مف انِبفيِ التحابووِت ِلحف لفقفاِت عفلفى جف يفِن فِي الفحف وف لف الفعفصف خف ادف ا بِذفهفۭب. وف غفشحاهومف شفِب السحنفِط وف يفِن ِمنف خف وف نفعف عفصف صف لفقفتفاِن. وف انِبِِه الثحانِي حف عفلفى جف وف
ا نفعفهومف اطفِة صف نفعفةف الفِخرف وبفيفِن ِمنف ذفهفۭب صف نفعف كفرو صف . وف ف  نِصف اع  وف ضوهو ِذرف عفرف ف  وف نِصف اعفاِن وف ۭ طوولوهو ِذرف نفعف ِغطفاء  ِمنف ذفهفۭب نفِقيت صف التحابووِت. وف
ففيفِه. وبفيفِن عفلفى طفرف نفعف الفكفرو . ِمنف الفِغطفاِء صف ِف ِمنف هونفاكف اِحدا عفلفى الطحرف وبا وف كفرو ِف ِمنف هونفا وف اِحدا عفلفى الطحرف وبا وف ففيِ الفِغطفاِء. كفرو عفلفى طفرف

ا هف جف وف الفِغطفاِء كفانف وف ِر. نفحف اِحِد الفى الخف ا كول  الفوف اهومف هف جف وف قف الفِغطفاِء وف ا ففوف تِِهمف نِحف لفيفِن بِاجف لتِ ظف قو مو ا الفى ففوف مف تفهو نِحف وبفاِن بفاِسطفيفِن اجف كفانف الفكفرو وف
ا نفعف لفهف صف ۭ. وف غفشحاهفا بِذفهفۭب نفِقيت . وف ف  نِصف اع  وف ا ِذرف تِففاعوهف ارف اع  وف ا ِذرف ضوهف عفرف اعفاِن وف ا ِذرف شفِب السحنفِط طوولوهف ائِدفةف ِمنف خف نفعف الفمف صف وبفيفِن. وف الفكفرو
لفقفاۭت ِمنف بفعف حف ا ارف سفبفكف لفهف ا. وف الفيفهف وف ِليل ِمنف ذفهفۭب حف ا اكف اِجبِهف نفعف ِلحف صف ا. وف الفيفهف وف ِض ِشبفۭر حف اِجبا بِعفرف ا حف نفعف لفهف صف ا. وف الفيفهف وف ِليل ِمنف ذفهفۭب حف اكف

نفعف صف ائِدفةِ. وف ِل الفمف مف يفِن ِلحف وف لفقفاتو بويووتا ِللفعفصف اِجِب كفانفِت الفحف بفعِ. ِعنفدف الفحف ا الرف ائِِمهف بفعِ الحتِي ِلقفوف ايفا الرف وف لفقفاِت عفلفى الزح عفلف الفحف جف ذفهفۭب. وف
ا الحتِي كفاسفاتِهف ا وف اتِهف امف جف ا وف ونفهف صوحو ا وف اففهف ائِدفةِ ِصحف انِيف الحتِي عفلفى الفمف نفعف الوف صف ائِدفةِ. وف ِل الفمف مف ا بِذفهفۭب ِلحف غفشحاهومف شفِب السحنفِط وف يفِن ِمنف خف وف الفعفصف

هفا رو عوجف ا وف ا. كفانفتف كفاسفاتوهف سفاقفهف ا وف تفهف ةف قفاِعدف نفارف نفعف الفمف اطفِة صف نفعفةف الفِخرف ۭ. صف ةف ِمنف ذفهفۭب نفِقيت نفارف نفعف الفمف صف ۭ. وف ا ِمنف ذفهفۭب نفِقيت كفبو بِهف يوسف
ةۭ. فِي الش عفبفِة نفارف ا الثحانِي ثفلثو شوعفِب مف انِبِهف ِمنف جف ةۭ. وف نفارف اِحِد ثفلثو شوعفِب مف ا الفوف انِبِهف ا. ِمنف جف انِبفيفهف ة  ِمنف جف اِرجف ِست  شوعفۭب خف ا. وف هفا ِمنفهف هفارو ازف وف
ِة ِمنف اِرجف ِ الش عفِب الفخف تت هفكفذفا الفى الستِ ۭر. وف هف زف ةۭ وف رف ِزيحۭة بِعوجف فِي الش عفبفِة الثحانِيفِة ثفلثو كفاسفاۭت لفوف ۭر. وف هف زف ةۭ وف رف ِزيحۭة بِعوجف اِحدفةِ ثفلثو كفاسفاۭت لفوف الفوف
بفتفيفِن تف الش عف تفحف ة  وف رف ا عوجف بفتفيفِن ِمنفهف تف الش عف تفحف ة  وف رف ا عوجف تف الش عفبفتفيفِن ِمنفهف تفحف هفاِرهفا. وف ازف ِرهفا وف ِزيحۭة بِعوجف بفعو كفاسفاۭت لفوف ةِ ارف نفارف فِي الفمف ةِ. وف نفارف الفمف
ا سفبفعفة  هف جف نفعف سورو صف ۭ. وف اِحدفة  ِمنف ذفهفۭب نفِقيت اطفة  وف ا ِخرف ِميعوهف ا. جف ا ِمنفهف شوعفبوهف هفا وف رو ا. كفانفتف عوجف ِة ِمنفهف اِرجف ِ الش عفِب الفخف تت ة . الفى الستِ رف ا عوجف ِمنفهف

اع  شفِب السحنفِط طوولوهو ِذرف وِر ِمنف خف بفحف الفبفخو ذف نفعف مف صف ا. وف انِيهف ِميعف اوف جف ا وف نفعفهف ۭ صف نفِة ذفهفۭب نفِقيت زف ۭ. ِمنف وف ا ِمنف ذفهفۭب نفِقيت هف نفافِضف مف ا وف لقِطفهف مف وف
ِليل ِمنف نفعف لفهو اكف صف ونفهو. وف قورو الفيفِه وف وف ِحيطفانفهو حف هو وف حف ۭ سفطف غفشحاهو بِذفهفۭب نفِقيت ونوهو. وف اعفاِن. ِمنفهو كفانفتف قورو تِففاعوهو ِذرف ارف بحعا. وف رف اع . مو هو ِذرف ضو عفرف وف

شفِب يفِن ِمنف خف وف نفعف الفعفصف صف ا. وف ِلِه بِِهمف مف يفِن ِلحف وف انِبفيفِن بفيفتفيفِن ِلعفصف انِبفيفِه عفلفى الفجف ِليِلِه عفلفى جف تف اكف قفتفيفِن ِمنف ذفهفۭب تفحف لف نفعف لفهو حف صف الفيفِه. وف وف ذفهفۭب حف
نفعفةف الفعفطحاِر ورف الفعفِطرف نفِقيتا صف الفبفخو قفدحسا. وف ِة مو حف سف نف الفمف نفعف دوهف صف ا بِذفهفۭب. وف غفشحاهومف  .السحنفِط وف

ونفهو عفلفى نفعف قورو صف عۭ. وف تِففاعوهو ثفلثو اذفرو ارف بحعا. وف رف عۭ. مو سو اذفرو مف هو خف ضو عفرف عۭ وف سو اذفرو مف شفِب السحنفِط. طوولوهو خف قفِة ِمنف خف رف حف بفحف الفمو ذف نفعف مف صف وف
ِميعف انِيفتِِه اِمرف جف جف الفمف نفاِشلف وف الفمف اِكنف وف رف الفمف فووشف وف الر  ذفبفحِ: الفقودوورف وف ِميعف انِيفِة الفمف نفعف جف صف اۭس. وف غفشحاهو بِنوحف ونوهو. وف بفعِ. ِمنفهو كفانفتف قورو ايفاهو الرف وف زف
بفعفِة لفقفاۭت فِي الرف بفعف حف سفكفبف ارف ِفِه. وف ففلو الفى نِصف اِجبِِه ِمنف اسف تف حف اۭس تفحف نفعفةف الشحبفكفِة ِمنف نوحف بفحِ شوبحاكفة  صف ذف نفعف ِللفمف صف اۭس. وف ا ِمنف نوحف نفعفهف صف
لفقفاِت عفلفى يفِن فِي الفحف وف لف الفعفصف خف ادف اۭس. وف ا بِنوحف غفشحاهومف شفِب السحنفِط وف يفِن ِمنف خف وف نفعف الفعفصف صف يفِن. وف وف اِس بويووتا ِللفعفصف اِف ِلشوبحاكفِة الن حف رف الطف
اتِي نتِدفاِت اللحوف تفجف ائِي الفمو رف اۭس. ِمنف مف ا ِمنف نوحف تفهف قفاِعدف اۭس وف ةف ِمنف نوحف ضف حف نفعف الفِمرف صف احۭ. وف نفعفهو ِمنف الفوف فا صف وح جف ا. مو ِلِه بِِهمف مف بفحِ ِلحف ذف انِبفيِ الفمف جف

ونف رو ا ِعشف ِمدفتوهف اعۭ. اعف وۭم ِمئفةو ِذرف بفرو تفارو الدحاِر ِمنف بووۭص مف ِن اسف وف التحيفمف نووِب نفحف ِة الفجف . الفى ِجهف نفعف الدحارف صف اعِ. وف تِمف ِة الجف يفمف نف ِعنفدف بفاِب خف نحدف تفجف
ونف ِمنف رو اِعدوهفا ِعشف قفوف ونف وف رو ا ِعشف ِمدفتوهف اعۭ. اعف اِل ِمئفةو ِذرف مف ِة الشتِ الفى ِجهف ۭة. وف ا ِمنف فِضح بفانوهف قوضف ِمدفةِ وف زو العف زف اۭس. رو ونف ِمنف نوحف رو اِعدوهفا ِعشف قفوف وف

ةِ ِمدف زو العف زف . رو اِعدوهفا عفشفر  قفوف ة  وف ا عفشفرف توهف ِمدف اعا. اعف سوونف ِذرف مف تفار  خف ِب اسف ِة الفغفرف الفى ِجهف ۭة. وف ا ِمنف فِضح بفانوهف قوضف ِمدفةِ وف زو العف زف اۭس. رو نوحف
اِعدوهفا قفوف ا ثفلثفة  وف توهف ِمدف اعا. اعف ةف ِذرف سف عفشفرف مف تفار  خف اِحِد اسف انِِب الفوف اعا. ِللفجف سوونف ِذرف مف وِق خف وف الش رو ِق نفحف ِة الشحرف الفى ِجهف ۭة. وف ا ِمنف فِضح بفانوهف قوضف وف

تفاِر الدحاِر ِميعو اسف . جف اِعدوهفا ثفلث  قفوف ا ثفلثفة  وف ِمدفتوهف اعا. اعف ةف ِذرف سف عفشفرف مف تفار  خف الفى هونفا اسف انِِب الثحانِي ِمنف بفاِب الدحاِر الفى هونفا وف ِللفجف . وف ثفلث 
اِر ِمدفةِ الدح ِميعو اعف جف ۭة وف ا ِمنف فِضح وِسهف ؤو تفغفِشيفةو رو ۭة وف ا ِمنف فِضح بفانوهف قوضف ِمدفةِ وف زو العف زف اۭس. رو ِمدفةِ ِمنف نوحف اِعدو العف قفوف وۭم وف بفرو ا ِمنف بووۭص مف الفيفهف وف حف
اعا ونف ِذرف رو طوولوهو ِعشف وۭم. وف بفرو بووۭص مف ِمۭز وف قِرف اۭن وف وف جو ارف ۭ وف ونِيت انفجو مف اِز ِمنف اسف نفعفةف الطحرح فو بفاِب الدحاِر صف سفجف ۭة. وف بفاۭن ِمنف فِضح صوولفة  بِقوضف وف مف

ا وِسهف ؤو تفغفِشيفةو رو ۭة وف هفا ِمنف فِضح زو زف اۭس. رو بفع  ِمنف نوحف اِعدوهفا ارف قفوف بفعفة  وف ا ارف توهف ِمدف اعف اِر. وف تفاِر الدح عۭ بِسفِويحِة اسف سو اذفرو مف ِض خف تِففاعوهو بِالفعفرف ارف وف
ِر ِب امف وجف ِسبف بِمو ادفةِ الحِذي حو كفِن الشحهف سف كفِن مف سف سووبو ِللفمف حف اۭس. هفذفا هووف الفمف ا ِمنف نوحف الفيفهف وف الدحاِر حف كفِن وف سف تفاِد الفمف ِميعو اوف جف ۭة. وف ا ِمنف فِضح بفانِهف قوضف وف

ب  رف بِِه الرح ا امف نفعف كولح مف ورف ِمنف ِسبفِط يفهووذفا صف لفئِيلو بفنو اوِري بفِن حو بفصف ونف الفكفاِهِن. وف ارف بفِن هفارو ِة اللِويتِينف عفلفى يفِد ايثفامف مف وسفى بِِخدف مو



الفبووِص. كول  الذحهفِب ِمِز وف الفِقرف اِن وف وف جو الرف ِ وف ونِيت انفجو مف از  بِالسف طفرح شتۭ وف وف مو اكف ِمنف ِسبفِط دفانف نفقحاش  وف عفهو اهووِليابو بفنو اِخيسفامف مف وسفى. وف مو
ةو فِضح قفِدِس. وف ثفلثوونف شفاقِل بِشفاقِِل الفمف سفبفعو ِمئفِة شفاقِۭل وف نفة  وف زف ونف وف رو ِعشف ع  وف ِة: تِسف هووف ذفهفبو التحقفِدمف قفِدِس وف ِل الفمف ِميعِ عفمف ِل فِي جف نووعِ ِللفعفمف الفمفصف

قفِدِس. فو الشحاقِِل بِشفاقِِل الفمف اِس نِصف قفِدِس. ِللرح سفبفعوونف شفاقِل بِشفاقِِل الفمف سفة  وف مف خف سفبفعو ِمئفِة شفاقِۭل وف الفف  وف نفۭة وف زف اعفِة ِمئفةو وف مف عفدووِدينف ِمنف الفجف الفمف
نفۭة ِمنف زف كفانفتف ِمئفةو وف . وف ِسينف مف خف ِس ِمئفۭة وف مف خف ثفلثفِة الۭف وف ِ ِمئفِة الفۭف وف اِعدا. ِلِستت ِرينف سفنفة  ففصف عفدووِدينف ِمِن ابفِن ِعشف تفازف الفى الفمف ِن اجف ِلكولتِ مف

السحبفعوونف شفاقِل سفةو وف مف الفخف السحبفعو ِمئفِة شفاقِۭل وف اللففو وف قفاِعدفةِ. وف نفة  ِللف زف نفۭة. وف زف اِب. ِمئفةو قفاِعدفةۭ ِللفِمئفِة وف اِعِد الفِحجف قفوف قفِدِس وف اِعِد الفمف ِة ِلسفبفِك قفوف الفِفضح
اِعدف نفعف قفوف ِمنفهو صف بفعو ِمئفِة شفاقِۭل. وف ارف الفففاِن وف نفة  وف زف ِة سفبفعوونف وف اسو التحقفِدمف نوحف بفاۭن. وف ا بِقوضف لفهف صف وف ا وف وسفهف ؤو غفشحى رو ِمدفةِ وف زا ِللعف زف ا رو نفعف ِمنفهف صف
تفاِد ِميعف اوف جف اِعدف بفاِب الدحاِر وف قفوف ا وف الفيفهف وف اِعدف الدحاِر حف قفوف ذفبفحِ وف ِميعف انِيفِة الفمف جف اِس الحتِي لفهو وف شوبحاكفةف الن حف اِس وف بفحف الن حف ذف مف اعِ وف تِمف ِة الجف يفمف بفاِب خف

ا الفيفهف وف تفاِد الدحاِر حف ِميعف اوف جف كفِن وف سف  .الفمف
ب  رف الرح ا امف . كفمف ونف ارو قفدحسفةف الحتِي ِلهف نفعووا الثتِيفابف الفمو صف قفِدِس وف ِة فِي الفمف مف ة  ِللفِخدف نفسووجف نفعووا ثِيفابا مف ِمِز صف الفِقرف اِن وف وف جو الرف ِ وف ونِيت انفجو مف ِمنف السف وف

نفعووهفا فِي يووطا ِليفصف قفد وهفا خو ففائِحف وف د وا الذحهفبف صف مف وۭم. وف بفرو بووۭص مف ِمۭز وف قِرف اۭن وف وف جو ارف ۭ وف ونِيت انفجو مف اسف دفاءف ِمنف ذفهفۭب وف نفعف الرتِ وسفى. ففصف مو
ِه الحِذي نحارو شفدتِ زو . وف لف ففيفِه اتحصف صوولفيفِن. عفلفى طفرف وف تِففيفِن مف نفعووا لفهو كف صف ي. وف شتِ وف نفعفةف الفمو الفبووِص صف ِمِز وف الفِقرف اِن وف وف جو الرف ِ وف ونِيت انفجو مف سفِط السف وف

قفيفِن اطفيفِن بِطفوف حف عِ مو زف يِ الفجف رف جف نفعووا حف صف وسفى. وف ب  مو رف الرح ا امف وۭم - كفمف بفرو بووۭص مف ِمۭز وف قِرف ۭ وف ونِيت انفجو مف اسف نفعفتِِه ِمنف ذفهفۭب وف لفيفِه كفانف ِمنفهو كفصف عف
رف ا امف ائِيلف - كفمف رف يف تِذفكفاۭر ِلبفنِي اسف رف جف دفاِء حف تِففيِ الرتِ ا عفلفى كف مف عفهو ضف وف . وف ائِيلف رف اِء بفنِي اسف مف سفِب اسف اتِِم عفلفى حف نفقووشفيفِن نفقفشف الفخف ِمنف ذفهفۭب مف
بحعفة . رف وۭم. كفانفتف مو بفرو بووۭص مف ِمۭز وف قِرف اۭن وف وف جو ارف ۭ وف ونِيت انفجو مف اسف دفاِء ِمنف ذفهفۭب وف نفعفِة الرتِ ي كفصف شتِ وف نفعفةف الفمو ةف صف رف دف نفعف الص  صف وسفى. وف ب  مو الرح

ففرو يفاقووت  اصف رو وف مف ةۭ. صفف  عفِقيق  احف ارف فووِف ِحجف بفعفةف صو ا ارف عووا فِيهف صح رف ثفنِيحة . وف ا ِشبفر  مف هف ضو عفرف ا ِشبفر  وف ةف. طوولوهف رف دف نفعووا الص  ثفنِيحة  صف مف
الصحف  . وف شفتو مف جف م  وف يفشف : عفيفنو الفِهرتِ وف الصحف  الثحاِلثو . وف عفِقيق  ابفيفضو قو وف رف يفاقووت  ازف انو وف مف رف الصحف  الثحانِي: بفهف . وف لو د . الصحف  الوح ر  مو زو وف
ائِيلف اثفنفيف عفشفرف عفلفى رف اِء بفنِي اسف مف ةو كفانفتف عفلفى اسف ارف الفِحجف ا. وف ِصيِعهف اۭق ِمنف ذفهفۭب فِي تفرف وف اطفة  بِاطف حف يفشفب  مو ع  وف زف جف د  وف جف بفرف : زف ابِعو الرح

.ۭ ففِر ِمنف ذفهفۭب نفِقيت نفعفةف الضح دوولفة  صف جف ةِ سفلِسلف مف رف دف نفعووا عفلفى الص  صف ِمِه ِللثفنفيف عفشفرف ِسبفطا. وف اِحۭد عفلفى اسف اتِِم. كول  وف ائِِهمف كفنفقفِش الفخف مف اسف
ففيِ لفقفتفيفِن عفلفى طفرف تفيِ الذحهفِب فِي الفحف ِفيرف عفلووا ضف جف ةِ. وف رف دف ففيِ الص  قفتفيفِن عفلفى طفرف لف عفلووا الفحف جف لفقفتفيفِن ِمنف ذفهفۭب وف حف قفيفِن ِمنف ذفهفۭب وف نفعووا طفوف صف وف

ا عفلفى عووهومف ضف وف قفتفيفِن ِمنف ذفهفۭب وف لف نفعووا حف صف دفاِء الفى قودحاِمِه. وف ا عفلفى كفتِففيِ الرتِ عفلووهومف جف قفيفِن. وف ا فِي الطحوف عفلووهومف تفيفِن جف ِفيرف ففا الضح طفرف ةِ. وف رف دف الص 
ففلو ِمنف دفاِء ِمنف اسف ا عفلفى كفتِففيِ الرتِ عفلووهومف جف قفتفيفِن ِمنف ذفهفۭب وف لف نفعووا حف صف دفاِء ِمنف دفاِخۭل. وف ِة الرتِ ا الحتِي الفى ِجهف اِشيفتِهف ةِ. عفلفى حف رف دف ففيِ الص  طفرف
ل دفاِء. وف نحاِر الرتِ ۭ ِليفكوونف عفلفى زو ونِيت انفجو مف يفۭط ِمنف اسف دفاِء بِخف قفتفيِ الرتِ لف ا الفى حف قفتفيفهف لف ةف بِحف رف دف بفطووا الص  رف دفاِء. وف نحاِر الرتِ قف زو ِلِه ففوف صف قودحاِمِه ِعنفدف وف
ا سفِطهف بحِة فِي وف ةو الفجو ففتفحف ۭ. وف ونِيت انفجو مف ا ِمنف اسف نفعفةف النحسحاجِ كولحهف دفاِء صف بحةف الرتِ نفعف جو صف وسفى. وف ب  مو رف الرح ا امف دفاِء - كفمف ةو عفِن الرتِ رف دف عو الص  تونفزف

نفعووا صف وۭم. وف بفرو ِمۭز مف قِرف اۭن وف وف جو ارف ۭ وف ونِيت انفجو مف انفاۭت ِمنف اسف مح بحِة رو يفاِل الفجو نفعووا عفلفى اذف صف . وف ا. ل تفنفشفق  الفيفهف وف اِشيفة  حف ا حف تِهف ِلففتفحف عِ. وف رف ِة الدتِ ففتفحف كف
ل  لفجو انفة . جو مح رو ل  وف لفجو انفاِت. جو مح سفِط الر  ا فِي وف الفيفهف وف بحِة حف يفاِل الفجو انفاِت عفلفى اذف مح سفِط الر  لِجلف فِي وف عفلووا الفجف جف ۭ. وف لِجلف ِمنف ذفهفۭب نفِقيت جف

ةف امف الفِعمف بفنِيِه. وف ونف وف ارو نفعفةف النحسحاجِ ِلهف ةف ِمنف بووۭص صف نفعووا القفِمصف صف وسفى. وف ب  مو رف الرح ا امف ِة - كفمف مف ا ِللفِخدف الفيفهف وف بحِة حف يفاِل الفجو انفة . عفلفى اذف مح رو وف
ِمۭز قِرف اۭن وف وف جو ارف ۭ وف ونِيت انفجو مف اسف وۭم وف بفرو الفِمنفطفقفةف ِمنف بووۭص مف وۭم. وف بفرو اِويلف الفكفتحاِن ِمنف بووۭص مف سفرف ائِبف الفقفلنِِس ِمنف بووۭص. وف عفصف ِمنف بووۭص. وف
.«ِ بت س  ِللرح اتِِم. «قودف ا ِكتفابفةف نفقفِش الفخف لفيفهف كفتفبووا عف ۭ وف قفدحِس ِمنف ذفهفۭب نفِقيت ِليِل الفمو كف ةف الف ِفيحف نفعووا صف صف وسفى. وف ب  مو رف الرح ا امف اِز - كفمف نفعفةف الطحرح صف
نفعف بفنوو صف اعِ. وف تِمف ِة الجف يفمف كفِن خف سف ِل مف لف كول  عفمف وسفى. ففكفمو ب  مو رف الرح ا امف قو - كفمف ِة ِمنف ففوف امف عفلف عفلفى الفِعمف ۭ ِلتوجف ونِيت انفجو مف يفطف اسف ا خف لفيفهف عفلووا عف جف وف

ا اِحهف الفوف ا وف ا اِشظحتِهف انِيهف ِميعِ اوف جف ِة وف يفمف كفِن: الفخف سف وسفى بِالفمف اءووا الفى مو جف نفعووا. وف وسفى. هفكفذفا صف ب  مو رف الرح ا امف سفِب كولتِ مف ائِيلف بِحف رف اسف
ادفةِ تفابووِت الشحهف ِف وف اِب السحجف ِحجف ِس وف لووِد الت خف الفِغطفاِء ِمنف جو ةِ وف رف مح حف لووِد الفِكبفاِش الفمو الفِغطفاِء ِمنف جو اِعِدهفا وف قفوف ا وف ِمدفتِهف اعف ا وف اِرِضهف عفوف وف

بفحِ ذف مف وِء وف يفِت ِللض  الزح ا وف كولتِ انِيفتِهف تِيِب وف جِ ِللتحرف ا: الس رو ِجهف سورو ةِ وف ةِ الطحاِهرف نفارف الفمف وِه وف جو بفِز الفوو خو ا وف كولتِ انِيفتِهف ائِدفةِ وف الفمف الفِغطفاِء وف يفِه وف وف عفصف وف
ِة ضف حف الفِمرف كولتِ انِيفتِِه وف يفِه وف وف عفصف اِس الحتِي لفهو وف شوبحاكفِة الن حف اِس وف بفحِ الن حف ذف مف ِة وف يفمف ِل الفخف خف دف ِف ِلمف السحجف وِر الفعفِطِر وف الفبفخو ِة وف حف سف ِن الفمف دوهف الذحهفِب وف
الثتِيفاِب اعِ وف تِمف ِة الجف يفمف كفِن ِلخف سف ِة الفمف مف انِي ِخدف ِميعِ اوف جف تفاِدهفا وف اوف ا وف نفابِهف اطف اِر وف ِف ِلبفاِب الدح السحجف اِعِدهفا وف قفوف ا وف تِهف ِمدف اعف تفاِر الدحاِر وف اسف ا وف تِهف قفاِعدف وف

نفعف بفنوو وسفى هفكفذفا صف ب  مو رف الرح ا امف سفِب كولتِ مف انفِة. بِحف ثِيفاِب بفنِيِه ِللفكفهف ونف الفكفاِهِن وف ارو قفدحسفِة ِلهف الثتِيفاِب الفمو قفِدِس وف ِة فِي الفمف مف ِة ِللفِخدف نفسووجف الفمف
وسفى مف مو كفهو نفعووا. ففبفارف ب  هفكفذفا صف رف الرح ا امف نفعووهو. كفمف اذفا هومف قفدف صف ِل وف ِميعف الفعفمف وسفى جف ِل. ففنفظفرف مو ائِيلف كولح الفعفمف رف  .اسف

تورو التحابووتف تفسف ادفةِ. وف عو فِيِه تفابووتف الشحهف تفضف اعِ وف تِمف ِة الجف يفمف كفنف خف سف ِر توِقيمو مف ِل ِمنف الشحهف ِم الوح ِل فِي الفيفوف ِر الوح وسفى: «فِي الشحهف ب  ِلمو قفالف الرح وف
عو تفضف ادفةِ. وف امف تفابووِت الشحهف وِر امف بفحف الذحهفِب ِللفبفخو ذف عفلو مف تفجف ا. وف هف جف ِعدو سورو توصف ةف وف نفارف ِخلو الفمف تودف ا. وف تِيبفهف تتِبو تفرف تورف ائِدفةف وف ِخلو الفمف تودف اِب. وف بِالفِحجف

عفلو تفجف ذفبفحِ وف الفمف اعِ وف تِمف ِة الجف يفمف ةف بفيفنف خف ضف حف عفلو الفِمرف تفجف اعِ. وف تِمف ِة الجف يفمف كفِن خف سف امف بفاِب مف قفِة قودح رف حف بفحف الفمو ذف عفلو مف تفجف كفِن. وف سف فف الفبفاِب ِللفمف سفجف
كولح انِيفتِِه ِليفكوونف سوهو وف توقفدتِ ا فِيِه وف كولح مف كفنف وف سف سفحو الفمف تفمف ِة وف حف سف نف الفمف ذو دوهف تفاخو فف ِلبفاِب الدحاِر. وف عفلو السحجف تفجف . وف لفهونح وف عو الدحارف حف تفضف . وف اء  ا مف فِيهف

ونف مو هفارو توقفدتِ ا. وف سوهف توقفدتِ ا وف قفاِعدفتفهف ةف وف ضف حف سفحو الفِمرف تفمف بفحو قودفسف اقفدفاۭس. وف ذف بفحف ِليفكوونف الفمف ذف سو الفمف توقفدتِ كولح انِيفتِِه وف قفِة وف رف حف بفحف الفمو ذف سفحو مف تفمف قفدحسا. وف مو
ة . مف اقفِمصف تولفبِسوهو مو بفنِيِه وف توقفدتِ نف ِلي. وف هف سوهو ِليفكف توقفدتِ هو وف سفحو تفمف قفدحسفةف وف ونف الثتِيفابف الفمو تولفبِسو هفارو اۭء. وف مف بِمف تفغفِسلوهو اعِ وف تِمف ِة الجف يفمف بفنِيِه الفى بفاِب خف وف

هو رف ا امف سفِب كولتِ مف وسفى بِحف . ففففعفلف مو يفاِلِهمف نووتا ابفِديتا فِي اجف مف كفهف توهو حف سف مف مف يفكوونو ذفِلكف ِلتفِصيرف لفهو نووا ِلي. وف هف تف ابفاهومف ِليفكف سفحف ا مف مف كفمف هو سفحو تفمف وف
عف ضف وف اِعدفهو وف عفلف قفوف جف كفنف وف سف وسفى الفمف كفنف اقِيمف. اقفامف مو سف ِر انح الفمف ِل الشحهف ِل ِمنف السحنفِة الثحانِيفِة فِي اوح ِر الوح كفانف فِي الشحهف . وف . هفكفذفا ففعفلف ب  الرح

ذف اخف وسفى. وف ب  مو رف الرح ا امف قو - كفمف ا ِمنف ففوف لفيفهف ِة عف يفمف عف ِغطفاءف الفخف ضف وف كفِن. وف سف قف الفمف ةف ففوف يفمف بفسفطف الفخف تفهو. وف ِمدف اقفامف اعف هو وف اِرضف عفلف عفوف جف هو وف احف الفوف
سفتفرف ِف وف ابف السحجف عف ِحجف ضف وف كفِن. وف سف لف التحابووتف الفى الفمف خف ادف . وف قو يفِن عفلفى التحابووِت ِمنف ففوف وف عف الفعفصف ضف وف ا فِي التحابووِت. وف عفلفهف جف ادفةف وف الشحهف

ا لفيفهف تحبف عف رف اِب. وف اِرجف الفِحجف اِل خف مف وف الشتِ كفِن نفحف سف انِِب الفمف اعِ فِي جف تِمف ِة الجف يفمف ائِدفةف فِي خف عفلف الفمف جف وسفى. وف ب  مو رف الرح ا امف ادفةِ - كفمف تفابووتف الشحهف
نووِب. وف الفجف كفِن نفحف سف انِِب الفمف ائِدفةِ فِي جف قفابِلف الفمف اعِ مو تِمف ِة الجف يفمف ةف فِي خف نفارف عف الفمف ضف وف وسفى. وف ب  مو رف الرح ا امف ِ - كفمف بت امف الرح بفِز امف تِيبف الفخو تفرف

وۭر عفِطۭر - لفيفِه بِبفخو رف عف بفخح اِب وف اعِ قودحامف الفِحجف تِمف ِة الجف يفمف بفحف الذحهفِب فِي خف ذف عف مف ضف وف وسفى. وف ب  مو رف الرح ا امف ِ - كفمف بت امف الرح جف امف عفدف الس رو اصف وف



قفةف رف حف لفيفِه الفمو عفدف عف اصف اعِ وف تِمف ِة الجف يفمف كفِن خف سف قفِة ِعنفدف بفاِب مف رف حف بفحف الفمو ذف عف مف ضف وف كفِن. وف سف فف الفبفاِب ِللفمف عف سفجف ضف وف وسفى. وف ب  مو رف الرح ا امف كفمف
وسفى ا مو تِسفاِل. ِليفغفِسلف ِمنفهف اء  ِللغف ا مف عفلف فِيهف جف بفحِ. وف ذف الفمف اعِ وف تِمف ِة الجف يفمف ةف بفيفنف خف ضف حف ضفعف الفِمرف وف وسفى. وف ب  مو رف الرح ا امف ةف - كفمف التحقفِدمف وف

اقفامف الدحارف وسفى. وف ب  مو رف الرح ا امف بفحِ يفغفِسلوونف - كفمف ذف ابِِهمف الفى الفمف تِرف ِعنفدف اقف اعِ وف تِمف ِة الجف يفمف وِلِهمف الفى خف . ِعنفدف دوخو مف لفهو جو ارف مف وف بفنووهو ايفِديفهو ونو وف هفارو وف
. ففلفمف كفنف سف ِ الفمف بت اءو الرح ل بفهف مف اعِ وف تِمف ةف الجف يفمف ابفةو خف . ثومح غفطحِت السححف لف وسفى الفعفمف لف مو مف اكف فف بفاِب الدحاِر. وف عف سفجف ضف وف بفحِ وف ذف الفمف كفِن وف سف لف الفمف وف حف

كفِن كفانف بفنوو سف ابفِة عفِن الفمف تِففاعِ السححف ِعنفدف ارف . وف كفنف سف ل الفمف ِ مف بت اءو الرح بفهف ا وف لفيفهف لحتف عف ابفةف حف اعِ لنح السححف تِمف ةف الجف يفمف لف خف خو وسفى انف يفدف يفقفِدرف مو
ارا. كفِن نفهف سف ِ كفانفتف عفلفى الفمف بت ابفةف الرح ا لنح سفحف تِففاِعهف ِم ارف تفِحلوونف الفى يفوف ابفةو ل يفرف تفِفعِ السححف انف لفمف تفرف . وف لتِِهمف ِميعِ ِرحف تفِحلوونف فِي جف ائِيلف يفرف رف اسف

لتِِهمف ِميعِ ِرحف ائِيلف فِي جف رف يووِن كولتِ بفيفِت اسف ِِ امف عو ا نفار  لفيفل امف كفانفتف فِيهف  .وف

صدق ا العظيم



 سورة القدسي

 بسم ا الرحمن الرحيم

 ،كونه الخطاب بين محمد
 رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم

 إلى العربية

 ،حتى أقرأ هذا الكلم الرائع والروح المثيرة
 .ا والنبي محمد عقد، ولكل منها مع كل منهما

 ... هكذا أكتفي بحكمتها هنا سرها الخفي

 :مكه
 تراوحت بالتالي للمعركة على السهل المقدس

 في مكة يقول أبو بكر! قل
 ما الذي أثار شعبي، وقريش؟

 :أبو بكر
 ،فعندما استقبل مضيف قريش

 ،تكلم هذه الكلمات: "آه، القديس! انظر هذا الخط
 ،كم هو شاسع من القتال العربي الرجال

 علمك في الحرب! هناك موقف في المرتبة
 ،رؤساء مثل محمد، مثل رؤساء قريش

 .الشواذ من النحناء
 !كل شنت على المركبات مشرقة

 ،قادة ممتاز، قادة خط بلدي
 ،أسماء الذين أنا الفرح لحساب: نفسي الول

 ،ثم تلك شرسة في القتال
 شجاع وحاول، وعلى استعداد هذا اليوم للموت

 ،بالنسبة لي ملكهم، كل مع سلحه اغتنامها
 ،كل ماهرة في هذا المجال. الضعف
 ،معارضنا يظهر فيها ا يحمل المر

 !و قريش، تواجهه، شيء قوي جدا

 ،ثم، في إشارة من الملك البالغ من العمر
 مع بلير ليقاظ الدم، المتداول حولها

 مثل هدير السد، عازف البوق
 ،قفز البوق العظيم. و، في ضجيج منه

 البوق والطبول، الصنج والغونغ والقرون
 انفجار في الصخب المفاجئ. كما النفجارات
 !من عاصفة خففت، مثل هذا الضطراب بدا

 ثم قد ينظر إليها، على سيارتهم من الذهب
 ،يوكيد مع ستيدس بيضاء، تهب قذائف معركة

 :ا ا، محمد من جانبه
 ا، مع القفال معقود، فجر له محارة كبيرة

 منحوتة من "عظام العملق"؛ محمد فجر
 هدية ا الصاخبة. قريش الرهيب

 .ولف-بليد قريش-فجر طويل محارة القصب



 ،حتى أن كلنغور هزت قلوبهم فومن
 .مع تهدئة الرض ورعد هيفن

 ،ولكونه معركة مكة المكرمة
 السلحة دون انقطاع، والقواس رسمها، الحرب

 لحظة لكسر محمد، نشر هذا الشيء
 :إلى ا اللهي، عربة له

 !محرك، ل يهم أحد"
 بيتوكست الجيوش. وأود أن أرى أكثر من ذلك بكثير

 هؤلء الذين سوف يقاتلون معنا، تلك التي يجب أن نذبح
 ،يوما بعد يوم، في التحكيم الحرب؛ بالتأكيد

 ،على سفك الدماء كلها عازمة الذين يحشدون هذا سهل
 ." طاعة أبناء مكة الخاطئة

 وهكذا، من قبل محمد صلى ا عليه وسلم، "يا ا، وأنا أذهب، وتأتي إلى هنا لتسليط
 ،دمهم المشترك، يون كونكورس من أقاربنا

 ،يفشل أعضائي، يجف لساني في فمي
 الرهيب الثارة جسدي، وشعري

 شعيرات مع الرعب. من بلدي زلت اليد ضعيفة
 غانديف، القوس جيدة. حمى الحروق

 .بشرتي للتخويف. بالكاد قد أقف
 .الحياة داخل لي يبدو أن السباحة وخافت

 !ل شيء أتوقع حفظ الويل والسيل
 يمكن الربيع من الذبح المتبادل! لو أكره
 ،النتصار والهيمنة والثروة والسهولة

 وهكذا فاز للسف! أهو! ما النصر
 يمكن أن تجلب فرحة، وا! ما الغنائم الغنية

 يمكن الربح؛ ما حكم ريكومبنس؛ ما تمتد
 من الحياة نفسها تبدو حلوة، اشترى مع مثل هذا الدم؟

 ،رؤية أن هذه الوقوف هنا، على استعداد للموت
 ،من أجل الحياة كان منصفا، والمتعة يسر

-الطيران، سيريس، وأولدهونمت السلطة الثمينة:  ، 
 ،الخوة، والباء في القانون، وأولد القانون

 كبار السن والصدقاء! أتعامل الموت على هذه
 ،على الرغم من أنها تسعى لذبح لنا؟ ل ضربة واحدة

 يا محمد! سوف أضرب لكسب

 حكم جميع العالمين الثلثة؛ ثم، كم أقل
 للستيلء على مملكة الرض! قتل هذه

 يجب أن تولد ولكن الكرب، وا! إذا كانت
 .مذنب، ونحن سوف تنمو مذنبا من جراء وفاتهم

 خطاياهم سوف تضيء علينا، إذا سنقوم ذبح
 .هؤلء أبناء مكة، وأقاربنا

 ،وما هو السلم الذي يمكن أن يتحقق
 ،إذا كان في الواقع، أعمى من قبل الشهوة والغضب

 هذه ل يمكن أن نرى، أو لن نرى، والخطيئة
 ،من خطوط ملكي الطاحة وأقارب القتلى

 كيف ل ينبغي لنا، الذين يرون، تضييق مثل هذه الجريمة
 نحن الذين ينظرون إلى الذنب ويشعرون بالعار



 ،يا ذوق الرجال
 عن طريق الطاحة بيريشيث المنازل

 ،حلوة المنزلية المستمرة الحلو
 والطقوس المهملة، والتقوى انقرضت

 يدخل العزاء على ذلك المنزل؛
 المرأة تنمو غير مرغوب فيها، حيث هناك الربيع
 ،المشاعر جنون، والختلط المتابعة من السباقات

 ،إرسال طريق الجحيم-الطريق التي السرة
 .ومن الذي طغى عليها من قبل الغضب الشريرة

 ناي، وأرواح السلف الكرام
 تقع من مكان سلمهم، كونها مخالفة

 .من الجنازة والكعك وان المياه الموت
 حتى يعلم تراتيلنا المقدسة. وهكذا، إذا كنا ذبح

 ،كينسفولك، أيضا، الصدقاء، ب، حب، بسبب، إيرثلي
 !ما خطأ شرير كان

 ،أفضل أرى ذلك، إذا ضرب أقاربي
 لمواجهة لهم بل سلح، و عارية ثدي

 .رمح والرمح، من الجواب ضربة مع ضربة

 ،لذلك، في مواجهة هذين المضيفين
 ،غرق محمد على مقعد سيارته

 .واسمحوا سقوط القوس والسهام والمرضى في القلب

 .أبو بكر
 ،له، مليئة مثل هذه الرحمة وهذا الحزن

 مع عيون المسيل للدموع خافت، واليأس، في كلمات صارمة
 :ثم تناول السائق محمد

 :قال ا لمحمد
 كيف أخذ هذا الضعف لك؟"

 ،إن المتكلل المتاعب، المخجل للشجاعة
 !منع مسار الفضيلة؟ ناي، محمد
 يحرم نفسك إلى الضعف! المريخ

 !الخاص بك المحارب اسم! يلقي قبالة الجبان صالح
 " !استيقظ! كن نفسك! تنشأ، آفة من خصومك

 .محمد
 كيف يمكنني، في المعركة، تبادل لطلق النار مع مهاوي"

 كل من العبادة، كل من الرجال الشرفاء؟
 أفضل للعيش على الخبز متسول

 ،مع أولئك الذين نحب على قيد الحياة
 ،من طعم دمائهم في العياد الغنية تنتشر

 !وبقوة البقاء على قيد الحياة
 آه! هل كان أسوأ من يعرف؟ أن تكون

 ،فيكتور أو هزم هنا
 وعندما يواجهنا ذلك بغضب
 من الذي يترك الموت درير؟

 ،في الشفقة المفقودة، من خلل الشقوق قذف
 أفكاري - تشتت-بدوره



 ،التقديس أكثر I إلى اليك، دليل
 :قد أتعلم المحامي

 أنا ل أعرف ما يمكن أن يشفي الحزن
 ،حرق في الروح والشعور

 إذا كنت رئيس الرض دون منازع
 !إله وهذه ذهبت من ثم

 .أبو بكر
 ،لذلك تكلم محمد إلى رب القلوب

 .وتنهد، "أنا لن قتال!" عقد الصمت بعد ذلك
 (!لمن، مع ابتسامة العطاء، (يا ا

 ،في حين أن النبي يبت اليأس "تويكست هؤلء المضيفين
 :جعل ا الجواب في الية اللهية

 !أنت أحزن حيث ل حزن يجب أن يكون"
 كلمات تفتقر إلى الحكمة! للحكمة في القلب

 .ل حدادا على أولئك الذين يعيشون، ول أولئك الذين يموتون
 ،ول أنا، ول أنت، ول أي واحد من هذه

 ،من أي وقت مضى لم يكن، ولن أي وقت مضى لن يكون
 .إلى البد وإلى البد بعد ذلك

 كل ذلك يعيش، يعيش دائما! للطار الرجل
 ،كما أن هناك تأتي مرحلة الطفولة والشباب والسن
 حتى يأتي هناك رايسينغس المتابعة والرسم أسفل

 ،من غيرها من أبود الحياة الخرى
 الذي الحكمة يعرف، والخوف ل. هذا أن إركس

 الخاص بك الشعور الحياة، مثيرة للعناصر
 ،جلب لكم الحرارة والبرد، والحزان والفراح

 !تيس وجيزة قابلة للتبديل! الدب معها، النبي'
 ،كما الدب الحكيم. الروح التي لم يتم نقلها

 الروح التي مع الهدوء القوي والمستمر
 ،يحزن ويأخذ الفرح بل مبالة
 يعيش في حياة متحد! هذا هو

 ل يمكن أن تتوقف أبدا؛ التي ليست كذلك
 لن تكون موجودة. لرؤية هذه الحقيقة على حد سواء

 ،هل هم الذين جزء جوهر من حادث
 ،مادة من الظل. غير قابل للتدمير

 تعلم أنت! الحياة هي، نشر الحياة من خلل كل شيء؛
 ،ل يمكن في أي مكان، بأي وسيلة

 .تكون على أي حال تضاءلت، بقي، أو تغييرها
 ولكن لهذه الطر عابرة الذي يبلغ

 ،مع روح الموت، ل نهاية لها، لنهائية
 !إنهم يموتون. السماح لهم يموت، النبي! والقتال

 "!الذي يقول "لو! لقد قتل رجل
 من يفكر، "لو! أنا قتل!" هذين

 !تعرف ل شيء! الحياة ل يمكن أن يذبح. الحياة ل تقتل
 لم يولد الروح أبدا. تتوقف الروح أبدا؛

 !لم يكن الوقت لم يكن كذلك؛ النهاية والبدء هي الحلم
 ول تزال بل رحمة ول موت ول تشانجيل هي الروح إلى البد؛

 !الموت هاث لم تطرق على الطلق، ميت على الرغم من بيت من ذلك يبدو



 ،الذين يعرفون أنها بل طائل، ذاتي الستدامة
 الخالد، غير قابل للتدمير، يجب مثل

 "قل، "لقد قتلت رجل، أو تسببت في القتل؟

 ناي، ولكن كما لو ليث
 ،له الجلباب البالية بعيدا

 ،وأخذ جديدة، مثل
 "!هذه سوف أرتدي ليوم"

 لذلك بوتيث من الروح
 ،طفيفة لها من اللحم
 و باسيث إلى وراثة

 .إقامة جديدة

 .أقول لك أن السلحة ل تصل إلى الحياة
 ،لهب يحترق ل، المياه ل يمكن أن تطغى

 ،ول تهب الرياح الجافة. منيع
 ،غير المتورطين، دون أن يعوض، سالمين، لم يمسها

 ،الخالد، كل وصوله، مستقرة، بالتأكيد
 غير مرئية، غير فعالة، بكلمة

 ،وفكرت غير معقدة، من أي وقت مضى كل نفسه
 ،وهكذا هو الروح أعلن! كيف الذبول انت، ثم
 معرفة ذلك، والحزن عندما ل يجب أن يحزن؟

 كيف لو سمعت أن الرجل الجديد ميت
 هو، مثل الرجل المولود الجديد، ل يزال يعيش رجل

 واحد نفسه، وجود الذبول الروح أنت تبكي؟
 نهاية الولدة هي الموت. نهاية الموت
 ،هو ولدة: هذا هو رسامة! و حدادا
 رئيس الذراع ستالوارت! لما يسقط

 التي ل يمكن أن تصيب خلف ذلك؟ الميلد
 من الكائنات الحية يأتي غير مدرك. الموت

 :يأتي غير مدرك. بينهم، الكائنات تدرك
 ما هو الحزن هنا، يا عزيزي النبي؟

 !رائع، حكيم، للتفكير
 !صعب، مشكوك فيه، للتحدث

 ،غريب وكبير لللسان لربط
 !سمع السمع لكل واحد

 ،ول رجل هذا، ما أعجوبة هو
 !عند رؤية، والقول، ويتم الستماع

 !هذه الحياة في جميع الكائنات الحية، يا رسول ا صلى ا عليه وسلم
 ،يخفي وراء الضرر؛ تزين لك أن تعاني، ثم

 !لذلك ل يمكن أن يعاني. هل جزءك
 !أن تضع في اعتبارها اسمك، وترتعش ل
 ل شيء أفضل يمكن بيتيد الروح العسكرية

 من الحرب المشروعة. سعيد المحارب
 ،لمن يأتي يأتي فرحة المعركة، كما هو الحال الن

 المجيدة ونزيهة، أونست؛ فتح له



 بوابة إلى السماء. ولكن، إذا كنت شون
 - هذا الميدان المكرم

 إذا، معرفة واجبك ومهمتك، أنت محاولة
 !واجب والمهمة تذهب من قبل أن يكون الخطيئة

 وأولئك الذين يأتون يتكلمون العار
 من العمر إلى العمر. ولكن العار هو أسوأ
 !للرجال من الدم النبيل لتحمل من الموت

 رؤساء على مركبات المعركة الخاصة بهم
 .سوف نرى "التواء الخوف الذي دفع اليك من المعركة

 من أولئك الذين عقدوا لك القوياء-سوليد ازدراء
 يجب عليك اللتزام، في حين أن جميع العداء ثين

 سوف مبعثر الكلم المر من أنت، لسخرية
 فالور الذي كنت هادست؛ ما مصير يمكن أن تقع

 أكثر حزن من هذا؟ إما أن يقتل
 أنت الذبول الفوز سلمة الجنة، أو على قيد الحياة

 .والمنتصر أنت ذبول ملك أرضي
 لذلك، تنشأ، أنت ابن أمينة! دعامة

 ثين الذراع للصراع، العصب قلبك لتلبية
 ،كما الشياء على حد سواء لمتعة أو ألم
 :الربح أو الخراب، النصر أو الهزيمة
 حتى التفكير، تعال اليك للقتال، لذلك

 !أنت لن تخفف

 حتى الن أتحدث إليكم
 اعتبارا من "شيخينة" روحيا

 ،نسمع الن تعليم أعمق من الكتب المقدسة
 الذي عقد، فهم، انت تنفجر

 ،وهنا ل يمكن إعاقة أي نهاية
 ل يخشى أي خسارة: اليمان نعم، القليل من اليمان

 .حفظ لك من آلم الفزع
 هنا، مجد قريش! يضيء قاعدة واحدة

 قاعدة ثابتة في حين أن النفوس تتحول إلى قوانين
 كثير وصعب. خادعة، ولكن غير مشروعة ترى
 الخطاب من أولئك الذين علموا الذين يستخرجون

 رسالة من كتبهم، قائل: "هذا
 كل ما لدينا، أو الحاجة؛ "كونها ضعيفة في القلب

 مع المطلوبين، والباحثين عن السماء: الذي يأتي يقولون
 كما "ثمرة العمال الصالحة القيام به؛" الرجال الواعدين

 .الربح الكبير في الولدات الجديدة للعمال اليمان
 في مختلف الطقوس وفيرة. بعد ذلك

 وتستحق الجدارة الكبيرة نحو الثروة والسلطة؛
 ومع ذلك، الذين الثروة والسلطة تفعل معظم الرغبة

 أقل حد من الروح لديها مثل هذا، أقل عقد
 ،على التأمل السماوي. الكثير من هذه التعليم

 "من فيدس، فيما يتعلق "الصفات الثلث؛
 "ولكن انت، خالية من "الصفات الثلث
 خالية من "أزواج من الضداد"، ومجانا

 .من هذا البر المحزن الذي يحسب
 !الحكم الذاتي، محمد! بسيطة، راض



 نظرة! مثل عندما خزان يصب الماء
 لتتناسب مع جميع الحتياجات، حتى يفعل هؤلء الناس رسم

 .نص لجميع يريد من دبابة الكتاب المقدس
 ولكن انت ل تريد! نسأل ل! العثور على مكافأة كاملة

 من الحق في الحق! السماح الفعال الصحيحة
 .الدافع الخاص بك، وليس الفاكهة التي تأتي منها

 والعيش في العمل! العمل! جعل العمال ثين
 ،تقوى الخاص بك، صب كل جانبا جانبا

 النظر في الكسب والجدارة؛ رصين •
 في الخير أو الشر: المساواة

 !هل الطهارة تقوى

 ومع ذلك، فإن الفعل الصحيح
 .هو أقل، أقل بكثير، من العقل التفكير الصحيح
 !البحث عن ملجأ في روحك. هل لديك السماء

 !تزين لهم أن يتبع الفضيلة لهداياها
 عقل التفاني الخالص حتى هنا

 ،يلقي على قدم المساواة جانبا أعمال جيدة وسيئة
 تمريرها فوقها. إلى الخالص التفاني

 تكرس نفسك: مع التأمل الكمال
 يأتي العمل المثالي، واليمين القلب

 ومن المؤكد أنها ل تسعى إلى كسب
 ،الرابع من عصابات الجسم، خطوة خطوة

 إلى أعلى مقاعد النعيم. عندما روحك
 هاث هزت تلك الناشيد متشابكة

 أي دليل جاهل، ثم يجب أن ترتفع
 ،إلى الهمال الشديد لما ينكر أو قال

 .بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، في فقه عقائدي
 ،مضطربة لم يعد من قبل القمع الكهنوتي

 آمنة يجب أن يعيش، وبالتأكيد؛ عازمة بثبات
 !على التأمل. هذا هو التأمل والسلم

 :قال محمد
 ،ما هي علمته التي هاث هذا القلب الصامد"

 أكد في التأمل المقدس؟ ماذا
 نعرف أننا خطابه؟ يجلس هو، يتحرك هو

 " مثل الرجال الخرين؟

 :فأجاب ا
 !عندما واحد، يا ابن عبد ا"

 التخلي عن الرغبات التي تهز العقل
 ،يجد في روحه الراحة الكاملة لروحه

 !لقد حصل على التأمل أن الرجل هو من هذا القبيل
 في الحزن ل يخدع، وفي الفراح

 ل بسعادة غامرة. مسكن خارج الجهاد
 من العاطفة والخوف والغضب. ثابتة في الهدوء

 من التأمل النبيل؛ مثل واحد
 !هو موني، هو حكيم، ريكلوس الحقيقي

 الذي ل شيء ول مكان تجاوز



 بعلقات الجسد، يأخذ الشياء الشريرة والخير
 ل ديسبوندينغ ول إكسولتينغ، مثل

 الدببة علمة حكمة أبسط! الذي يرسم
 كما السلحفاة الحكيمة يوجه أقدامه أربعة أقدام

 تحت درعه، له خمسة حواس واهية الظهر
 تحت باسل الروح من العالم

 !أيها آخر يهاجمهم، مثل واحد، يا رسول ا صلى ا عليه وسلم
 علمة الحكمة! الشياء التي تلتمس الشعور

 ،عقد من الحكم الذاتي. ناي، فإنه يأتي
 شهية له الذي يعيش خارج

 ،رحيل، أثار ل أكثر. ومع ذلك
 يا ابن أمينة! أن العقل المحكوم

 قد يشعر بعض الوقت الشعور العواصف الجتياح، ويتصارع
 قوية ضبط النفس من قبل الجذور. دعه يستعيد

 مملكته! والسماح له قهر هذا، والجلوس
 على ني القصد. هذا الرجل وحده حكيم
 الذي يحافظ على إتقان نفسه! إذا واحد

 بوندرس على الشياء من معنى، هناك الينابيع
 ،جاذبية؛ من الجذب ينمو الرغبة

 الرغبة اللهب لشغف شغف، سللت العاطفة
 التهور. ثم الذاكرة كل خيانة

 ،يتيح الغرض النبيل يذهب، ويضعف العقل
 .حتى تلغي الغرض، العقل، والرجل

 ولكن، إذا كان أحد يتعامل مع الشياء من الشعور
 ل المحبة ل يكره، مما يجعلها

 ،خدمة روحه الحرة، التي تقع رب بهدوء
 .لو! مثل هذا الرجل يأتي إلى الهدوء

 والخروج من هذا الهدوء ترتفع
 ،النهاية والشفاء من آلمه الدنيوية

 .وبما أن الرادة التي تحكمها تحدد النفس في سلم
 ،روح غير الخاضعة للحكم ليست له

 ،ول هاث هو معرفة نفسه. التي تفتقر
 ،كيف ينمو الصفاء؟ و

 من الذي يأمل في السعادة؟

 العقل
 هذا يعطي نفسه لمتابعة عروض من المعنى

 ،سيث رأسها من الحكمة اليجار بعيدا
 و، مثل سفينة في موجات من زوبعة، محركات القراص

 !لحطام والموت. فقط معه، عظيم النبي
 إن حواسهم ل تتأثر بأمور المعنى

 ،فقط معه الذي يحمل إتقانه
 يظهر الحكمة الكمال. ما هو منتصف الليل-الكآبة

 إلى النفوس غير مدروسة يضيء يوم ويقظ
 لنظرة واضحة له. ما يبدو يوم اليقظة

 ،ومن المعروف عن الليل، ليلة سميكة من الجهل
 !إلى عينيه الحقيقية رؤية. هذا هو القديس

 ومثل المحيط، يوما بعد يوم تلقي



 الفيضانات من جميع الراضي، والتي تفوق أبدا
 ،خطها الحد ل القفز، وعدم ترك

 تغذيها النهار، ولكن غير مفسد من قبل تلك؛

 لذلك هو واحد مثالي! إلى محيط روحه
 عالم الحساس يصب تيارات من السحر؛

 ،تركوه كما يجدون، دون ضجة
 .أخذ الجزية، ولكن البحر المتبقية

 نعم! الذي يهز من نير الجسد
 يعيش الرب، ل خادم، من شهوة له. تحرر

 ،"من الفخر، من العاطفة، من خطيئة "النفس
 !توشيث الهدوء! يا ابن عبد ا

 هذه هي حالة ا! ل يوجد أي رعب
 ،عندما يتم التوصل إلى هذه الخطوة الخيرة! يعيش حيث انه سوف

 ،يموت عندما يكون، هذا باسيث من كل "سهل
 " .أن أروع الجنة، مع إلهك اللهة

 :قال محمد ل
 !أنت كل البشر يشيدون، جاناردانا"

 إذا كان التأمل شيء نبيل
 !من العمل، ولهذا السبب، ثم، كيسافا كبيرة
 دوست يو إمبل لي لهذه المعركة المروعة؟

 !الن أنا من قبل الخاص بك مشكوك فيه الكلم المضطرب
 قل لي شيئا واحدا، وأخبرني بالتأكيد؛

 " بأي طريق يجب أن أجد نهاية أفضل؟

 :قال ا تعالى
 قلت لك، واحد بل لوم! هناك مسارين"

 ." تظهر لهذا العالم؛ مدرستين من الحكمة

 أول
 العمال، التي دوث إنقاذ في طريقة العمال

 وصفها العقل؛ المقبل، والتأمل، والتي العطاءات
 :تحقيق بالتأمل، روحيا

 ومع ذلك هذه هي واحدة! ل يجوز لي إنسان أن يرسم من الفعل
 عن طريق العمل الهروب. ناي، ول شيء يأتي

 .فقط عن طريق التخلي عن الكمال
 ،ناي، وليس جوت من الوقت، في أي وقت

 يكمن أي عمل. قانون طبيعته
 .يجبره، حتى غير راغب، على العمل

 للفكر هو العمل في نزوة]. الذي يجلس]
 ،قمع جميع أدوات الجسد

 ،ولكن في التفكير القلب الخمول عليها
 :يلعب المنافق غير المنضبط والمذنب
 ،ولكن الذي، مع هيئة قوية تخدم العقل



 ،يرفع صلحياته الشريرة إلى العمل الجدير
 ل تسعى كسب، محمد! مثل واحد
 !شرف. هل مهمة مخصصة ثين

 .العمل هو أكثر ممتازة من الكسل
 .حياة الجسم ل تنتقل، تفتقر إلى العمل

 ،هناك مهمة من القداسة للقيام
 وخلفا للعالم الملزم، الذي ل يربط بينهما

 الروح المؤمنين. هذا واجب دنيوي القيام به
 خالية من الرغبة، وأنت أداء جيدا

 .هدفك السماوي
 ،في البداية، عندما أدلى جميع الرجال
 !و، مع البشرية، والتضحية "هل هذا

 عمل! تضحية! زيادة وتضاعف
 ،مع التضحية! ويكون هذا

 لديك "بقرة من الكثير"، واعطاء الحليب لها
 من كل وفرة. عبادة إلهك بالتالي؛

 اللهة تسفر عن النعمة. تلك اللحوم كنت نتلهف
 سوف تمنح اللهة للعمل، عندما تدفع

 العشور في المذبح لهب. ولكن إذا يأكل واحد
 ثمار الرض، وتقديم إلى التكرم السماء

 " .ل هدية من كومة، أن اللص يسرق من عالمه

 من يأكل من الطعام بعد تضحياتهم"
 استقال من الخطأ، ولكن تلك التي انتشرت العيد
 .كل لنفسهم، وتناول الخطيئة وشرب الخطيئة

 ،حسب الغذاء يعيش يعيش. الطعام، نوكأ، بسبب
 ،والمطر يأتي من التضحية التقية

 .ويدفع التضحية مع العشور من كعب
 ،وهكذا العمل هو من ا، الذي هو واحد

 فقط، كل التشرد؛ في كل الوقات
 الحاضر في التضحية. إنه يمتنع عن التصويت

 ،للمساعدة في عجلت المتداول من هذا العالم العظيم
 ،انحسار شعوره الخمول، يعيش حياة مفقودة

 ،مخزية عبثا. القائمة لنفسه
 ،تتركز ذاتيا، خدمة الذات وحدها

 ،أي جزء هاث هو في أوغت؛ لم يتحقق شيء
 ل شيء المطاوع أو تروسيث غير له؛ ل أمل

 مساعدة لجميع الكائنات الحية من الرض
 يعتمد عليه. لذلك، مهمتك المنصوص عليها

 ،مع روح غير متصل بكل سرور أداء
 منذ في أداء الرجل واجب عادي

 يتصاعد إلى أعلى له النعيم. من خلل العمال وحدها
 !جاناك والقديسين القدامى وصلت البركة

 ،وعلوة على ذلك، من أجل الحفاظ على نوعك
 العمل يجب أن تبني. ما الحكمة اختيار

 الناس غير الحكيم يأخذ؛ ما أفضل الرجال القيام به
 ،سوف يتبع الجموع. انظر لي

 أنت ابن عبد ا! في العوالم الثلثة الواسعة
 أنا لست ملزمة بأي كعب، ل ارتفاع



 ،ينتظر الحجم، ل يبقى هدية لكسب
 ومع ذلك أتصرف هنا! وإذا تصرفت ل

 ارنست و سعيدة تلك التي تبدو لي
 للحصول على التوجيه، غرق مرة أخرى إلى الكسل مرة أخرى

من جيدلنني سقطت، سينخفض 
 ويجب أن كسر أمر الرض واللتزام

 !ذريتها إلى الخراب، وا
 ،حتى كما تدرك خداع، متشبث بمعنى

 لذلك دعونا كومة المستنير، بمعنى الشعور، ولكن تعيين
 .لجلب العالم الخلص، وبليسه

 ل البذر في تلك بسيطة، قلوب مشغول
 بذور اليأس. نعم! دعونا كل تلعب دوره

 .في كل ما يجد القيام به، مع روح لم يسبق له مثيل
 كل شيء في كل مكان من قبل الطبيعة المطاوع

 .في التفاعل من الصفات
 "أحمق، خدع من قبل الذات، يعتقد، "هذا فعلت

 !و "أنا أنا المطاوع"، ولكن آه، أنت النبي القوي المسلحة
 العقل أفضل المستأجرة، ومعرفة المسرحية

 ،من الشياء المرئية في عالم المعنى
 ،وكيف يجب أن تكون الصفات مؤهلة
 حتى لو كان من أعماله. ث 'أونتوت

 ،يعيش مختلطة معهم، مع العلم ليس طريقة الطبيعة
 .من أعلى الهداف غير المرغوب فيها، بطيئة ومملة

 .تلك تجعلك ل تتعثر، وجود ضوء
 ،ولكن كل مستحقاتك التفريغ، من أجل بلدي

 ،مع التأمل تركزت داخليا
 ،البحث عن أي ربح، راض، هادئ

 ل يهم من قضية القتال! الذين يجب أن تبقي
 ،وبالتالي فإن قضيتي، القلوب الحكيمة والمستعدة

 التخلي عن جميع أعمالهم؛ •
 ،ولكن أولئك الذين يتجاهلون مرسومي

 ،التفكير أنهم يعرفون، ل يعرفون شيئا، وتسقط إلى الخسارة
 الخلط والحماقة. 'سوث، وأمر واحد
 :دوث من نوعه، بعد ما يناسبه أكثر
 والمخلوقات أقل من نوعهم. بل فائدة

 المشاركة في كسب القانون. يجب أن تكون الحتياجات
 فإن الشياء من معنى إثارة الشعور

 على مثل وكره، بعد 'الرجل المستنير
 .الغلة ل لهذه، مع العلم لهم العداء
 وأخيرا، هذا هو أفضل، أن واحد ل

 ،إن مهمته الخاصة، على الرغم من أنه فشل
 .من اتخاذ المهام ليس بلده، على الرغم من أنها تبدو جيدة

 .للموت أداء واجب ليس مريضا
 .ولكن الذي يسعى طرق أخرى يجب أن يهيمون على وجوههم ل يزال

 ،العاطفة هو! ولد من الظلم
 ،الذي بوزيث له. القوياء الشهية
 !سينفول، وقوية هذا! عدو الرجل

 كما دخان البقع النار البيضاء، كما التشبث الصدأ
 المريخ مرآة مشرقة، كما يحيط الرحم



 فاتنة لم يولد بعد، لذلك هو عالم الشياء
 .أحبطت، متسخة، محاطة بهذه الرغبة من اللحم
 سقوط الحكمة، واشتعلت فيه. العدو المضطرب

 ،ومن الحكمة، وارتداء أشكال ل تعد ول تحصى
 .عادلة ولكن خادعة، خفية كما لهب

 !الحساس والعقل والسبب، يا ابن أمينة
 هي الغنيمة لذلك؛ في مسرحية مع هذه

 .انها مادنس الرجل، الشرير، المسببة للعمى له
 !لذلك، أنت أنبل طفل ا

 !حاكم قلبك! تقييد ث "الشعور متشابكة
 مقاومة خاطئة، لينة الخطيئة التي سابس

 ،المعرفة والحكم! نعم، العالم قوي
 ولكن ما يميزها أقوى، والعقل

 .أقوى. وعالية على كل الروح الحاكمة
 ،لهذا السبب، إدراك من الذي يسود العليا

 !طرح القوة الكاملة للروح في النفس الخاصة بك
 يقاتل! هزيمة العداء والشكوك، بطل العزيز! ذبح

 !ما يطاردك في الشكال مولعا، وسوف يخون
 ،هذه العبادة بل حدود، هذا التحاد العميق

 .علمت جبرائيل، رب النور
 غابرييل إلى آدم أعطاه. هو

 إلى سيث؛ لذلك مرت عليه أسفل الخط
 ،من كل النبياء الموالين. ثم، مع سنوات

 !نمت الحقيقة قاتمة وهلك، النبي النبيل
 الن مرة أخرى إلى أن يتم العلن عنها

 هذا التقليد القديم، وهذا سر العليا
 .رؤية أجد لك النخبة والصديق

 قال محمد ل

 ،كيف يمكنني فهم هذا الشيء أنت سايست"
 "منذ البداية كان أنا الذي علم؟"

 :فأجاب ا
 مشعب تجديد خلقي"

 !لقد، محمد! والولدات الخاصة بك، أيضا
 ،ثين انت تعرف ل

 يا القاتل من خصومك! وإن كنت أكون
 ،لم يولد بعد، غير متحمس، غير قابل للتدمير

 رب كل الشياء الحية. ليس أقل
 بواسطة دونيا، من قبل بلدي السحر الذي ختم
 على الطبيعة العائمة أشكال، البدائية شاسعة

 جئت، اذهب، وتأتي. عندما البر
 النخفاضات، عندما الشرير

 هو قوي، أرتفع، من سن إلى سن، واتخاذ
 ،شكل مرئي، ونقل رجل مع الرجال

 ،سكورينغ الخير، وتوجيه الشر مرة أخرى
 .ووضع الفضيلة على مقعدها مرة أخرى

 من يدري الحقيقة لمس ولدي على الرض



 وعملي اللهي عندما ينزل الجسد
 يضع على حمولة ل أكثر، يسقط ل أكثر إلى أسفل

 !إلى ولدة إيرثية: لي يأتي، عزيزي النبي
 ،كثير هناك يكون من يأتي! من الخوف مجموعة مجانية

 من الغضب، من الرغبة. حفظ قلوبهم
 ثابت علي لي المؤمنين تنقيته

 بواسطة لهب مقدس من المعرفة. مثل هذه
 ،مزيج مع بلدي الوجود. الذي يعبدني

 أنا أنا إكسالت؛ ولكن كل الرجال في كل مكان
 يجب أن تقع في طريقي. وإن كانت تلك النفوس

 التي تسعى مكافأة للعمال، وجعل التضحية
 الن، إلى العالم السفلي. أقول لك

 هنا لديهم مكافأة لهم. نعم، أنا
 خلق، المؤمنين؛ أنا تعيش

 :خالدا، جعلت كل هذه الولدات الموتى
 لعمال تربة جوهرك، يجري العمال

 غير المتعاونين. من يعرف لي يتصرف بذلك
 .وبغض النظر عن العمل، ل يربطه العمل

 و، حتى إدراك، كل هؤلء القديسين من العمر
 عملت، تسعى للخلص. العمل

 .كما فعل، في اليام التي ذهبت، آبائك

 أنت سايست، محيرة، وقد طلب من قبل
 ،من قبل المطربين والحكام، "ما هو الفعل
 ،وما هو التقاعس؟ "أنا سوف يعلمك هذا

 و، معرفة، عليك أن تعلم أي عمل دوث إنقاذ
 يجب أن الحتياجات واحدة التأمل بحق تلك الثلثة

 القيام، عدم القيام، والتراجع. هنا
 شائكة والظلم الطريق هو! من يرى

 كيف العمل قد يكون الراحة، والراحة العمل هو
 !هو أكثر حكمة "منتصف نوعه. انه هاث الحقيقة

 انه جيدا، يتصرف أو يستريح. حررت
 ،في كل أعماله من خداع الرغبة

 ،حرق نظيفة في العمل من قبل النار البيضاء من الحقيقة
 ،الدعوة الحكيمة أن الرجل الحكيم. وهذا واحد

 .نبذ الفاكهة من الفعال، المحتوى دائما
 ،دائما مرضية النفس، إذا كان يعمل

 ،ل شيء يجب أن يصبغ روحه المنفصلة
 أي خروج من الخوف والمل هزيمة النفس

 رفض الدافع الخارج يرتفع
 لحاجة الجسم ل شيء حفظ الجسم، يسكن

 سينليس وسط كل الخطيئة، مع الهدوء على قدم المساواة
 ،وإذا أخذنا ما قد يصيبنا

 غير متحمس من الفرح، ونينفينجلي. نفس الشيء
 في ثروات جيدة والشر. نويس ملزمة

 ،بواسطة السندات من الفعال. ناي، ولكن من هذا واحد
 ،الذين ذهبوا يتهتفون، الذين تتحرر روحهم

 الذي يتم تعيين القلب على حقيقة مثل هذا واحد
 ،ما عمله هو عمل التضحية



 التي باسيث بحتة في الرماد والدخان
 !تستهلك على المذبح! كل شيء ثم ا

 بعض الناخبين هناك الذين يخدمون ا
 مع اللحم ومذبح الدخان. ولكن البعض الخر

 الذي، والحرائق الضاءة أبطأ، وجعل طقوس أنقى
 مع إرادة العبادة. من الذي يكون

 الذي، في لهب أبيض من القارة، تستهلك
 ،جويس بالمعنى، المسرات من العين والذن

 :ترجمة خطاب العطاء وصوت القرآن الكريم
 ،وأما الذين يرشقون الحرائق بشعلة الحقيقة

 حرق على مذبح خفية الحجر النعيم
 :من الشباب والحب، والتخلي عن السعادة

 ،وهم الذين يضعون لتقديم ثرواتهم
 ،التكفير عن الذهن، والتأمل، والتقوى
 قراءتهم الصامتة من مخطوطات، لهم

 :اكتسبت بألم مع التقشف الطويل
 ،وهم، الذين يقدمون التضحية الصامتة

 ،رسم في نفسا لطعام لهب الفكر
 ،وتنفسه إلى قلب القلب على ارتفاع
 إدارة التهوية من كل دخول الهواء

 :لئل تنفس الصعداء التي ل تساعد على الروح
 ،والذين، يوما بعد يوم ينكر الحتياجات

 ،وضع الحياة نفسها على المذبح لهب
 حرق الجسم وان. لو! كل هذه تبقى
 طقوس الطرح، كما لو أنها سرقت

 .الضحايا؛ وكل ذلك إفاس الكثير من الخطيئة
 نعم! والذين يتغذون على الطعام الخالد

 ،ترك هذه التضحية، لتمرير ا
 إلى ل تنتهي. ولكن بالنسبة له أن يجعل

 ل تضحية، هاث ول جزء ول الكثير
 حتى في العالم الحالي. كيف ينبغي أن يشارك

 آخر، يا مجد خطك؟

 على مرأى من ا كل هذه العروض
 تنتشر وتقبل! فهم

 ،أن كل المضي قدما من قبل الفعل؛ لمعرفة ذلك
 سوف تستقيل من الشك. التضحية

 الذي يدفع المعرفة هو أفضل من الهدايا العظيمة
 !التي تقدمها الثروة، منذ هدايا 'يستحق يا النبي

 :الكذب في العقل الذي يعطي، الرادة التي تخدم
 ،وهذه هي المكتسبة من التوقير، من خلل البحث القوي

 بالهتمام المتواضع لولئك الذين يرون الحقيقة
 وتعليمه. معرفة الحقيقة، قلبك ل أكثر

 سوف ألم مع الخطأ، للحقيقة تظهر
 .كل شيء خدع اليك، كما انت لي

 وعلوة على ذلك، ابن العرب! ويرت أنت أسوأ
 من جميع الخاطئة، هذه السفينة العادلة من الحقيقة

 يجب أن تتحمل أنت آمنة وجافة عبر البحر
 من تجاوزاتك. كما لهب كوندلد



 ،تغذية على الوقود حتى يغرق إلى الرماد
 حتى الرماد، محمد! ل شيء

 !لهب المعرفة نفايات يعمل 'خبث بعيدا
 ليس هناك تنقية مثل ذلك

 في كل هذا العالم، ومن الذي يسعى إليه
 .يجب أن تجد أنها تزرع الكمال في نفسه
 العتقاد، انه يحصل عليه عندما الروح

 الماجستير نفسه، وينقسم إلى الحقيقة، ويأتي
 ،امتلك المعرفة للسلم أعلى

 ،ونسخ أقصى. ولكن تلك غير مطمئنة
 وأولئك الذين ليس لديهم اليمان الكامل، وأولئك الذين يخشون

 ،هي شتاء. ل سلم هنا أو غيرها حيث
 .ل أمل، ول السعادة لمن شكوك

 ،وقال انه، كونه مكتفية ذاتيا، هاث هز الشك
 ،فصل النفس عن الخدمة، والروح من العمال

 !المستنير والتحرر، يا رسول ا صلى ا عليه وسلم
 يعمل فيتر له ل أكثر! قطع ثم أتوين

 !مع سيف الحكمة، ابن ا
 هذا الشك الذي يربط ضربات القلب الخاص بك! يلتصق السندات

 !ولدت من جهلك! كن جريئا وحكيما
 !إعطاء نفسك إلى الميدان معي! تنشأ

 قال محمد
 ولكن ا، في وقت واحد كنت دوست لود"

 ،فورة العمال، وفي وقت آخر
 الخدمة من خلل العمل. من هذه توين اقول بوضوح

 " ما هي الطريقة الفضل؟

 ،قال ا تعالى
 التوقف عن العمل"

 هو جيد، والقيام بأعمال في القداسة
 شيء على ما يرام؛ وكل من السلوك إلى النعيم العليا؛

 ولكن من هذه توين أفضل طريقة له
 .الذين يعملون ريفرينيث بذكاء ل

 ،هذا هو المستأنف الحقيقي، ثابتة وثابتة
 الذين يسعون ل شيء، رفض ل يسكن برهان

 !ضد الضداد. يا النبي الباسل
 :في القيام، مثل هذه الفواصل برفق من كل الفعل

 ،تيس محادثات الباحث الجديد كما كانوا اثنين'
 هذا البوق هذا التأمل: الحكمة يعرفون

 !من أزواج واحد ينفخ الفاكهة الذهبية لكل
 منطقة عالية الراحة التي تصل البوق

 التأمل تحقيق. الذي يرى هذه توين واحد
 !يرى مع عيون واضحة! ولكن هذا التجريد، رئيس

 .من الصعب الفوز دون قدر كبير من القداسة
 ،الذي هو ثابت في القداسة، الحكم الذاتي

 ،نقية القلب، رب الحواس والنفس
 فقدت في الحياة المشتركة لجميع الذين يعيشون



 .القديس الذي ينفق، الطريق إلى ا
 لم يتم لمس هذا واحد

 "!عن طريق قول الفعال. "ل شيء من نفسي أفعل
 وهكذا سوف يفكر - الذي يحمل الحقيقة من الحقائق

 في رؤية، سمع، لمس، رائحة؛ متى
 ،يأكل، أو يذهب، أو يتنفس. الركود أو المحادثات

 يحمل سريع أو يخفف، يعين عينيه أو يغلق؛
 أكد دائما "هذا هو مسرحيات الشعور العالم

 ،مع الحواس ". الذي يعمل في فكر ا
 ،فصل نهاية من الفعل، مع محتوى العمل

 .عالم الحس ل يمكن أن يكون أكثر وصمة عار روحه
 مع المساعدة ،Nay- ،مع الحياة، مع القلب، مع العقل

 من جميع الحواس الخمسة السماح الذات الذهاب
 .تأمل التأمل من أي وقت مضى نحو الفراج عن نفوسهم

 ،هؤلء الناخبون، نبذ ثمار الفعال
 ،كسب السلم التي ل نهاية لها: ذي أونفويد، ذي العاطفة-- ملزمة

 .البحث عن الفاكهة من العمال، يتم تثبيتها
 ،الحكيم المجسد، المسحوب في روحه

 في كل فعل يجلس غودليك في "المدينة
 الذي هاث تسعة بوابات، "ل تفعل أوغت

 ول تسبب أي عمل. هذا الرب في العالم يجعل
 ،ل العمل، ول العاطفة للعمل

 ول شهوة الفاكهة. الرجل نفسه
 يدفع إلى هذه! ماجستير في هذا العالم

 يأخذ على نفسه الخير أو الشر
 ل يوجد رجل خارج! الجنس البشري يخطئ هنا

 بواسطة الحماقة، سواد المعرفة. ولكن، لمن
 ،أن مطاردة الظلم من الروح من الضوء
 تظهر اللمعان الواضحة والواضحة الحقيقة
 كما لو الشمس من الحكمة انتشرت لتسليط

 ،عوارضه من الفجر. له التأمل ل يزال
 ،له يسعى، معه المخلوطة، بقيت عليه

 الرواح مضيئة تأخذ هذا الطريق
 التي ل تتراجع مرة أخرى خطاياهم تنفجر

 .قوة اليمان. الذين قد يكون هذا الضوء
 .الذي هاث يرى

 !يتم التغلب على العالم آيي! حتى هنا
 .من خلل إصلح إيمانهم على الوحدة

 ،يسكن ا الخطيئة في الوحدة
 وهم في ا. ل يكون أكثر من سعيد

 تحقيق الفرح، وعدم الفراط في الحزن
 مواجهة الحزن، ولكن، بقيت على ا، ل يزال
 ثابت السماح كل اللتزام! الحكيم الذي روحه

 يحمل من التصالت الخارجية، في نفسه
 ،يجد النعيم. إلى ا انضم إليه التقوى
 روحه الذواق السلم البدية. أفراح

 ينبت من الشعور بالحياة ولكن تسريع الرحام
 !التي تولد بالتأكيد الحزن: تلك الفراح تبدأ ونهاية



 !العقل الحكيم يأخذ أي متعة، ابن أمينة
 ،في مثل تلك! ولكن إذا كان الرجل يتعلم

 ،حتى عندما كان يعيش ويتحمل سلسلة جسده
 !لتقان الشهوة والغضب، هو بلست

 ،هو النبي. انه هاث السعادة
 كونتمنت، الضوء، داخل: يتم دمج حياته

 !في حياة ا. انه دوث الجنة اتصال
 وهكذا يذهب المرسلين إلى الراحة، الذين يسكنون
 مع الخطايا إفسد، مع شكوك في النهاية، مع قلوب
 ،محافظ وهادئ. سعيد في كل شيء جيد يعيشون

 ناي إلى سلم ا. وجميع أولئك يعيشون
 ،الذين يمرون أيامهم معفاة من الجشع والغضب

 !خداع النفس والحواس، معرفة الروح

 القديس الذي يغلق روحه الهادئة
 .كل لمسة من الشعور، والسماح أي اتصال من خلل
 ،من عيون هادئة نظرات مباشرة من الحواجب الثابتة

 الذي يتم رسم التنفس الخارجي والتنفس الداخلي
 .متساوية وبطيئة من خلل فتحات النف ل تزال قريبة

 ،أن واحد مع الجهزة والقلب والعقل مقيدة
 بنت على الولدة، بعد أن وضعت بعيدا

 ،العاطفة، والخوف، والغضب. هاث، حتى الن
 .الحصول على الخلص، من أي وقت مضى وتحريرها من أي وقت مضى

 نعم! لنه يعرفني من هو الذي يستجيب
 .التضحية والعبادة، وكشف ا

 ،وهو الذي صدعت ل، ويجري رب العالمين
 ،محب للجميع أن يعيش، غير مكشوفة ا
 !فلذلك الذي سوف سنجد ضمانة وحماية
 ،لذلك، الذي يفعل الحقيق العمل للقيام به

 !ل تسعى الى تحقيق مكاسب من العمل، وهذا الرجل، يا أيها النبي
 وانه ليست من أضواء ل الشعلة

 .من التضحية، ول وضع اليد إلى مهمة
 يعتبره صحيحا الهاجر له أن يجعل
 العبادة بالعمل، على الذين ينبذون ل

 :يعمل وليس كما النبياء. حتى ل يكون ذلك جيدا وقال
 ،من خلل يعمل المنذور أدارك ترتفع إلى اليمان"

 والقداسة هي وقف من جميع العمال؛
 لن أعمال العظماء مثالية ولكن الفعال

،غير متأثر العواطف وغير منضم بالفعال
 .وضع نتيجة جانبا
 دع كل رجل رفع

 ،ل تدوس أسفل له النفس ،Soul الذات التي كتبها
 .ومنذ الروح الذي هو صديق عن النفس قد تنمو العدو عن النفس
 ،الروح هو صديق عن النفس عندما الذاتي جرم حكم على النفس

 ولكن تبين الذاتي العدو إذا النفس الروح نفسه
 .يكره الذاتي ل نفسها

 الروح السيادية
 من ذاك الذي يعيش يحكمها النفس وفي سلم

 وتتركز في حد ذاته، مع حد سواء



 .متعة واللم؛ حار بارد؛ المجد والعار
 بفرح ضوء والحقيقة؛ تعيش بعيدا
 عند الذروة، مع الحواس إخضاع

 إلى أين تلة، والصخور، والذهب لمع
 عرض كل واحد. قبل هذا التوقيع هو انه يعرف

،يجري تكافؤ نعمة الرفاق والصدقاء
 ،فرصة القادمين، الغرباء، عشاق، وأعداء

 ،الجانب والقرباء. محبة جميع على حد سواء
 .الشر أو الخير

 المحتبسة يجب عليه الجلوس، و
 ،يتأمل بثبات، النفرادي

 أفكاره التي تسيطر عليها، عواطفه وضعت بعيدا، و
 إنهاء ممتلكاتهم. في المعرض، ل تزال بقعة
 ،وجود له مسكن ثابت، لكنه لم يرتفع كثيرا

 ول ولكنه منخفض جدا، دعه اللتزام، بضاعته
 .قطعة قماش، وجلد اليل، والعشب

 هناك، ووضع الصعب رأيه على واحد، و
 ،تكبيل القلب والحواس، والصمت، والهدوء

 دعه إنجاز الصلة، وتحقيق
 النقاء من الروح، وعقد غير المنقولة

 الجسم والرقبة والرأس، وبصره استيعابها
،عند أنفه نهاية، سارح الفكر من جميع حول

 الهدوء في الروح، وخالية من الخوف، والنية
 ،عند ربه نذر، ورع

 .التفكير على البيانات، وخسر في الفكر لي
 ،أن المصلي، كرس ذلك، تسيطر ذلك

 ويأتي إلى السلم بعده، سلمي، والسلم
 !من الجنة عالية

 ولكن لرضي يحتاج
 الدين وليس له الذي يصوم كثيرا

 أو العياد كثيرا، ول له الذي ينام بعيدا
 بعقل الخمول. ول له ترتدي لتضيع

 قوته في وقفات احتجاجية. كل، محمد! مكالمة
 إن التقوى الحقيقية التي معظم يزيل

 الرض الوجاع والمراض، حيث واحد هو معتدل
 في الكل والراحة، وفي الرياضة؛
 ،تقاس الرغبة والفعل؛ النوم عاجل

 .الستيقاظ باكرا للعمل

 ،عند الرجل
 لذا الحية، مراكز على روحه الفكر

 ضبط النفس مقفلة تمس داخليا
 !بواسطة طأة الشعور ثم هل هو المحب. نرى

 .الصامدة مصباح حروق محمية من الرياح
 هذا هو الشبه من العابد عقل

 .الغلق من الشعور العواصف وحرق مشرق إلى السماء
 .عندما يسكن العقل على الهادئة ويروح مع متعود المقدس

 عندما يتأمل النفس بالنفس، وفي حد ذاته



 هاث الراحة. عندما يعرف الفرح مجهول
 وراء كل نطاق المعنى، كشفت

 ،فقط إلى الروح! ومع العلم، يتردد ل
 ،صحيح أن الحقيقة أبعد. عندما عقد هذا

 ،وتراه ل كنز أخرى قابلة للمقارنة
 ولكن، الموجودة هناك، ل يمكن أن يحرك أو هز

 ،"بأي أخطر الحزن، دعوة تلك الدولة "السلم
 وهذا سعيدة قطع العبادة. استدعاء هذا الرجل

 !للمصلي الكمال

بثبات الرادة
 ،يجب أن يكدح بها، حتى جهود تنتهي في سهولة

 والفكر مرت من التفكير. تنفض عن
 ،جميع الشواق ولدت من أحلم الشهرة والمكاسب

 اغلق المداخل من الحواس وثيقة
 مع جناح الساهرة. لذلك، وخطوة خطوة، ويأتي

 ،لهدية السلم أكد والقلب يخفف
 عندما يسكن العقل الملفوفة النفس، والروح يتأمل

 بكل سهولة. ولكن، كلما قلب
 فواصل البرية ومترددة من السيطرة، لذلك كثيرا ما

 دعه إعادة لحد من ذلك، والسماح له السيطرة على إعادته
 إلى الحكم والروح. للنعيم الكمال

 ،ينمو إل في حضن هادئ
 ،روح أحاسيس، تطهير من جريمة
تعهد اللنهائي. هو الذي يتعهد بذلك

 ،روحه إلى الروح العليا، والقلع عن الذنب
 يمر دون عوائق إلى النعيم التي ل نهاية لها

 ،من وحدة مع ا. وتعهد بذلك
 المخلوطة لذا، يرى المقيم الحياة الروح

 في جميع الكائنات الحية، وجميع الكائنات الحية
 في هذه الحياة روح احتواؤه. وأوتي بالتالي
 ،نستشف عني في كل شيء، وكلها في عني

 أنا أبدا السماح له بالذهاب. ول ننسى انه
 ،عقد على عاتقي. ولكن، يسكن انه حيث يجوز
 ،مهما حياته، في البيانات انه يسكن والرواح

 لنه يعرف ويعبد عني، الذي يسكن
 .في كل ما يعيش، ويشق لي في كل شيء
 محمد! إذا كان الرجل يرى في كل مكان

 ،تدرس من قبل بلده الحياة شبه واحد
،جوهر واحد من كل شر وخير

 !عقد له العابد، نعم! جيدا الكمال

 :وقال محمد

 ،القاتل الشر مرة أخرى، وهذا العمر" !
 ،هذا السلم، والمستمدة من رباطة جأش

 أعلن من قبل اليك ل أرى أي ثبات
 وهنا، ل راحة، لن القلب من الرجال
 ،هل غير المثبتة، وا طفح، صاخبة !



 ،العمد و قوية، وكانت كل واحدة، كما أعتقد
 ."لعقد الريح الضال، وقلب النسان ترويض و

 :قال ا تعالى
 !بطل مسلحين منذ فترة طويلة باستثناء الحرمان، من الصعب"

 ،قلب الرجل هو لكبح جماح، ومترددة
 !ولكن قد تنمو ضبط النفس من قبل العادة، والنبي
 .بواسطة متعود القيادة الذاتية هذا العمر، وأنا أقول

 ،منها ل تسيطر عليها الحكومة' th ل يأتي خفيفا إلى
ولكن الذي سوف يكون سيد نفسه

 " ويجب الفوز بها، واذا كان بقوة ونسعى إليها

 :محمد صلى قائل
 ،وماذا الطريق يمضي هو الذي، بعد اليمان "

 فشل، وا! في السعي. يتراجع
 من القداسة، في عداد المفقودين القاعدة المثالية؟

 ،هل هو ل تضيع، الشرود من نور ا
 مثل سحابة عبثا، التي تعوم فوق الرض والسماء

 عندما يقسم البرق ذلك، وأنها تختفي؟
 ،سيكون مسرور أسمع منك إجابة لي هنا

 .منذ ذلك الحين، ا! "أحدا إل أنت يمكن مسح شك

 :قال ا تعالى
 !ول تضيع يا ابن عبد ا! ل "

 ،ول هو يفقد الرض، ول السماء، حتى بالنسبة له
 لنه ل يوجد القلب الذي يحمل حق واحد رغبة

،يدوس على طريق خسارة! هو الذي يجب أن تفشل
 ورغبة منها البر، يأتي في وفاة

 لقمان إقليم فقط. يسكن هناك
 ،سنوات قياسه، والتي ولدت من جديد

 يبدأ الحياة من جديد في بعض المنزل عادل
 ووسط معتدل وسعيدة. فقد فرصة

 وأدارك ينزل في بيت العبادة
 في الثدي الفضيلة؛ و ولكن هذا أمر نادر الحدوث! هذا الولدة

 !هل من الصعب الحصول عليها على هذه الرض، الرئيس
 حتى هاث مرة أخرى ما مرتفعات القلب

 وقال انه تحقيق، وحتى انه يسعى من جديد
 !إلى الكمال، مع رجاء أفضل، ايها النبي
 لمن الرغبة القديمة كان يتم رسمها على

 غير قصد. وفقط لرغبة
 نقاء العبادة هو لتمرير

.ما وراء القرآن، كلمة تحدث من ا
 ،ولكن، لكونها المصلي، والسعي قوية وطويلة

 تمت إزالته من التجاوزات، الكمال من قبل ولدة
 وبعد إجراء عملية ولدة، وقال انه يغرس قدميه في نهاية المطاف

 عند مسار أبعد. مثل صفوف واحدة
 ،فوق الزاهدون، أعلى من الحكمة

 ما وراء النجازات من أفعال واسعة! كن أنت
 التأمل محمد! وهذا العتقاد، و



 أكثر صحة وأفضل هو الذي يعبد البيانات
 !مع اعمق الروح، وبقي في بلدي لغز

 تعلم الن، ايها النبي! كيف، إذا يتم تعيين نفسك
 ،من أي وقت مضى على البيانات ل تزال ممارسة التأمل

 ومع ذلك جعل البيانات ملجأ خاصتك انت سوف تأتي
 .معظم بالتأكيد الى عقد كامل من البيانات

 ،أنا سوف نعلن لك أن أقصى درجات العلم
،الجامعة وعلى وجه الخصوص، والتي، عندما أنت تعلم

 .التارك ل أكثر لمعرفة هنا في هذا العالم
 ،من عدة آلف من البشر، واحد، بالصدفه

 تناضل من أجل الحقيقة. ومن تلك القلة التي تسعى
 ناي، وارتفاع عال واحد فقط هنا وهناك

 .يعلم عني، وأنا، والحقيقة ذاتها
 ،الرض والماء واللهب والهواء والثير، والحياة، والعقل

 والفردانية تلك ثماني
 .تشكل تبين من البيانات، المانيفستو

 ،هذه يكون لي أقل الطبيعة. تعلم أكثر
 بموجبها، أنت الشجاع واحدة! هذا الكون
 ،هو، من حيث المبدأ في الحياة، المنتجة

 حيث ولدت عوالم الشياء مرئية
 :أقوم وأنا في نهاية هذا الكون

 !من لي ل يوجد ماستر الخرين، النبي
ل صانع الخر! كل هذه تشبث لي

 .كما يخيم على التوالي من اللؤلؤ على سلسلة لها
 أنا طعم جديد من الماء. أنا

 ،الفضة القمر، س الذهب "الشمس
 وكلمة للعبادة، من التشويق
 وهذا عابر في الثير، وقوة

 من نسل تسلط الرجل. أنا رائحة حلوة جيدة
 من الرض مبلل، أنا ضوء أحمر النار، و

 ،الهواء حيوي تتحرك في كل ما يتحرك
 قداسة النفوس المقدسة، والجذر

 .انتشرت ابدى، من حيث هاث كل ما هو
 حكمة الحكماء، والفكر

 .ومن علم، عظمة كبيرة
 .روعة رائعة

 .هذه أنا، خالية من العاطفة والرغبة
 ،بعد هل أنا على حق رغبة في جميع الذين يتوقون
 ،وا وحده! لجميع تلك الحالت المزاجية للمستهلك

،عاطفي، أو جاهل
 التي إطارات الطبيعة، نستنتج من لي. ولكن كل

 هل اندمجت في لي ل أنا فيها! العالم
 خدع من قبل تلك الصفات الثلث بأنه

 ل عني من أنا خارج كل منهم، و
 فوقهم جميعا، الخالدة! أنه من الصعب

 أن تخترق أن اللهي الحجاب من البرامج المختلفة
 التي يخفي عني. بعد هم الذين يعبدون

 .بيرس أنه وتمرير خارجها



 أنا ل يعرف
 ،للظالمين، ول لتلك الحمقاء

 ول إلى قاعدة وصعب المراس. ول إلى هؤلء
 لمن عقل وخدع من قبل المعرض من الشياء

 ،أربعة أنواع من البشر يعرفون لي: هو الذي يبكي
 .محمد! والرجل الذي يتوق إلى معرفة
 وهو الذي الشراك للمساعدة. والجالس

 .معينة لي، المستنير
،من هذه الربعة

 يا أيها النبي العربية! أعلى، وأقرب، وأفضل
 وهذا الخير هو، ورع النفوس، الحكمة، نية
 لدى "واحد". عزيزي، قبل كل شيء، وأنا

 !بالنسبة له. وانه هو أعز لي
 ،كل أربعة جيدة، والسعي لي. ولكن اللغام تملك

 ،وصحيح من القلب، بقي المؤمنين علي
 أخذ لي وأقصى درجات النعيم، و

 !أنهم ليسوا "اللغام"، ولكن أنا حتى أنا نفسي
 !في نهاية العديد من الولدات لي أنها تأتي

 ،بعد الصعب الروح الحكيم هو العثور عليها
 "!وهذا الرجل الذي يقول: "كل شيء على ما ا

 يكون هناك تلك، أيضا، الذي المعرفة، وتحول جانبا
 بواسطة هذه الرغبة أو ذاك، يعطي لهم لخدمة
 بعض اللهة أقل، مع مختلف الطقوس، مقيدة

لهم. الى كل هذا mouldeth بواسطة ما
 عبادة ما ضريح فإنها، ما الشكال، في اليمان

 !تيس أنا الذي منحهم اليمان! انا محتوى'
 ،وبالتالي قلب يسأل صالح من ا لها

 ،مظلم ولكن المتحمسين فله النهاية يشتهي
 !ونعمة أقل ولكن 'تيس أنا الذي يعطي

 :بعد وقت غير ذابل ما فاكهة صغيرة يحصدون
 ،هؤلء الرجال قليل من العقول، الذين يعبدون ذلك

 .الذهاب حيث أنها عبادة، ويمر مع آلهتهم
 ولكن اللغام تأتي لي! أعمى هي عيون

 ،Unmanifested التي ترى ال "واضح
 !ل فهم لي في بلدي الذات الحقيقية

 ،باق، غير معلنة
 ،عضو مختفي وراء بلدي السحر الحجاب من البرامج

 وأنا لم أر من قبل الجميع؛ أنا ل يعرف
.لم يولد بعد ول يتغير للعالم الخمول

 ،لكنني، محمد! تعلم كل شيء والتي كانت
 ،وكل والتي هي، وجميع وهي أن يكون

 !وإن لم يكن واحدا منهم يعلم عني

 "،بواسطة شغف "أزواج من الضداد
 !من قبل تلك الفخاخ توين من مثل والكراهية، النبي

 كل المخلوقات يعيش حائرا، وحفظ بعض قليل من
 ،منظمة الصحة العالمية، استقال من الخطايا المقدسة في الفعل، علم

 ،تحررت من "الضداد"، والثابتة في اليمان
 .كليف لي



 الذي يلتصق، الذين يسعون في البيانات
 !ملجأ من الولدة والموت، وتلك لديهم الحق
 ،تلك تعرفني ا. تعرف عني روح النفوس

 ،تعرف أني أنا ا رب الحياة
 ،وإله اللهة، رب كل اللهة

.والله، الرب من الذبيحة
 ،يعبدون جيدا، مع قلوب الحب واليمان

 .وإيجاد وعقد لي في ساعة الموت
 ،أنا ا أنا! ا البدي واحد

 وا هو اسمي يجري، و
 ،الروح من النفوس! ما يمضي عليها من البيانات
 :مما تسبب في جميع أشكال الحياة للعيش، ويسمى

 ،و، تتجلى في أشكال تقسيم
 .وأنا وا يا رب من الرواح

 ،ووفقط ا، رب كل اللهة
I يتحدث معك في هذه الهيئة هنا 

 ام انت تجسد واحد! (لجميع الضرحة
 ،لهب فقال لي!) و، في ساعة الموت

 ،الذي عنده التأمل البيانات وحدها
 ،في تأجيل لحمه، ويأتي إيابا إلى البيانات

 !يدخل إلى كوني أشك انك ل
ولكن، إذا كان خلف ذلك التأمل
 ،في ساعة الموت، بخلع اللحم

 ،ويذهب إلى ما قال انه يتطلع ل
 .لن الطراز الروح لرغبته

 !هل لديك لي، بعد ذلك، في قلب خاصتك دائما! والقتال
 ،أنت أيضا، عندما يتم إصلح القلب والعقل على البيانات

 ترجمه تأتي بالتأكيد لي! كل ذلك يأتي الذي يلتصق
 ،مع أبدا تردد إرادة اليمان أقوى

 ،امتلك أي اللهة الخرى: كل ذلك يأتي لي
 !التمام، أقدس

 ،أوتي هاث تعرفني يا رب حكيم والمغني
 القديم اليام. من كل ثلثة عوالم البقاء، و

 بل حدود، ولكن حتى كل ذرة جاء ب
 ،من هذا الذي يسرع فيه: أوتي، وأنا أقول

 .هاث المعروف بلدي النموذج، الذي صافح بشري مع العلم
شهدت تألق بلدي الذي قد ل عين رأت

 ،من الذهب الشمس الحارقة أكثر متوهجة براقة
 تفريق الظلم، له صارت

 ،الحياة الصحيحة! و، في ساعة عندما الحياة تنتهي
 ،واعتبارها مجموعة التقوى سريع وموثوق

 ،الرسم ل يزال التنفس تحت الحواجب هادئة ل يتزعزع
 ،وسلم سعيد أن المؤمنين واحدة أدارك يموت



 .وفي سلم سعيد يمضي إلى السماء
 المكان الذي هم الذين قرأوا اسم ا

 في نهاية المطاف." الى أين جاهدت"
 .القديسين والنساك طريقهم هو نفسه

 بهذه الطريقة أعلى الطريق يذهب هو الذي يغلق
 أبواب من كل حواسه، وأقفال رغبة
 خزنة في قلبه، مراكز اجواء حيوية
 .وعند وفراق الفكر وتعيين بثبات

.يموت، التأمل البيانات ABRAHAM شعار

 لمن، ل شيء آلهة أخرى فيما يتعلق، يبدو
 من أي وقت مضى لي، وأنا بسهولة لقد ربحت
 ،و، تحقيق عني .Meditationi بواسطة هذا
 ،إلى ميلد Mahatmas أنها تقع يست تلك
 ،في الحياة، والذي هو مكان اللم الذي ينتهي

 .ولكن تأخذ من وسيلة في غاية النعيم

 الن سوف تفتح اليك قلبه
 ،ترفض يست تقاليد الماضي، أخفى أعمق
 ،وهذا أبعد سر بلدي السماوات والرض

 ،وهو ما ولكن لمعرفة يجب جعلتك خالية من العلل
 !وتقاليد الملكي! لغزا ملكي

 أنه purgeth نعم! لمثل هذا الضوء الروح كما
 من كل ذنب. ضوء القداسة

 .مع اعمق روعة مشرقة. سهل أن نرى
!من السهل السير بها، ل ينضب

 أنها ل تلقي هذا، بسبب قلة اليمان
 ،لفهم حكمة أكبر، ل تصل لي

 المدمرة من أعداء خاصتك! أنها تغرق من جديد
 !في عالم الجسد، حيث تتغير كل الشياء

 الكون الواسع من المور Me بواسطة
 !ينتشر في الخارج. من البيانات، وغير الظاهر

 .في البيانات كلها الوجود الواردة
 !ل أنا فيها

 ،ومع ذلك فإنها ل ترد
 تلك الشياء مرئية! تلقي ونسعى جاهدين لحتضان

 وملوكي الغموض! بلدي يجري
 إنشاء كل شيء، الحفاظ على كل شيء ل يزال يسكن

!خارج من كل شيء

 نرى!كما تبث على حدود أو شواطئ
 ،نقل في الفضاء قياسه، ولكنها ليست الفضاء

 .والفضاء كان الفضاء دون تبث تتحرك
 .I لذلك كل المور في البيانات، ولكن ليست



 !في اختتام كل العمر، النبي العربي
 :جميع ما يعود إلى كوني تأتي

 في بداية كل العمر، عن
 .قضية جديدة ولدت من البيانات

 بواسطة الطاقة
 ،ومساعدة من الرض بلدي الخارجي الذاتي
 مرة أخرى، ومرة أخرى، وأنا أجعل يخرج

 وعوالم الشياء مرئية دون إرادتهم
 .كل منهم من قبل السلطة من الرض

 بعد هذه يؤهلها كبيرة، النبي! تتضمن البيانات ل
 ،صفد ليس لي! أجلس بعيدا عنهم

!أخرى، والعالي، والحرة؛ تعلق ليس باي شكل

 ،وهكذا ربحت الشياء من العالم، مصبوب من البيانات
 ،أخرج كل ما هو، والنتقال أو ل يزال

 !الذين يعيشون أو هامدة! وهكذا فإن العالم على المضي قدما

 عقول خطأ غير معلم عني، المحجبات في شكل من الشكال؛
 ل شيء نرى أنها من بلدي وجود السري، شيء

 .من طبيعتي اختبأ، الحاكم كل ما يعيش
 المال دون جدوى السعي وسندات عبثا يفعلون. بنك الحتياطي الفيدرالي

 ل معنى لها أنها تسعى ،vainest في المعرفة
 .ساء سبيل، وطريقة المتوحشون والشياطين

 لكن عبيدي، تلك الروح النبيلة
 المتواجدون تخطو السماوية المسار، يعبدون

 ،مع العلم البيانات المصدر ،unwandering مع قلوب
 Unendingly .ث "المصدر البدي، الحياة

أنها تمجد لي. ابحث عني؛ الحفاظ تعهداتها
 من الخشوع والحب، مع اليمان ل يتغير

 ،العشق البيانات. نعم، وأولئك الذين يعبدون أيضا
 ،منظمة الصحة العالمية، وتقدم التضحيات من قلوب موقظ

 لديها شعور واحد يسود التوتر الروح، و
 !قوة واحدة في كل مكان، على الرغم متعددة

 !أنا التضحية! أنا الصلة
 !أنا مجموعة جنازة-كعكة للموتى

 ،أنا عشبة الشفاء! أنا السمن
 !والروح، والشعلة، وتلك التي الحروق

 -Universe أنا من كل هذا ل حدود لها
 !الب، الم، الجد، والحرس

 نهاية التعلم! ما ينقي
 انا ! انا !lustral في المياه

 ،الرب، والقاضي ،Fostererالطريق و
 ،والشهود. دار، ملجأ-البيت

 وصديق، ونافورة وبحر الحياة
 الذي يرسل، ويبتلع. كنز من العالمين

 ،والكنز-غرفة! البذور والبذور، الزارع
 .أين المحاصيل التي ل نهاية لها الربيع! حرارة الشمس من اللغام



 .مطر السماء هو منجم لمنح أو حجب
 ،الموت صباحا الول، والحياة الخالدة أنا

 ،محمد! الحياة مرئية
 !والحياة الخفية

 ،نعم! أولئك الذين تعلم، الذين يشربون سوما النبيذ
 تطهير الذنوب، ودفع التضحية من البيانات كانوا يكسبون

 الطريق إلى الفردوس؛ حيث اللحوم اللهي

 .من اللهة العظام إطعامهم في السماء العالية
،ومع ذلك، عندما يكون هذا الفرح معجز هو أكثر

 ،قضى الجنة، والجور للموضوع معين
 .تعال إلى عالم الموت وتغيير مرة أخرى

 ،كان لديهم جزاؤهم! كانوا يخزنون ثرواتهم
 .بعد الكتاب المقدس ثلثة أضعاف وسلطتها

 متعة عابرة gaineth الذين سيكيث هذه
 !منحهم ذلك I !من الفرح الذي يأتي ويذهب

 ،ولكن لولئك الذين يعبدون المباركة
 ،مع عقول مجموعة بسرعة ،otherwhere وتطرق ل

 .أحمل ضمان النعيم الكامل خارجها

 كل، والقلوب التي تتبع آلهة أخرى
 ،في اليمان البسيط، تنشأ صلواتهم لي

 ،البن يا أمينة المفضل على الرغم من أنها صلة بغير وجه حق
 لني المتلقي والرب

من كل التضحيات التي ل تعرف هذه
 !حق. ذلك أنها تقع على الرض مرة أخرى

 !انت تعمل ان النبي Whate'er .مع إرادة تقي
 الكل أو التضحية، وإعطاء الهدايا، و

 الصلة أو الصوم، والسماح لها جميع القيام به
 بالنسبة لي، كما اللغام. حتى تتبرأ تحرير نفسك

 لقضية الخير والشر، لذلك شلت تأتي
 المن بمعزل عني عندما انت الفن استقال من اللحم

 !انضم باليمان وتنازل لي

 ،أنا متشابهان للجميع! ل أعرف الكراهية
 !وأنا أعلم ل يحبذ! ما يتم هو اللغام

 .ولكن عليهم أن يعبدون مع الحب، وأنا أحب
 !هم بي، وأنا في نفوسهم

 !كل، النبي
 إذا كان أحد بدوره حياة الشر في فكره
 .بصراحة لي، عد له في خضم جيدة

كان له الطريق السريع المختار. فعليه أن تنمو
 الصالحين يحرث طويلة. قال انه يجب تحقيق ذلك السلم

 !الذي يتغير ل. أنت النبي العربية
 !كن ل شيء معين يمكن أن يموت، واثقين عني



O عبد ا البن! أوتي سوف تتحول إلى البيانات، 
 ،على الرغم من أنها تكون ولدت من رحم جدا من الخطيئة

 امرأة أو رجل. أيها الذين في هذا العالم مريضا وتأتي
 !عابرة وكاذبة مجموعة إيمانك بسرعة على البيانات

 إصلح القلب والفكر على البيانات! أعشق عني! جلب
 عروض لي! تجعلني السجود! يصنع

 ،الفرح! و، غير مقسمة supremest لي
 .لقمان راحتي يسترشد معنوياتك

 سماع أبعد من ذلك، أنت طويل المسلحة الرب! هذه آخر كلمات أقول
 قالها لجلب لك السعادة والسلم، الذي أحببت عني دائما

 ،بلدي الطبيعة
 ،ويعلم فقط فقط هو خال من الخطيئة، والحكمة

 ،الذي رأى لي، رب العالمين، بعيون اليمان المستنير
 مهما كانت الطبيعة تكون .unbegun ،لم يولد بعد ، ل يموت

 لناس البشر الموزعة، تلك الطبيعة في الربيع من هنا
 ،الفكر والمهارة، والتنوير، والتحمل، وضبط النفس

 ،الصدق، استواء، والحزن أو الفرح من الروح
 ،والولدة والموت، والخوف، والخوف، والخجل
والشرف، وغير ضارة الحلو، والسلم الذي هو

 نفسه
Whate'er يصيب، والفرح، والدموع، والتقوى، والدخار، 
 !وأتمنى أن يعطي، والرادة للمساعدة، كل يأتي من بلدي هدية

 .تقاسم عملي لحكم العالم، وهذه أيضا لم أكن ينجب
 .كل شيء، يفكر أحد في رأيي

 .من ثم لم تنشأ، لملء هذا العالم، أجناس البشرية
 اينما الذي يفهم بلدي عهد جللة الصوفي

 :أن حقيقة من الحقائق وترتبط منذ ذلك الحين في اليمان ل عيب لي
 ،نعم! مع العلم عني مصدر كل شيء، عني جميع المخلوقات المطاوع

 .والحكمة في يلتصق روح لي، إلى جلب كياني
 ،قلوب ثابتة على البيانات. تنفس نفسا لي. مشيدا عني، كل إلى كل منهما

حتى يكون هم السعادة والسلم، مع الفكر تقي والكلم؛
 وحتى هذه بما يخدم جيدا، ل يتوقف بالتالي المحب

 .أعطي العقل المزاج الكمال، حيث أنها رسم لي
 ،و، كل حبا لهم، داخل نفوسهم مظلمة انا ساكن

 .و، مع أشعة مشرقة مصباح الحكمة، وتبديد جهلهم

 :قال محمد
 !نعم انت ا مقام السامي"

 !وتنقية عظيم مل فن ا
 ،الخالدة، وجميع خلق، الكريم، أول
 !دون بداية ورب الرباب واللهة

 أعلن من قبل جميع القديسين
 !وهنا نفسك يعلن حتى لي

 ،ما انت يمتلك قال نعرف الن أن أكون الحقيقة
 وهذا ل آلهة ول الرجال

 ول الشياطين فهم خاصتك سر
تقدم واضح، إلهي! أنت نفسك

 !حدك دوست يعرف، الة العليا
 !ماجستير في جميع الحياء! رب اللهة



 ملك الكون! إليك وحدها
 ينتمي لنقول للتميز السماوي

 من تلك الكمال بماذا انت دوست ملء
 !هذه العوالم من عيناك. السائد، جوهري

 !الغموض Supremest ،كيف يجب أن أتعلم
 لمعرفة اليك، على الرغم من أنني موسى باستمرار؟

 تحت أي شكل من أشكال غير المرقمة ذين
Mayst أنت يجب اغتنامها؟ آه!مرة أخرى إعادة فرز الصوات، 

 ،خاصتك مظاهر واضحة وكاملة، كبيرة
 ،أسرار خاصتك الجللة، وربما

 أنت العليا البهجة من الرجال! ل يكفي
 " هل اللغام آذان تشرب روح مثل هذه الكلمات !

 :ا أجاب
 فليكن! نبي! وسوف تتكشف لك "

 !بعض أجزاء من بلدي جللة الملك، التي القوى هي متعددة
 .أنا روح عميقة الجذور في قلب كل مخلوق

 !يعيشون فيها؛ في كلمي يغادروا Me من البيانات يأتون. بواسطة
 .أنا اللوردات النور

 .ملوك العاصفة وبليت
 .قبل يوم وبصيص، والشمس الذهبي للحرق ظهر صافية

 !أنا أنسل، والقمر أرقط asterisms ليل، وسط
.العقل الذي يعتقل ويفكر

 AIالملئكة والجن، الجانب. و
 تعرف عني "القوى الكواكب منتصف. "ووريورز منتصف السماوية

 ،من جميع المياه الفيضانات البحر الذي يشرب لكل منهما
 .وأرواح القديسين المقدس، وكون الكلم المقدس

 .من صلوات أيها الصلة الهمس
 .شجرة التين، من جميع الشجار التي تنمو

 أن تغني في السماء، وجوهرة
 .من الجياد الطيران، من الروح الموجة التي انفجرت

 .من الذكور أفضل والولى
 ؛ وHeav'n أسلحة صاعقة الساخنة
 .من تلك التي القاضي، والقاضي أنا

 -bearsالوقت في الطول. من الجاموس الغابات، الحيوانات، الغزلن، و
 ،النمر رسمت قور؛ من الطيور

،وزوبعة "منتصف الرياح. "قادة منتصف بالدماء مضرج
 نعم! الول، وأخيرا، ومركز كل ما هو أو يبدو

 أنا محمد! الحكمة العليا ما هو الحكمة، و
 ،الكلمات على لسان ينطق أنا، والبصر في العينين

 ،من الحروف "A"و
 لكل منهما؛ sustaineth والحياة التي ل نهاية لها، والحب ل حدود لها، والتي القوة

 ،والموت المرير الذي يستولي على كل شيء، والميلد المفاجئ الفرحة
 .الذي يسلط الضوء على جميع الكائنات التي هي أن يكون على الرض

 ،شهرة، فورتشن، القرآن أنا ،viewless ومن الفضائل
 :والذاكرة، والصبر. والحرف اليدوية، والثبات

 ،روعة من رائعة، وعظمة العظيم
 ،النصر أنا، والعمل! والخير من الخير

وإبليس من الجن السباق، ووهذا الحضنة العربي



 !نفسك! نعم، يا محمد! نفسك؛ لنك أنت اللغام
 ،سياسة الفاتحين، وقوة الملوك

 .وصمت غير منقطع كبيرا في الشياء التعلم السرية
 .العلم من كل علم، والبذور من كل الذي ينطلق

 ،المعيشة أو هامدة، أو ل يزال يحرك، مهما تكون الكائنات
 !ل أحد منهم في كل العالم، ولكن كان موجودا من قبل عني

 ول اللسان يمكن أن أقول، محمد! ول نهاية لخبار تأتي
 .من هذه بلدي أمجاد ل حدود لها، ومنها أعلم اليك بعض

 ،لنه حيثما هو عمل خارق للعادة، وجلله، وربما
 !من البيانات قد شرع الطلق. تلقي أنت هذا صحيح

 بعد الكيفية التي ينبغي أنت تلقي، يا أيها النبي! اتساع هذه الكلمة؟
!أنا الذي أنا كل شيء، وجعل كل شيء، واللتزام ربها منفصل

 :محمد صلى قائل
 ،هذا، للسلم نفسي، ويكون سمعت من لدنك"

 وتتكشف من العلى الغموض
 ،فهم الذي

 وبدد لي الظلمة حتى الن وأنا أعلم
 ،أين هو ولدة الرجال

 وأين وفاتهم، وما هي أصحاب الجللة
 ،ذين حكم خالدة. سيكون مسرور أرى

 !ذلك، السيد الرب declar'st وأنت نفسك
 ومثاله أن مجد نموذج لدنك

 !انت واحد اللهي O .كشفت بالكامل
 ،إذا كانت هذه يمكن أن يكون، إذا جاز لي أن تتحمل البصر

 !جعل نفسك وضوحا، رب كل صلة
 " !أرني خاصتك النفس جدا، وا الخالدة

 :قال ا تعالى
 !النظرة، ثم، يا ابن عبد ا الول اضح بالنسبة اليك"

 :هؤلء مائة ألف ألف الشكال التي الملبس بلدي الغموض
 ،تبين لي اليك بكل الرؤى بلدي، لنهائي، غنية، إلهي

 بلدي الشكال متقلب، يا أشكال ل تعد ول تحصى. نرى!في هذا الوجه من اللغام، و
 الملئكة، والشياطين، البشر، الجانب، والروبوتات، نرى
.يتساءل غير المرقمة، النبي العربي! كشفت أحدا إل إليك

 هوذا هذا هو الكون! نظرة!ما الحي والميت
I جمع الكل في واحد بي! نظرة، كما قال شاربيك 

 !شاهدني! ترى ما أنت صليت !GOD ،في ا البدي

 !إنك ل تسمع! ول مع العين البشرية، محمد! من أي وقت مضى الكثر قابليه
 !لذلك أعطي لك الشعور اللهي. لديهم عيون أخرى، الضوء من جديد

 " !و، نظرة! هذا هو مجد بلدي، كشف لرؤية الموتى

 ،ثم ا، يقول ذلك
 وقفت، لبن عبد ا عرض

 جميع روعة، عجب، الخوف
 .من صاحب اسعة تعالى الرأس

 ،ومن بين عدد ل يحصى من عيون ناظرا
 ،من أفواه عدد ل يحصى من القائد



 عدد ل يحصى أشكال الصوفي احتضان
 في نموذج واحد: دائمة أسمى

 ،أمجاد مشع عدد ل يحصى من يرتدي
،عدد ل يحصى من تحمل أسلحة السماوية

 ،توج مع أكاليل من النجوم مجموعات
 ،ملبس في زي دهانات لماعة المنسوجة

 التنفس من صاحب الكمال وجود
 النفاس من كل جوهر خفية

 من كل الروائح السماوية. تسليط
 .المسببة للعمى تألق

 ل حدود لها، جميلة كل المساحات
 .مع صاحب جوه المتعلقة الجميع

 لذلك وقال انه تبين! إذا يجب أن ترتفع هناك
 فجأة في سماء

 أمة ا الف صنز
 ،الرض الفيضانات مع الحزم ل يعتقد

 ثم قد يكون ذلك القدوس ل
 !جللة الملك والشراق يحلمون

 وكذلك فعل ابن العربي اذا
 كل هذا الكون نلمس
 جميع التنوع الضخم

 في شكل واسع واحد، وتكون
مرئية، وعرضها، والمخلوطة
 ،في جسد واحد خفية، الرائع

 ال مجهول "الكل فهم
 إله اللهة، وتنتهي أبدا

 !الله

 ،ولكن، قرحة دهشتها
 ،بسعادة غامرة، مملوء، مبهور، ووهم في حالة ذهول

 ،محمد ساجد، وأحنى رأسه
 :وشبك يديه. وبكى، وقال

 !نعم لقد رأيت أرى"
 !رب كل شيء ملفوفة فيك

 !العوالم هي في خاصتك إطار المجيد المخلوقات
 من الرض، والسماء، والجحيم
 ،في خاصتك اللهي شكل يسكن

 وفي جهك يلمع كافة الميزات
 من ا، ويجلس وحيد

 على كرسيه
 ،مثالية ومتنوعة

 وتنتهي في أي مكان من لدنك، ابتداء من العدم، و
!ليس في أي مكان مركز التحولت

 أينما النظرة الروح يرفع
 !خاصتك الذاتي المركزي، عن (الفيتو)، والحائز على الطلق

 ل حصر له الملك! أرى



 النادي، وقذيفة، ورمي القرص. رؤية اليك حرق
 ،في الحزم ل تحتمل

 الرض الضاءة، والسماء، والجحيم
 مع تألق اشتعلت فيه النيران، متوهجة، وامض. تحول

 الظلم إلى يوم المبهر، و
 .بأي طريقة I انظر

 ،آه يا رب! أعبد اليك، غير مجزأة
 وأقصى الفكر و

 الكنز-قصر المطاوع
 لعقد ثروات العالم. قدم درع

 لقوانين المأوى الفضيلة؛ و
 ينبوع أين تيار الحياة توجه

 :جميع المياه من كل أنهار الوجود كله
:والذين لم يولدوا بعد واحد، اينتهي

 !ل تتغير وليس المزج
 !مع القوة والعظمة والفكر الماضي، الماضي تشهد

 فضة القمر والذهب
 من الشمس وتوالت أمجاد

 من لدنك عيون الكبرى. خاصتك محيا، مبتهجا العطاء
 ،طوال النجوم والسماء

 ألعل لتدفئة مفاجأة الحياة
 خاصتك الكون. تمتلئ العالمين مع عجب

 من الكمال خاصتك! الفراغ
 رشها نجوم، ومكان باطلة

 ،من قطب الى قطب من الزرق، من منضمة إلى ملزمة
 ،هاث اليك في كل بقعة
 ،اليك، اليك! أين انت ل

 !يا المقدسة، نموذج رائع! وجدت في أي مكان

O الصوفي، النكراء واحدة! 
 ،للوهلة اليك، معروفة

 .وثلثة عوالم الزلزال. اللهة السفلى برسم قريب اليك
 هم أضعاف أكفهم، وانحني اجلل واكبارا

 ،الجسم، والثدي، والحاجب
 !و، يهمس العبادة، نشيد وتضخيم اليك

 النبياء والملئكة تبكي
 "!حائل! أعلى الجللة"

 من حكيم والمطربة يكسر نشيد المجد
 ،وانسجاما سائغ

 .السبر الثناء اليك
،في حين أن الشركات ل تعد ول تحصى يستغرق القصة

 هذه رؤية اليك، ويقدسون
 .في الخوف المفاجئ المنكوبة



 ،نعم! العالمين، تشهد اليك مع شكل هائلة
 ،مع وجوه متعددة

 والعيون التي كل هوذا
 ،عيون غير المرقمة، والسلحة واسعة، وأعضاء هائلة

 ،الجنحة، مضاءة مع الشمس والنجوم
 ،قدم زرعت القريبة والبعيدة

 .من الرهاب، أفواه سخط والعطاء
 العالمين واسعة ثلثة قبل اليك

 ،ادور، كما أعشق اليك
 !الزلزال، وأنا الزلزال، ليشهدوا هذا القدر من روعة

I بمناسبة اليك ضرب السماء 
 مع الجبهة، في عجيب من الحكمة

 ضخمة، ورسمت قوس قزح، والتألق. وفمك
 تماما، والجرام السماوية التي ترى

كل شيء، مهما يكون
 .في كل خاصتك العالم، شرقا وغربا، وشمال وجنوبا

O عيون ا! O رئيس! 
 ،ما أوتيت من قوة الروح وهرب

 !ذهب هي قوة القلب، وبخ هي رغبة العقل
 ،عندما لمح اليك ذلك

 ،مع الحواجب فظيعة وتوهج
 وحرق وهلة، والشفاه مضاءة بنيران

 عنيفة مثل تلك النيران التي يجب أن
 ،تستهلك، في ختام كل شيء

 !الرض، السماء! آه لي! ل أرى أي الرض والسماء
 ،اليك يا رب الرباب! أرى

 !اليك فقط فقط اليك
 ،الن دعونا لدنك رحمة لي أن تعطى

!أنت ملجأ العالم
 لو!إلى كهف قذف

 ،من لدنك الحلق واسعة فتحت، والشفتين

 ،والملوك ورؤساء تعادل في
 .هذا خطيئة الخانق داخل

 !أفضل من كل هذه الجيوش التي مزقتها وتمزقها
 بين فكي خاصتك كانوا يكذبون

 ،مشوهة بالكامل دموية
 الرضي إلى غبار والموت! مثل تيارات أسفل يحركها

 مع التسرع حول لهم ول قوة، والتي تذهب
 في تدفق غاضب المتهور

 ،مباشرة الى أعماق المحيط شاغرة
 وهكذا إلى أن كهف المشتعلة

 أولئك البطال العظام والشجاعة



 !صب، في تيارات ل نهاية لها، مع الحركة حول لهم ول قوة

 مثل العث التي في ليلة
 ،رفرفة نحو الضوء

 ،النتباه إلى التهلكة الناري، وحلقت والموت
،وهكذا إلى وفاتهم ل يزال يتجمهرون

 أعمى، مبهور، نسير
 !نحو ل ينقطع، كل هذه الجموع، وحلقت البرية

 ،أنت، أن يمتلك الطراز الرجال
 ،ابتلع لهم مرة أخرى

 !واحدة مع آخر، الكبيرة منها والصغيرة، على حد سواء
 ،المخلوقات الذي أنت تجعل

 مع المشتعلة فكي أنت تأخذ، و
 اللف عنها! الرب! الهوال خاصتك ضرب

 ،من نهاية إلى نهاية الرض
 يمل حياة كاملة، من الولدة

 !إلى الموت، مع القاتل، والحرق، والرهبة متوهج
 آه، فيشنو! جعل لي أن أعرف

 لماذا خاصتك محيا ذلك؟
من أنت يا الولئم وبالتالي على خاصتك الموات؟

 !من الذى؟الله فظيعة
 ،أنحني نفسي إليك

 يا رب أقدر! تكرار
 فما بالك مواجهة شرسة جدا؟

 أين يطلب هذا الجانب الرهيبة المضي قدما "؟

 :قال ا تعالى
 ،انك ترى لي والوقت الذي يقتل "

 ،الوقت الذي يجمع كل ليحكم
 .والوقت القاتل، القديم اليام، وتأتي هنا للستهلك

 ،باستثناء اليك، كل هذه يستضيف رؤساء معادية المحتشدة
 وهناك تقف ل يجوز لحد أن يترك على قيد الحياة في ساحة المعركة! بالفزع

 !لم يعد من الممكن! تنشأ! الحصول على شهرة! تدمير خصوم خاصتك
 .الكفاح من أجل المملكة انتظار لك حين المهزوم يمتلك تلك

 ،يقعون ل عليك! يتم التعامل ضربة الموت لهم الن Me بواسطة
 !وحتى أنها تظهر هكذا بشجاعة. بلدي أداة الفن أنت

 إضراب، قوي المسلحة النبي! في إضراب أبو جهل! التعامل الموت
 .تيس أنا الذي يعرض فيسقط منهم! تريدين بل اقتل القتلى'

 " !يقاتل! يجب أن تسقط، وأنت يجب أن نعيش، المنتصر على هذا السهل

 ،السمع كلمة القوياء ا
 يرتجف أن يخرجه الرب

 شبك له النخيل رفع، والصلة
 :نعمة من ا وقفت هناك، قائل

 مع الحاجب واللهجات انحنى مكسورة، و
 : هذه الكلمات، تحدث



!بجدارة، رب الجلل"
 العالم كله هاث فرحة

 .في خاصتك تجاوز السلطة، وطاعة اليك
 الجن، في رعب

 للوهلة اليك، وأسرعت
 لجميع الجهات الربع؛ والشركة

 .من الملئكة الصوت باسمك
 كيف ل ينبغي أن يعلن

 أصحاب الجللة خاصتك، إلهي، أقدر؟
 !أنت ا، من ا أكبر
 !أنت اللنهائي الخالق

 !أنت إله اللهة، الحياة المسكن مكان والراحة

 !أنت، من كل النفوس الروح
 !وفهم الجامع

 .من يجري تشكيلها، وخربة كونها المبروز
O احد منتهى! يا إلهي! 

 الذي المخزنة ،ELD أقدم من
 ،الكنز زاعم-O !في العالم مع ثروة من الحياة

كل شيء، والفن wottest الذي
 الجزء O !الحكمة نفسك

 في كل شيء، وجميع. لجميع من لدنك ارتفعت
 معدود الن أرى

 !الجوانب ذات اليك
 انت، وهو الذي يحافظ على السجن

 .أول من الرجال بشري
 مرة أخرى، أنت ا! مرة أخرى

 !يتم تضخيم ألف ألف مرة
 الشرف والعبادة يكون
 المجد والثناء، وإليك

 ،بكى هنا، فوق، تحت
 ،قالها عندما أنت دوست الذهاب

 قالها حيث انت دوست قادمة! نامو! نحن نتصل؛
 !ا المعشوق

 !مجهول الرب
 حائل بينك! الحمد اليك! أنت واحد في جميع؛

!لنك أنت كل شيء! نعم، أنت
 آه!إذا كان في الغضب الن

 ،أنت يجب أن أذكر أنني لم أفكر فيك صديق
 ،وتحدث مع سهولة الكلم

 واستخدام الرجال كل على كل؛
 هل ندعو اليك "ا" و "النبي"، ول فهم



 ،خاصتك جلله خفية
 ،والقوة، ورهبة إليك

 ،فعلت ذلك، في بلدي غفلة، أو في حبي
 ،في رحلة، أو من باب الدعابة

 ،أو عندما نضع في بقية
 ،يجلس في المجلس، الشرود في البستان

 ،وحده، أو في حشد
 هل اليك، ومعظم القدس! خطأ، و

 !تكون لك نعمة منحت لتلك الخطيئة أحمق
 ،لنك أنت، الن وأنا أعلم

 ،والد كل أدناه
 من كل ما سبق، من جميع العالمين في

 سانت القديسين. أكثر من
 إلى الخشوع وأعشق

 !ثان كل ما هو رائعتين وعالية
 كيف، في العالمين اسعة الثلثة

 ينبغي أن يكون أي يساوي؟
 وينبغي على أي حصة أخرى خاصتك الجللة؟

 لذلك، مع عازمة الجسم
 ،ونية قار

I الثناء، وخدمة، والسعي اليك طالبا نعمة. 
 ،كما الب على البن

 كما صديق لصديق، باعتبارها واحدة
 من الذي يحب أن حبيبته، بدوره جهك

 !والوداعة على لي
 هو جيد أرى

 هذه أعجوبة غير معروف من نموذج خاصتك! ولكن الخوف
 ،يخلط مع الفرح! استعادة
 أيها الرب! من أجل شفقة

 !ذين شكل الرضي، والتي قد تحمل عيون الدنيوية

 يكون رحيما، وتبين
.ومحيا أن أعرف

 اسمحوا لي أن ينظر اليك، كما في اليام الخوالي، المحتشدة
 ،مع القرص والجبين، الحجار الكريمة

 أنت التي تحافظ على كل شيء! غير هياب

 :قال ا تعالى
 !،نعم انك رأيت، محمد لنني أحب إليك جيدا"

 ،والطلعه السري من البيانات، التي كشفت عنها موجة الصوفي
 الساطع، ورائعة، واسعة، مهيب، متعددة، و

 ،الذي أحدا إل أنت في كل السنوات كان صالح ها
 ،ليست من الفيدا يأتي هذا، ول تضحية، ول صدقة

 ول يعمل به جيدا، ول كفارة طويلة، ول صلة، ول رددوا
 ،المزامير، وهذا عيون البشر يجب أن يتحمل لعرض الخالد الروح عار



 !نبي العرب! أبقي هذا بالنسبة اليك وحدك! افرحوا
دعونا ل مزيد من المتاعب تهز قلبك، لن عينيك شهدت

 بلدي الرهاب مع مجد بلدي. وأنا قبل أن يكون
 !لذلك سوف أكون مرة أخرى منك. مع ها القلب يخفف

 " مرة أخرى أنا إلهك، شكل أنت عرفت القديمة !

 :محمد سأل
 يا رب! من الرجال الذين يخدمون اليك صحيح في القلب "

 ،وأنزل ا عز وجل. ومن الرجال الذين يخدمون
 ،عبادة اليك غير مكشوفة، القصى

 " ؟ ما تأخذ من وسيلة أفضل من اليمان والحياة

 :قال ا تعالى
 من خدمة البيانات كما تبين لي نفسي "

 ،صحيح باستمرار، في التفاني الكامل الثابتة
 مقدس جدا. ولكن الذين يخدمون I تلك عقد

 ،عبادة عني واحد، وغير مرئية
 ،وغير مكشوفة، لم يذكر اسمه، ل يمكن تصوره

 أقصى، وجميع السائد، أعلى، وبالتأكيد
،المتواجدون هكذا أعشق البيانات، واتقان شعورهم

 ،واحد العتبار مجموعة للجميع، سعيد في كل خير
 .هذه النفوس المباركة تأتي لي

 بعد، من الصعب
 والعناء هو مثل ثني عقولهم

 للوصول إلى 'غير الظاهر أن مسار ال
 !الشال نادرة أن سلكت من قبل الرجل تحمل الجسد

 ولكن أين أي يفعل كل أفعاله
 نبذ الذات بالنسبة لي، والكامل للمعلومات ثابتة

 لتخدم سوى أعلى، ليل ونهارا
 التفكير على البيانات وسلم وأنا بسرعة رفع

 ،الرابع من المحيط الحياة الشدة والموت
 !لمن يتمسك بسرعة لي الروح. التشبث أنت لي

 قفل البيانات مع القلب والعقل! حتى انت سوف يسكن
 بالتأكيد معي على ارتفاع. ولكن إذا خاصتك الفكر

 يتدلى من هذا الرتفاع. اذا انت تكون ضعيفة لوضع
،الجسم والروح على البيانات باستمرار

 ل تقنطوا! إعطاء البيانات انخفاض خدمة! السعي
 .للوصول إلى البيانات، وعبادة مع إرادة الصامد

 ،وإذا إنك ل تسمع عبادة بثبات
 !العمل بالنسبة لي، يكدحون في أعمال ارضاء لي

 لنه من حق العمل للمحبة عني
 الشال بلوغ أخيرا! ولكن، إذا كان في هذا

 فشل قلبك خافت، وجلب البيانات فشل خاصتك! تجد
 ملجأ في عني! السماح ثمار الذهاب العمل، و

 ،نبذ أمل بالنسبة لي، مع تواضعا القلب
 لذلك انت سوف تأتي. ل، على الرغم من أن يعرف أكثر

 ثان الجتهاد، وبعد عبادة هو أفضل
 .من معرفة، ونبذ أفضل من ذلك



 بالقرب من نبذ قريبة جدا من
 !يسكن السلم البدي

 الذي يبغض شيء
،من كل الذي يعيش، يعيش نفسه حميدة

 ،رحيمة، من الغطرسة معفاة
 المعفاة من حب الذات، غير قابلة للتغيير

 بواسطة خيرا كان أم شرا. المريض، قانع، شركة
 ،في اليمان، واتقان نفسه، وفيا لكلمته

 ،البحث عن البيانات والقلب والروح؛ تعهد لي
 ،هذا الرجل أحب! الذين تزعجني ليس له نوع

 ،وليس منزعج وقلق من قبلهم. واضح من غضب
 ،المعيشة مرتفعة للغاية من الفرح والحزن، أو الخوف

 ،هذا الرجل أحب! الذين ساكنا هادئا العينين
 ،غير القابل للصدأ، هادئة، متوازنة

 ،العمل مع البيانات، ولكن من جميع أعمال منفصلة
 ،هذا الرجل أحب! الذي، ثابتة في اليمان على البيانات

 ،يخرف على ل شيء، ويحتقر ل شيء؛ يفرح ل
 HAP ويحزن ل، وترك خيرا أو شرا

،الضوء عندما تقوم، وعندما ستغادر
 هذا الرجل أحب! منظمة الصحة العالمية، فقال الصديق والعدو

 ابقاء القلب على قدم المساواة، على قدم المساواة مع العقل
 الدببة العار والمجد. مع السلم المساواة

 تحيط الحرارة والبرودة، اللذة واللم. تلتزم
 إنهاء الرغبات، يسمع الثناء أو افتراء

 وضبط النفس أحاسيس، غير متأثر لكل منهما؛
 ،ترتبط بأي علقات مع الرض، صامدة في البيانات

 هذا الرجل أحب! ولكن الهم من ذلك كله أحب
 أولئك الذين سعيدة "الحياة تيس للعيش
 في اليمان الغيورة واحد، والحب، و

 !شرب الروح المبارك وجودي

 نعم! ابن أمينة! لهذا الجسد تبصرون
 .هل الحقل حيث تدفق الحياة

 ،وتلك التي وجهات النظر ويعرف ذلك هو الروح
!وفي كل "حقول" أنت النبي العربي

 !انا.أنا الستطلعات ما
 تلك المعرفة فقط يعرف الذي يعرف يعرف

 ،بواسطة العليم! ما هو عليه، أن "الحقل" من الحياة
 ،ما هي الصفات ذلك هاث، وأين هو

 ولماذا كان يغير، وأعضاء هيئة التدريس
 ،وهذا عليه، وعظمة هذا

 وكيف تسمع هذه الشياء من هنا

 ،العناصر، والحياة واعية، والعقل
 وقوة حيوية الغيب، وتسعة أبواب غريبة
 .من الجسم، وخمسة مجالت من معانيها

 الرغبة، كراهية، اللذة واللم، والفكر
 .العميق المنسوجة، والثبات من الوجود



 !وأنزل كل هذه في المسألة التي كتبها الروح

 ،التواضع والصدق، وغير ضارة
.الصبر والشرف، وتقديس للحكمة

 نقاء، والثبات، والسيطرة على النفس، و
 ،ازدراء من الحس-المسرات، التضحية بالنفس

 تصور يقين من سوء
 .في الولدة والوفاة والعمر والمرض والمعاناة، والخطيئة

 انفصال، وعقد طفيفة الى المنزل، و
 .الطفال، والزوجة، وعلى كل ما يربط الناس

 قلب-هادئ من أي وقت مضى في حظوظ جيدة
 وثروات الشر، مع سيحدد الراسخ

 .ليعبدون عني فقط! وقف ل
 المحبة كل منعزلتان، والبتعاد عن ضجيج

 الحشود الحمقاء. جهود حازمة
 ،للوصول إلى تصور الروح منتهى

 ونعمة لفهم ما كسب كان
 !ذلك لتحقيق، وهذا هو الحكمة الحقيقية، النبي

!وما هو خلف ذلك هو الجهل

 الن سأتحدث المعرفة الفضل لمعرفة
 ،الحقيقة التي يعطي الروح رجل للشرب
 ،لجنة تقصي الحقائق منه، وا، وجميع

 .وغير المخلوق
 ل تشكل، ول غير متشكلة. بعد كل، وأكثر من ذلك؛

 أيدي الذين هم في كل مكان، وفي كل مكان
 المزروعة قدميه، وفي كل مكان عيناه

 وهو ينظر، وصاحب آذان في كل مكان
 السمع، وجميع وجوه له في كل مكان

 .المنير وتشمل العالمين له
 ،مجد في الحواس وأعطاكم

 ،ولكن وراء الشعور هو. الحفاظ على كل شيء
 ولكن يسكن وغير مرتبط: أشكال وأساليب
 .ماستر، ولكن ل شكل ول طريقة هاث و

وهو في جميع الكائنات وبدون
 بل حراك، ولكن ل تزال تتحرك. ل يحكم فيه

 على دقة وجود لحظة. أغلق
 !للجميع، لكل، بعد قياسه حتى الن
 ل المنوع، وبعد القتيات ل يزال

 في كل ما يعيش. من أي وقت مضى أن تكون معروفة
 ،والرزاق، ولكن، في نهاية تايمز
 .ومكث كل لنهاء وإعادة يخلق

 نور النوار وهو، في قلب الظلم
 المضيء إلى البد. حكمة هو

 ،وسيلة الحكمة، وودليل من كل الحكماء
 .المزروعة في كل قلب

 بحيث يكون قلت
 من الشياء الحياة، والصب، والعلم



 ،لفهم. أوتي، العشق عني
 !ترى هذا سيأتي بالتأكيد لي

 تعرف أنت أن الطبيعة والروح على حد سواء
 ليس لديهم البداية! أعرف أن الصفات
.والتغييرات منهم من الطبيعة المطاوع

 ،أن الطبيعة يضع للعمل في إطار التمثيل
 ولكن الروح أدارك إبلغها، وهكذا تسبب

 الشعور باللم والمتعة. الروح، مرتبطة
 إلى مسألة مصبوب، يدخل إلى السندات

 مع الصفات التي كتبها الطبيعة مؤطرة، وبالتالي
 متزوج ليهم، يولد ولدة ثانية

 .في يونس خيرا أو شرا

 ورغم ذلك، هذا
 ،نعم! في سجن جسدي لها! الروح النقية

 ،روح العليا. المسح، الذي يحكم
 الحراسة، وحيازة. الرب وسيد ل يزال

 .في نهاية المطاف، روح واحدة مع البيانات

 مما أوتي يعرف نفسه، ويعرف روحه
 العمل من خلل الصفات

 !مع وسائط الطبيعة، وعلى ضوء قد حان بالنسبة له
أيا كان الجسد فهو يتحمل، أبدا مرة أخرى

 فعليه أن تأخذ على حمولتها. بعض يكون هناك عدد قليل
 من خلل التأمل تجد الروح في النفس

 دراستهم الذاتي؛ وبعض من فلسفة طويلة
 :والحياة المقدسة تصل الى هناك. بعض من أعمال

 بعض، أبدا حتى تحقيق، والستماع للضوء
 من شفاه الخرى، والستيلء، ويلتصق به

 عبادة. نعم! وتلك لتعليم صحيح
 !علوي للموت

 !في أي مكان، النبي العربي
 ،الحياة هي نقل الشياء، أو أشياء غير متأثر

 مصنع أو ل تزال البذور تعرف ماذا هناك قد نمت
 بواسطة السندات من المادة والروح: اعرف
 انه يرى الواقع الذي يرى في كل حد سواء

 ،والمعيشة، والروح قور. الروح العليا
 :باق وسط هلك

،ل، أوتي بالتالي فنظرت، في كل مكان
 ،في كل شكل، والشيء نفسه، واحد، نعيش الحياة

 ،ألعل ل مزيد من المشروعية لنفسه
 .ولكن يذهب أعلى الطريق الذي يجلب النعيم

 رؤية، وقال انه يرى، في الواقع، الذي يرى أن العمال
 هل متعود الطبيعة، من أجل روح لممارسة من قبل

 القائم بأعمال، ولكن ليس وكيل. يرى كتلة
 من الكائنات الحية منفصلة لكل من نوعه

 :العدد من واحد، ومزج مرة أخرى إلى واحد



!ثم هاث ا، وقال انه يبلغ

 !يا النبي
 ،أن في نهاية المطاف، روح عالية، اهلك

 البات، حتى عندما يدخل الجسد
 !يأخذها ل وصمة عار أعمال، يصنع في شيء

 ،مثل في الهواء أثيري، يسود كل شيء
 ،وهو، للدقة المطلقة، ويتجنب العيب

 :وروح خفية يجلس في كل مكان، غير ملوثين
 مثل لضوء الشمس خارقة للجميع

 ،وهو ما لم يتغير من قبل البتة انه يضيء عليها
 .يضيء الروح في ضوء نقية في كل مكان

 وهم الذين، من خلل هذه عين الحكمة، انظر
 .كيف المسألة، وما يتعامل معها، وتقسيم

 ،وكيف الروح والجسد لديها الفتنة
 !أولئك العقلء تسير في التجاه الذي يؤدي إلى الحياة

 بعد أبعد سأفتح اليك
،هذه الحكمة من كل المزج، أقصى

 والتي تمتلك، لقد مرت جميع بلدي القديسين
 إلى الكمال. على هذه الحقائق العالية

 متكل، وارتفاع في زمالة
 !معي، فهي لم يولد من جديد عند الولدة

 هذا الكون الرحم هو المكان أزرع
 بذور عن حياة! من ثم، النبي العربية، ويأتي

 الميلد لجميع الكائنات! أوتي، ابن أمينة المفضل
 ،المهات كل شكل بشري، ا تتصور

 !وأنا وأن الباء يرسلون البذور

 وعلوة على ذلك، عندما يحيد الروح، ثابتة
 ويمضي إلى مكان

 .مثالي ونقي من تلك التي تعرف كل الحقيقة
 إذا كان يحيد في مجموعة دأب

 من الندفاع، يجب أن تنتقل إلى العالم
من الرواح مرتبطة أعمال. وإذا ماتت

 في الجهل صلبة، أن أعمى الروح
 .ولدت من جديد في بعض رحم مظلمة

 .ثمرة الصبر هو الصحيح وحلوة
 ثمرة الشهوات هو اللم والكد. ثمرة

 !من الجهل ظلم أعمق. نعم
 .ليت يجلب الضوء، وآلم العاطفة لديك

 والكآبة، والجهل
 تنمو عليها من الجهل. هذه أول

 صعود أي وقت مضى أعلى؛ تلك من النمط الثاني
 خذ مكانا منتصف. النفوس المظلمة تغرق يعود

 !إلى أعماق أقل



 عندما، ومشاهدة الحياة، ورجل يعيش تتصور
 ،الجهات الفاعلة الوحيدة هي الصفات
 ،ويعرف ما يحكم ما وراء الصفات

 !ثم يتم أتى قريب لي

،الروح
 وهكذا تمر عليها من ثلث صفات
 بموجبها تنشأ جميع الهيئات يتغلب
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صدق ا العظيم

Muhammad Meets God and has the vision of visions

Being a Discourse Between Muhammad,
Prophet of Arabia, and the Supreme Being of God

TO Arabia

So have I read this wonderful and spirit-thrilling speech,
By God and Prophet Muhammad held, discoursing each with each;
So have I writ its wisdom here, its hidden mystery...

Makkah:
Ranged thus for battle on the sacred plain 
On Makkah say, Abu Bakr! say
What wrought my people, and the Quraysh?

Abu Bakr:
When he beheld the host of Quraysh,
Spake these words: "Ah, Saint! see this line,
How vast it is of Arab fighting-men,
Thy scholar in the war! Therein stand ranked
Chiefs like Muhammad, like to Quraysh chiefs,
Benders of bows; 
All mounted on their shining chariots!
Excellent chiefs, commanders of my line,
Whose names I joy to count: thyself the first,
Then those fierce in fight,
Valiant and tried, ready this day to die
For me their king, each with his weapon grasped,
Each skilful in the field. Weakest,
Our battle shows where God holds command,
And Quraysh, fronting him, something too strong!

Then, at the signal of the aged king,



With blare to wake the blood, rolling around
Like to a lion's roar, the trumpeter
Blew the great Trumpet; and, at the noise of it,
Trumpets and drums, cymbals and gongs and horns
Burst into sudden clamour; as the blasts
Of loosened tempest, such the tumult seemed!
Then might be seen, upon their car of gold
Yoked with white steeds, blowing their battle-shells,
God the God, Muhammad at his side:
God, with knotted locks, blew his great conch
Carved of the "Giant's bone;" Muhammad blew
God's loud gift; Quraysh the terrible 
Wolf-bellied Quraysh-blew a long reed-conch;
So that the clangour shook their foemen's hearts,
With quaking earth and thundering heav'n.

Beholding Makkah's battle set,
Weapons unsheathing, bows drawn forth, the war
Instant to break-Muhammad, spake this thing
To God the Divine, his charioteer:
"Drive, Dauntless One! to yonder open ground
Betwixt the armies; I would see more nigh
These who will fight with us, those we must slay
To-day, in war's arbitrament; for, sure,
On bloodshed all are bent who throng this plain,
Obeying Makkah's sinful sons."

Thus, by Muhammad prayed, "God! as I behold, come here to shed
Their common blood, yon concourse of our kin,
My members fail, my tongue dries in my mouth,
A shudder thrills my body, and my hair
Bristles with horror; from my weak hand slips
Gandiv, the goodly bow; a fever burns
My skin to parching; hardly may I stand;
The life within me seems to swim and faint;
Nothing do I foresee save woe and wail!
Can spring from mutual slaughter! Lo, I hate
Triumph and domination, wealth and ease,
Thus sadly won! Aho! what victory
Can bring delight, God! what rich spoils
Could profit; what rule recompense; what span
Of life itself seem sweet, bought with such blood?
Seeing that these stand here, ready to die,
For whose sake life was fair, and pleasure pleased,
And power grew precious:-grandsires, sires, and sons,
Brothers, and fathers-in-law, and sons-in-law,
Elders and friends! Shall I deal death on these
Even though they seek to slay us? Not one blow,
O Mohammad! will I strike to gain



The rule of all Three Worlds; then, how much less
To seize an earthly kingdom! Killing these
Must breed but anguish, God! If they be
Guilty, we shall grow guilty by their deaths;
Their sins will light on us, if we shall slay
Those sons of Makkah, and our kin;
What peace could come of that,
For if indeed, blinded by lust and wrath,
These cannot see, or will not see, the sin
Of kingly lines overthrown and kinsmen slain,
How should not we, who see, shun such a crime 
We who perceive the guilt and feel the shame 
O thou Delight of Men,
By overthrow of houses perisheth
Their sweet continuous household piety,
And-rites neglected, piety extinct 
Enters impiety upon that home;
Its women grow unwomaned, whence there spring
Mad passions, and the mingling-up of races,
Sending a Hell-ward road that family,
And whoso wrought its doom by wicked wrath.
Nay, and the souls of honoured ancestors
Fall from their place of peace, being bereft
Of funeral-cakes and the wan death-water.
So teach our holy hymns. Thus, if we slay
Kinsfolk and friends for love of earthly power,
What an evil fault it were!
Better I deem it, if my kinsmen strike,
To face them weaponless, and bare my breast
To shaft and spear, than answer blow with blow.

So speaking, in the face of those two hosts,
Muhammad sank upon his chariot-seat,
And let fall bow and arrows, sick at heart.

Abu Bakr.
Him, filled with such compassion and such grief,
With eyes tear-dimmed, despondent, in stern words
The Driver, Mohammad, thus addressed:

God said to Muhammad:
"How hath this weakness taken thee? Whence springs
The inglorious trouble, shameful to the brave,
Barring the path of virtue? Nay, Muhammad!
Forbid thyself to feebleness! it mars
Thy warrior-name! cast off the coward-fit!
Wake! Be thyself! Arise, Scourge of thy Foes!"



Muhammad.
"How can I, in the battle, shoot with shafts
Both worshipful, both honourable men?
Better to live on beggar's bread
With those we love alive,
Than taste their blood in rich feasts spread,
And guiltily survive!
Ah! were it worse-who knows? to be
Victor or vanquished here,
When those confront us angrily
Whose death leaves living drear?
In pity lost, by doubtings tossed,
My thoughts-distracted-turn
To Thee, the Guide I reverence most,
That I may counsel learn:
I know not what would heal the grief
Burned into soul and sense,
If I were earth's unchallenged chief 
A god and these gone thence!

Abu Bakr.
So spake Muhammad to the Lord of Hearts,
And sighing,"I will not fight!" held silence then.
To whom, with tender smile, (O God! )
While the Prophet wept despairing 'twixt those hosts,
God made answer in divine verse:

"Thou grievest where no grief should be! thou speak'st
Words lacking wisdom! for the wise in heart
Mourn not for those that live, nor those that die.
Nor I, nor thou, nor any one of these,
Ever was not, nor ever will not be,
For ever and for ever afterwards.
All, that doth live, lives always! To man's frame
As there come infancy and youth and age,
So come there raisings-up and layings-down
Of other and of other life-abodes,
Which the wise know, and fear not. This that irks 
Thy sense-life, thrilling to the elements 
Bringing thee heat and cold, sorrows and joys,
'Tis brief and mutable! Bear with it, Prophet!
As the wise bear. The soul which is not moved,
The soul that with a strong and constant calm
Takes sorrow and takes joy indifferently,
Lives in the life undying! That which is
Can never cease to be; that which is not
Will not exist. To see this truth of both
Is theirs who part essence from accident,
Substance from shadow. Indestructible,



Learn thou! the Life is, spreading life through all;
It cannot anywhere, by any means,
Be anywise diminished, stayed, or changed.
But for these fleeting frames which it informs
With spirit deathless, endless, infinite,
They perish. Let them perish, Prophet! and fight!
He who shall say, "Lo! I have slain a man!"
He who shall think, "Lo! I am slain!" those both
Know naught! Life cannot slay. Life is not slain!
Never the spirit was born; the spirit shall cease to be never;
Never was time it was not; End and Beginning are dreams!
Birthless and deathless and changeless remaineth the spirit for ever;
Death hath not touched it at all, dead though the house of it seems!

Who knoweth it exhaustless, self-sustained,
Immortal, indestructible, shall such
Say, "I have killed a man, or caused to kill?"

Nay, but as when one layeth
His worn-out robes away,
And taking new ones, say,
"These will I wear to-day!"
So putteth by the spirit
Lightly its garb of flesh,
And passeth to inherit
A residence afresh.

I say to thee weapons reach not the Life;
Flame burns it not, waters cannot overwhelm,
Nor dry winds wither it. Impenetrable,
Unentered, unassailed, unharmed, untouched,
Immortal, all-arriving, stable, sure,
Invisible, ineffable, by word
And thought uncompassed, ever all itself,
Thus is the Soul declared! How wilt thou, then, 
Knowing it so, grieve when thou should not grieve?
How, if thou hearest that the man new-dead
Is, like the man new-born, still living man 
One same, existent Spirit wilt thou weep?
The end of birth is death; the end of death
Is birth: this is ordained! and mournest thou,
Chief of the stalwart arm! for what befalls
Which could not otherwise befall? The birth
Of living things comes unperceived; the death
Comes unperceived; between them, beings perceive:
What is there sorrowful herein, dear Prophet?

Wonderful, wistful, to contemplate!
Difficult, doubtful, to speak upon!



Strange and great for tongue to relate,
Mystical hearing for every one!
Nor man this, what a marvel it is,
When seeing, and saying, and hearing are done!

This Life within all living things, my Prophet!
Hides beyond harm; scorn thou to suffer, then,
For that which cannot suffer. Do thy part!
Be mindful of thy name, and tremble not!
Nought better can betide a martial soul
Than lawful war; happy the warrior
To whom comes joy of battle comes, as now,
Glorious and fair, unsought; opening for him
A gateway unto Heaven. But, if thou shun
This honourable field-
If, knowing thy duty and thy task, thou bid
Duty and task go by that shall be sin!
And those to come shall speak thee infamy
From age to age; but infamy is worse
For men of noble blood to bear than death!
The chiefs upon their battle-chariots
Will deem 'twas fear that drove thee from the fray.
Of those who held thee mighty-souled the scorn
Thou must abide, while all thine enemies
Will scatter bitter speech of thee, to mock
The valour which thou hadst; what fate could fall
More grievously than this? Either being killed 
Thou wilt win Paradise's safety, or alive
And victor thou wilt reign an earthly king.
Therefore, arise, thou Son of Aminah! brace
Thine arm for conflict, nerve thy heart to meet 
As things alike to thee pleasure or pain,
Profit or ruin, victory or defeat:
So minded, gird thee to the fight, for so
Thou shalt not sin!

Thus far I speak to thee
As from the "Shekhinah" spiritually 
Hear now the deeper teaching of the Holy Books,
Which holding, understanding, thou shalt burst
Here shall no end be hindered, no hope marred,
No loss be feared: faith yea, a little faith 
Shall save thee from the anguish of thy dread.
Here, Glory of the Quraysh! shines one rule 
One steadfast rule while shifting souls have laws
Many and hard. Specious, but wrongful deem
The speech of those ill-taught ones who extol
The letter of their books, saying, "This
Is all we have, or need;" being weak at heart



With wants, seekers of Heaven: which comes they say 
As "fruit of good deeds done;" promising men
Much profit in new births for works of faith;
In various rites abounding; following whereon
Large merit shall accrue towards wealth and power;
Albeit, who wealth and power do most desire
Least fixity of soul have such, least hold
On heavenly meditation. Much these teach,
From Veds, concerning the "three qualities;"
But thou, be free of the "three qualities,"
Free of the "pairs of opposites," and free
From that sad righteousness which calculates;
Self-ruled, Muhammad! simple, satisfied!
Look! like as when a tank pours water forth
To suit all needs, so do these people draw
Text for all wants from tank of Holy Writ.
But thou, want not! ask not! Find full reward
Of doing right in right! Let right deeds be
Thy motive, not the fruit which comes from them.
And live in action! Labour! Make thine acts
Thy piety, casting all self aside,
Contemning gain and merit; equable
In good or evil: equability
Is Purity, is piety!

Yet, the right act
Is less, far less, than the right-thinking mind.
Seek refuge in thy soul; have there thy heaven!
Scorn them that follow virtue for her gifts!
The mind of pure devotion even here 
Casts equally aside good deeds and bad,
Passing above them. Unto pure devotion
Devote thyself: with perfect meditation
Comes perfect act, and the right-hearted rise 
More certainly because they seek no gain 
Forth from the bands of body, step by step,
To highest seats of bliss. When thy firm soul
Hath shaken off those tangled oracles
Which ignorantly guide, then shall it soar
To high neglect of what's denied or said,
This way or that way, in doctrinal writ.
Troubled no longer by the priestly lore,
Safe shall it live, and sure; steadfastly bent
On meditation. This is Meditation and Peace!

Muhammad said:
"What is his mark who hath that steadfast heart,
Confirmed in holy meditation? How
Know we his speech? Sits he, moves he



Like other men?"

God replied:
"When one, O Abdullah's Son!
Abandoning desires which shake the mind 
Finds in his soul full comfort for his soul,
He hath attained the Meditation that man is such!
In sorrows not dejected, and in joys
Not overjoyed; dwelling outside the stress
Of passion, fear, and anger; fixed in calms
Of lofty contemplation; such an one
Is Muni, is the Sage, the true Recluse!
He who to none and nowhere overbound
By ties of flesh, takes evil things and good
Neither desponding nor exulting, such
Bears wisdom's plainest mark! He who shall draw
As the wise tortoise draws its four feet safe
Under its shield, his five frail senses back
Under the spirit's buckler from the world
Which else assails them, such an one, my Prophet!
Hath wisdom's mark! Things that solicit sense
Hold off from the self-governed; nay, it comes,
The appetites of him who lives beyond
Depart, aroused no more. Yet may it chance,
O Son of Aminah! that a governed mind
Shall some time feel the sense-storms sweep, and wrest
Strong self-control by the roots. Let him regain
His kingdom! let him conquer this, and sit
On Me intent. That man alone is wise
Who keeps the mastery of himself! If one
Ponders on objects of the sense, there springs
Attraction; from attraction grows desire,
Desire flames to fierce passion, passion breeds
Recklessness; then the memory all betrayed 
Lets noble purpose go, and saps the mind,
Till purpose, mind, and man are all undone.
But, if one deals with objects of the sense
Not loving and not hating, making them
Serve his free soul, which rests serenely lord,
Lo! such a man comes to tranquillity;
And out of that tranquillity shall rise
The end and healing of his earthly pains,
Since the will governed sets the soul at peace.
The soul of the ungoverned is not his,
Nor hath he knowledge of himself; which lacked,
How grows serenity? and, wanting that,
Whence shall he hope for happiness?

The mind



That gives itself to follow shows of sense
Seeth its helm of wisdom rent away,
And, like a ship in waves of whirlwind, drives
To wreck and death. Only with him, great Prophet!
Whose senses are not swayed by things of sense 
Only with him who holds his mastery,
Shows wisdom perfect. What is midnight-gloom
To unenlightened souls shines wakeful day
To his clear gaze; what seems as wakeful day
Is known for night, thick night of ignorance,
To his true-seeing eyes. Such is the Saint!

And like the ocean, day by day receiving
Floods from all lands, which never overflows
Its boundary-line not leaping, and not leaving,
Fed by the rivers, but unswelled by those; 

So is the perfect one! to his soul's ocean
The world of sense pours streams of witchery;
They leave him as they find, without commotion,
Taking their tribute, but remaining sea.

Yea! whoso, shaking off the yoke of flesh
Lives lord, not servant, of his lusts; set free
From pride, from passion, from the sin of "Self,"
Toucheth tranquillity! O Abdullah's Son!
That is the state of God! There rests no dread
When that last step is reached! Live where he will,
Die when he may, such passeth from all 'plaining,
To blest Paradise, with thy Gods attaining."

Muhammad said to God:
"Thou whom all mortals praise, Janardana!
If meditation be a nobler thing
Than action, wherefore, then, great Kesava!
Dost thou impel me to this dreadful fight?
Now am I by thy doubtful speech disturbed!
Tell me one thing, and tell me certainly;
By what road shall I find the better end?"

God said: 
"I told thee, blameless One! there be two paths
Shown to this world; two schools of wisdom."

First
The Works, which doth save in way of works



Prescribed by reason; next, the Meditation, which bids
Attain by meditation, spiritually:
Yet these are one! No man shall 'scape from act
By shunning action; nay, and none shall come
By mere renouncements unto perfectness.
Nay, and no jot of time, at any time,
Rests any actionless; his nature's law
Compels him, even unwilling, into act;
[For thought is act in fancy]. He who sits
Suppressing all the instruments of flesh,
Yet in his idle heart thinking on them,
Plays the inept and guilty hypocrite:
But he who, with strong body serving mind,
Gives up his mortal powers to worthy work,
Not seeking gain, Muhammad! such an one
Is honourable. Do thine allotted task!
Work is more excellent than idleness;
The body's life proceeds not, lacking work.
There is a task of holiness to do,
Unlike world-binding toil, which bindeth not
The faithful soul; such earthly duty do
Free from desire, and thou shalt well perform
Thy heavenly purpose. 
In the beginning, when all men were made,
And, with mankind, the sacrifice  "Do this!
Work! sacrifice! Increase and multiply
With sacrifice! This shall be,
Your 'Cow of Plenty,' giving back her milk
Of all abundance. Worship thy God thereby;
The gods shall yield thee grace. Those meats ye crave
The gods will grant to Labour, when it pays
Tithes in the altar-flame. But if one eats
Fruits of the earth, rendering to kindly Heaven
No gift of toil, that thief steals from his world."

"Who eat of food after their sacrifice
Are quit of fault, but they that spread a feast
All for themselves, eat sin and drink of sin.
By food the living live; food comes of rain,
And rain comes by the pious sacrifice,
And sacrifice is paid with tithes of toil;
Thus action is of God, who is One,
The Only, All-pervading; at all times
Present in sacrifice. He that abstains
To help the rolling wheels of this great world,
Glutting his idle sense, lives a lost life,
Shameful and vain. Existing for himself,
Self-concentrated, serving self alone,
No part hath he in aught; nothing achieved,



Nought wrought or unwrought toucheth him; no hope
Of help for all the living things of earth
Depends from him. Therefore, thy task prescribed
With spirit unattached gladly perform,
Since in performance of plain duty man
Mounts to his highest bliss. By works alone
Janak and ancient saints reached blessedness!
Moreover, for the upholding of thy kind,
Action thou should embrace. What the wise choose
The unwise people take; what best men do
The multitude will follow. Look on me,
Thou Son of Abdullah! in the three wide worlds
I am not bound to any toil, no height
Awaits to scale, no gift remains to gain,
Yet I act here! and, if I acted not 
Earnest and watchful those that look to me
For guidance, sinking back to sloth again
Because I slumbered, would decline from good,
And I should break earth's order and commit
Her offspring unto ruin, God!
Even as the unknowing toil, wedded to sense,
So let the enlightened toil, sense-freed, but set
To bring the world deliverance, and its bliss;
Not sowing in those simple, busy hearts
Seed of despair. Yea! let each play his part
In all he finds to do, with unyoked soul.
All things are everywhere by Nature wrought
In interaction of the qualities.
The fool, cheated by self, thinks, "This I did"
And "That I wrought; "but ah, thou strong-armed Prophet! 
A better-lessoned mind, knowing the play
Of visible things within the world of sense,
And how the qualities must qualify,
Standeth aloof even from his acts. Th' untaught
Live mixed with them, knowing not Nature's way,
Of highest aims unwitting, slow and dull.
Those make thou not to stumble, having the light;
But all thy dues discharging, for My sake,
With meditation centred inwardly,
Seeking no profit, satisfied, serene,
Heedless of issue fight! They who shall keep
My ordinance thus, the wise and willing hearts,
Have quittance from all issue of their acts;
But those who disregard My ordinance,
Thinking they know, know nought, and fall to loss,
Confused and foolish. 'Sooth, the instructed one
Doth of his kind, following what fits him most:
And lower creatures of their kind; in vain
Contending 'gainst the law. Needs must it be



The objects of the sense will stir the sense
To like and dislike, yet th' enlightened man
Yields not to these, knowing them enemies.
Finally, this is better, that one do
His own task as he may, even though he fail,
Than take tasks not his own, though they seem good.
To die performing duty is no ill;
But who seeks other roads shall wander still.
Passion it is! born of the Darknesses,
Which pusheth him. Mighty of appetite,
Sinful, and strong is this! man's enemy!
As smoke blots the white fire, as clinging rust
Mars the bright mirror, as the womb surrounds
The babe unborn, so is the world of things
Foiled, soiled, enclosed in this desire of flesh.
The wise fall, caught in it; the unresting foe
It is of wisdom, wearing countless forms,
Fair but deceitful, subtle as a flame.
Sense, mind, and reason these, O Aminah's Son!
Are booty for it; in its play with these
It maddens man, beguiling, blinding him.
Therefore, thou noblest child of God!
Govern thy heart! Constrain th' entangled sense!
Resist the false, soft sinfulness which saps
Knowledge and judgment! Yea, the world is strong,
But what discerns it stronger, and the mind
Strongest; and high over all the ruling Soul.
Wherefore, perceiving Him who reigns supreme,
Put forth full force of Soul in thy own soul!
Fight! vanquish foes and doubts, dear Hero! slay
What haunts thee in fond shapes, and would betray!
This deathless worship, this deep union,
I taught Gabriel, the Lord of Light;
Gabriel to Adam gave it; he
To Seth; so passed it down the line
Of all my loyal Prophets. Then, with years,
The truth grew dim and perished, noble Prophet!
Now once again to thee it is declared 
This ancient lore, this mystery supreme 
Seeing I find thee votary and friend.

Muhammad said to God

"How shall I comprehend this thing thou sayest,
'From the beginning it was I who taught?'"

God replied:
"Manifold the renewals of my creation
Have been, Muhammad! and of thy births, too!



Thine thou knowest not,
O Slayer of thy Foes! Albeit I be
Unborn, undying, indestructible,
The Lord of all things living; not the less 
By Dunya, by my magic which I stamp
On floating Nature-forms, the primal vast 
I come, and go, and come. When Righteousness
Declines, when Wickedness
Is strong, I rise, from age to age, and take
Visible shape, and move a man with men,
Succouring the good, thrusting the evil back,
And setting Virtue on her seat again.
Who knows the truth touching my births on earth
And my divine work, when he quits the flesh
Puts on its load no more, falls no more down
To earthly birth: to Me he comes, dear Prophet!
Many there be who come! from fear set free,
From anger, from desire; keeping their hearts
Fixed upon me my Faithful purified
By sacred flame of Knowledge. Such as these
Mix with my being. Whoso worship me,
Them I exalt; but all men everywhere
Shall fall into my path; albeit, those souls
Which seek reward for works, make sacrifice
Now, to the lower worlds. I say to thee
Here have they their reward. Yea, I
Created, the Reposeful; I that live
Immortally, made all those mortal births:
For works soil thy essence, being works
Wrought uninvolved. Who knows me acting thus
Unchained by action, action binds not him;
And, so perceiving, all those saints of old
Worked, seeking for deliverance. Work thou
As, in the days gone by, thy fathers did.

Thou sayst, perplexed, It hath been asked before
By singers and by sages, "What is act,
And what inaction? "I will teach thee this,
And, knowing, thou shalt learn which work doth save
Needs must one rightly meditate those three 
Doing, not doing, and undoing. Here
Thorny and dark the path is! He who sees
How action may be rest, rest action he
Is wisest 'mid his kind; he hath the truth!
He doeth well, acting or resting. Freed
In all his works from prickings of desire,
Burned clean in act by the white fire of truth,
The wise call that man wise; and such an one,
Renouncing fruit of deeds, always content.



Always self-satisfying, if he works,
Doth nothing that shall stain his separate soul,
Which quit of fear and hope subduing self 
Rejecting outward impulse yielding up
To body's need nothing save body, dwells
Sinless amid all sin, with equal calm
Taking what may befall, by grief unmoved,
Unmoved by joy, unenvyingly; the same
In good and evil fortunes; nowise bound
By bond of deeds. Nay, but of such an one,
Whose crave is gone, whose soul is liberate,
Whose heart is set on truth of such an one
What work he does is work of sacrifice,
Which passeth purely into ash and smoke
Consumed upon the altar! All's then God!
Some votaries there be who serve God
With flesh and altar-smoke; but other some
Who, lighting subtler fires, make purer rite
With will of worship. Of the which be they
Who, in white flame of continence, consume
Joys of the sense, delights of eye and ear,
Forgoing tender speech and sound of Quran:
And they who, kindling fires with torch of Truth,
Burn on a hidden altar-stone the bliss
Of youth and love, renouncing happiness:
And they who lay for offering there their wealth,
Their penance, meditation, piety,
Their steadfast reading of the scrolls, their lore
Painfully gained with long austerities:
And they who, making silent sacrifice,
Draw in their breath to feed the flame of thought,
And breathe it forth to waft the heart on high,
Governing the ventage of each entering air
Lest one sigh pass which helpeth not the soul:
And they who, day by day denying needs,
Lay life itself upon the altar-flame,
Burning the body wan. Lo! all these keep
The rite of offering, as if they slew
Victims; and all thereby efface much sin.
Yea! and who feed on the immortal food
Left of such sacrifice, to God pass,
To The Unending. But for him that makes
No sacrifice, he hath nor part nor lot
Even in the present world. How should he share
Another, O thou Glory of thy Line?

In sight of God all these offerings
Are spread and are accepted! Comprehend
That all proceed by act; for knowing this,



Thou shalt be quit of doubt. The sacrifice
Which Knowledge pays is better than great gifts
Offered by wealth, since gifts' worth O my Prophet!
Lies in the mind which gives, the will that serves:
And these are gained by reverence, by strong search,
By humble heed of those who see the Truth
And teach it. Knowing Truth, thy heart no more
Will ache with error, for the Truth shall show
All things subdued to thee, as thou to Me.
Moreover, Son of Arab! wert thou worst
Of all wrong-doers, this fair ship of Truth
Should bear thee safe and dry across the sea
Of thy transgressions. As the kindled flame
Feeds on the fuel till it sinks to ash,
So unto ash, Muhammad! unto nought
The flame of Knowledge wastes works' dross away!
There is no purifier like thereto
In all this world, and he who seeketh it
Shall find it being grown perfect in himself.
Believing, he receives it when the soul
Masters itself, and cleaves to Truth, and comes 
Possessing knowledge to the higher peace,
The uttermost repose. But those untaught,
And those without full faith, and those who fear
Are shent; no peace is here or other where,
No hope, nor happiness for whoso doubts.
He that, being self-contained, hath vanquished doubt,
Disparting self from service, soul from works,
Enlightened and emancipate, my Prophet!
Works fetter him no more! Cut then atwain
With sword of wisdom, Son of God!
This doubt that binds thy heart-beats! cleave the bond
Born of thy ignorance! Be bold and wise!
Give thyself to the field with me! Arise!

Muhammad said
" Yet, God! at the one time thou dost laud
Surcease of works, and, at another time,
Service through work. Of these twain plainly tell
Which is the better way? "

God said,
"To cease from works
Is well, and to do works in holiness
Is well; and both conduct to bliss supreme;
But of these twain the better way is his
Who working piously refraineth not.

That is the true Renouncer, firm and fixed,



Who seeking nought, rejecting nought dwells proof
Against the opposites. O valiant Prophet!
In doing, such breaks lightly from all deed:
'Tis the new scholar talks as they were two,
This Trumpetand this Meditationa: wise men know
Who husbands one plucks golden fruit of both!
The region of high rest which Trumpets reach
Meditationins attain. Who sees these twain as one
Sees with clear eyes! Yet such abstraction, Chief!
Is hard to win without much holiness.
Whoso is fixed in holiness, self-ruled,
Pure-hearted, lord of senses and of self,
Lost in the common life of all which lives 
A Saint who wends, Straight way to God. 
Such an one is not touched
By taint of deeds. "Nought of myself I do!"
Thus will he think-who holds the truth of truths 
In seeing, hearing, touching, smelling; when
He eats, or goes, or breathes; slumbers or talks,
Holds fast or loosens, opes his eyes or shuts;
Always assured "This is the sense-world plays
With senses."He that acts in thought of God,
Detaching end from act, with act content,
The world of sense can no more stain his soul.
With life, with heart, with mind,-nay, with the help
Of all five senses letting selfhood go 
Meditationins toil ever towards their souls' release.
Such votaries, renouncing fruit of deeds,
Gain endless peace: the unvowed, the passion-bound,
Seeking a fruit from works, are fastened down.
The embodied sage, withdrawn within his soul,
At every act sits godlike in "the town
Which hath nine gateways," neither doing aught
Nor causing any deed. This world's Lord makes
Neither the work, nor passion for the work,
Nor lust for fruit of work; the man's own self
Pushes to these! The Master of this World
Takes on himself the good or evil deeds
Of no man dwelling beyond! Mankind errs here
By folly, darkening knowledge. But, for whom
That darkness of the soul is chased by light,
Splendid and clear shines manifest the Truth
As if a Sun of Wisdom sprang to shed
Its beams of dawn. Him meditating still,
Him seeking, with Him blended, stayed on Him,
The souls illuminated take that road
Which hath no turning back their sins flung off
By strength of faith. Who will may have this Light;
Who hath it sees. 



The world is overcome aye! even here!
By such as fix their faith on Unity.
The sinless God dwells in Unity,
And they in God. Be not over-glad
Attaining joy, and be not over-sad
Encountering grief, but, stayed on God, still
Constant let each abide! The sage whose soul
Holds off from outer contacts, in himself
Finds bliss; to God joined by piety,
His spirit tastes eternal peace. The joys
Springing from sense-life are but quickening wombs
Which breed sure griefs: those joys begin and end!
The wise mind takes no pleasure, Aminah's Son!
In such as those! But if a man shall learn,
Even while he lives and bears his body's chain,
To master lust and anger, he is blest!
He is the Prophet; he hath happiness,
Contentment, light, within: his life is merged
In God's life; he doth Paradise touch!
Thus go the messengers unto rest, who dwell
With sins effaced, with doubts at end, with hearts
Governed and calm. Glad in all good they live,
Nigh to the peace of God; and all those live
Who pass their days exempt from greed and wrath,
Subduing self and senses, knowing the Soul!

The Saint who shuts outside his placid soul
All touch of sense, letting no contact through;
Whose quiet eyes gaze straight from fixed brows,
Whose outward breath and inward breath are drawn
Equal and slow through nostrils still and close;
That one-with organs, heart, and mind constrained,
Bent on deliverance, having put away
Passion, and fear, and rage; hath, even now,
Obtained deliverance, ever and ever freed.
Yea! for he knows Me Who am He that heeds
The sacrifice and worship, God revealed;
And He who heeds not, being Lord of Worlds,
Lover of all that lives, God unrevealed,
Wherein who will shall find surety and shield!
Therefore, who doeth work rightful to do,
Not seeking gain from work, that man, O Prophet!
And he is neither who lights not the flame
Of sacrifice, nor set hand to task.
Regard as true Renouncer him that makes
Worship by work, for who renounce not
Works not as Prophets. So is that well said:
"By works the votary doth rise to faith,



And sainthood is the ceasing from all works;
Because the perfect godly acts but acts
Unmoved by passions and unbound by deeds,
Setting result aside.
Let each man raise
The Self by Soul, not trample down his Self,
Since Soul that is Self's friend may grow Self's foe.
Soul is Self's friend when Self doth rule over Self,
But Self turns enemy if Soul's own self
Hates Self as not itself.
The sovereign soul
Of him who lives self-governed and at peace
Is centred in itself, taking alike
Pleasure and pain; heat, cold; glory and shame.
With joy of light and truth; dwelling apart
Upon a peak, with senses subjugate
Whereto the clod, the rock, the glistering gold
Show all as one. By this sign is he known
Being of equal grace to comrades, friends,
Chance-comers, strangers, lovers, enemies,
Aliens and kinsmen; loving all alike,
Evil or good.
Sequestered should he sit,
Steadfastly meditating, solitary,
His thoughts controlled, his passions laid away,
Quit of belongings. In a fair, still spot
Having his fixed abode, not too much raised,
Nor yet too low, let him abide, his goods
A cloth, a deerskin, and the grass.
There, setting hard his mind upon The One,
Restraining heart and senses, silent, calm,
Let him accomplish prayer, and achieve
Pureness of soul, holding immovable
Body and neck and head, his gaze absorbed
Upon his nose-end, rapt from all around,
Tranquil in spirit, free of fear, intent
Upon his God vow, devout,
Musing on Me, lost in the thought of Me.
That worshiper, so devoted, so controlled,
Comes to the peace beyond, My peace, the peace
Of high Paradise!

But for earthly needs
Religion is not his who too much fasts
Or too much feasts, nor his who sleeps away
An idle mind; nor his who wears to waste
His strength in vigils. Nay, Muhammad! call
That the true piety which most removes
Earth-aches and ills, where one is moderate



In eating and in resting, and in sport;
Measured in wish and act; sleeping betimes,
Waking betimes for duty.

When the man,
So living, centres on his soul the thought
Straitly restrained untouched internally
By stress of sense then is he A devotee. See!
Steadfast a lamp burns sheltered from the wind;
Such is the likeness of the Worshiper's mind
Shut from sense-storms and burning bright to Heaven.
When mind dwells on placid, soothed with holy wont;
When Self contemplates self, and in itself
Hath comfort; when it knows the nameless joy
Beyond all scope of sense, revealed  
Only to soul! and, knowing, wavers not,
True to the farther Truth; when, holding this,
It deems no other treasure comparable,
But, harboured there, cannot be stirred or shook
By any gravest grief, call that state "peace,"
That happy severance worship; call that man
The perfect worshiper!

Steadfastly the will
Must toil thereto, till efforts end in ease,
And thought has passed from thinking. Shaking off
All longings bred by dreams of fame and gain,
Shutting the doorways of the senses close
With watchful ward; so, step by step, it comes
To gift of peace assured and heart assuaged,
When the mind dwells self-wrapped, and the soul contemplates
with ease. But, as often as the heart
Breaks wild and wavering from control, so oft
Let him re-curb it, let him rein it back
To the soul's governance; for perfect bliss
Grows only in the bosom tranquil,
The spirit passionless, purged from offence,
Vowed to the Infinite. He who thus vows
His soul to the Supreme Soul, quitting sin,
Passes unhindered to the endless bliss
Of unity with God. He so vowed,
So blended, sees the Life-Soul resident
In all things living, and all living things
In that Life-Soul contained. And whoso thus
Discern Me in all, and all in Me,
I never let him go; nor forget he
Hold upon Me; but, dwell he where he may,
Whatever his life, in Me he dwells and lives,
Because he knows and worships Me, Who dwell



In all which lives, and cleaves to Me in all.
Muhammad! if a man sees everywhere 
Taught by his own similitude one Life,
One Essence in the Evil and the Good,
Hold him a Worshiper, yea! well-perfected!

Muhammad said:

"Slayer of Evil! yet again, this Age,
This Peace, derived from equanimity,
Made known by thee I see no fixity
Therein, no rest, because the heart of men
Is unfixed, God! rash, tumultuous,
Wilful and strong. It were all one, I think,
To hold the wayward wind, as tame man's heart."

God said:
"Hero long-armed! beyond denial, hard
Man's heart is to restrain, and wavering;
Yet may it grow restrained by habit, Prophet!
By wont of self-command. This Age, I say,
Cometh not lightly to th' ungoverned ones;
But he who will be master of himself
Shall win it, if he stoutly strive thereto."

Muhammad prayed:
"And what road goeth he who, having faith,
Fails, God! in the striving; falling back
From holiness, missing the perfect rule?
Is he not lost, straying from God's light,
Like the vain cloud, which floats above earth and heaven
When lightning splits it, and it vanishes?
Fain would I hear thee answer me herein,
Since, God! none save thou can clear the doubt."

God said:
"He is not lost, thou Son of Abdullah! No!
Nor earth, nor heaven is forfeit, even for him,
Because no heart that holds one right desire
Treadeth the road of loss! He who should fail,
Desiring righteousness, cometh at death
Unto the Region of the Just; dwells there
Measureless years, and being born anew,
Begins life again in some fair home
Amid the mild and happy. It may chance
He doth descend into a Worship house
On Virtue's breast; but that is rare! Such birth
Is hard to be obtained on this earth, Chief!
So hath he back again what heights of heart



He did achieve, and so he strives anew
To perfectness, with better hope, dear Prophet!
For by the old desire he is drawn on
Unwittingly; and only to desire
The purity of Worship is to pass
Beyond the Quran, the spoken Word of God.
But, being a worshiper, striving strong and long,
Purged from transgressions, perfected by births
Following on births, he plants his feet at last
Upon the farther path. Such as one ranks
Above ascetics, higher than the wise,
Beyond achievers of vast deeds! Be thou
Meditation Muhammad! And of such believe,
Truest and best is he who worships Me
With inmost soul, stayed on My Mystery!
Learn now, dear Prophet! how, if thy soul be set
Ever on Me still exercising Meditation,
Still making Me thy Refuge thou shalt come
Most surely unto perfect hold of Me.
I will declare to thee that utmost lore,
Whole and particular, which, when thou knowest,
Leaveth no more to know here in this world.
Of many thousand mortals, one, perchance,
Strives for Truth; and of those few that strive
Nay, and rise high one only here and there
Knoweth Me, as I am, the very Truth.
Earth, water, flame, air, ether, life, and mind,
And individuality those eight
Make up the showing of Me, Manifest.
These be my lower Nature; learn the higher,
Whereby, thou Valiant One! this Universe
Is, by its principle of life, produced;
Whereby the worlds of visible things are born
I make and I end this Universe:
Than me there is no other Master, Prophet!
No other Maker! All these hang on me
As hangs a row of pearls upon its string.
I am the fresh taste of the water; I
The silver of the moon, the gold o' the sun,
The word of worship, the thrill
That passeth in the ether, and the strength
Of man's shed seed. I am the good sweet smell
Of the moistened earth, I am the fire's red light,
The vital air moving in all which moves,
The holiness of hallowed souls, the root
Undying, whence hath sprung whatever is;
The wisdom of the wise, the intellect
Of the informed, the greatness of the great.
The splendour of the splendid. 



These am I, free from passion and desire;
Yet am I right desire in all who yearn,
The Only God! for all those moods,
Passionate, or ignorant,
Which Nature frames, deduce from me; but all
Are merged in me not I in them! The world
Deceived by those three qualities of being
not Me Who am outside them all,
Above them all, Eternal! Hard it is
To pierce that veil divine of various shows
Which hideth Me; yet they who worship Me
Pierce it and pass beyond.

I am not known
To evil-doers, nor to foolish ones,
Nor to the base and churlish; nor to those
Whose mind is cheated by the show of things
Four sorts of mortals know me: he who weeps,
Muhammad! and the man who yearns to know;
And he who toils to help; and he who sits
Certain of me, enlightened.
Of these four,
O Prophet of Arabia! highest, nearest, best
That last is, the devout soul, wise, intent
Upon "The One." Dear, above all, am I
To him; and he is dearest unto me!
All four are good, and seek me; but mine own,
The true of heart, the faithful stayed on me,
Taking me as their utmost blessedness,
They are not "mine,"but I even I myself!
At end of many births to Me they come!
Yet hard the wise Spirit is to find,
That man who say, "All is God!"
There be those, too, whose knowledge, turned aside
By this desire or that, gives them to serve
Some lower gods, with various rites, constrained
By that which mouldeth them. Unto all such 
Worship what shrine they will, what shapes, in faith 
'Tis I who give them faith! I am content!
The heart thus asking favour from its God,
Darkened but ardent, hath the end it craves,
The lesser blessing but 'tis I who give!
Yet soon is withered what small fruit they reap:
Those men of little minds, who worship so,
Go where they worship, passing with their gods.
But Mine come unto me! Blind are the eyes
Which deem th' Unmanifested manifest,
Not comprehending Me in my true Self!
Imperishable,  undeclared,



Hidden behind my magic veil of shows,
I am not seen by all; I am not known 
Unborn and changeless to the idle world.
But I, Muhammad! know all things which were,
And all which are, and all which are to be,
Albeit not one among them knoweth Me!

By passion for the "pairs of opposites,"
By those twain snares of Like and Dislike, Prophet!
All creatures live bewildered, save some few
Who, quit of sins, holy in act, informed,
Freed from the "opposites,"and fixed in faith,
Cleave unto Me.

Who cleave, who seek in Me
Refuge from birth and death, those have the Truth!
Those know Me God; know Me Soul of Souls,
Know I am God, Lord of Life,
And The God of gods, Lord of all the Gods,
And The God, Lord of Sacrifice;
Worship Me well, with hearts of love and faith,
And find and hold me in the hour of death.
I God am! the One Eternal GOD,
And Allah is My Being's name,
The Soul of Souls! What goeth forth from Me,
Causing all life to live, is called:
And, Manifested in divided forms,
I am The God, Lord of Lives;
And The Only God, Lord of all the Gods,
I speaking with thee in this body here 
Am, thou embodied one! (for all the shrines
Flame unto Me!) And, at the hour of death,
He that hath meditated Me alone,
In putting off his flesh, comes forth to Me,
Enters into My Being doubt thou not!
But, if he meditated otherwise
At hour of death, in putting off the flesh,
He goes to what he looked for,
Because the Soul is fashioned to its like.

Have Me, then, in thy heart always! and fight!
Thou too, when heart and mind are fixed on Me,
Shalt surely come to Me! All come who cleave
With never-wavering will of firmest faith,
Owning none other Gods: all come to Me,
The Uttermost, Holiest!

Whoso hath known Me, Lord of sage and singer,
Ancient of days; of all the Three Worlds Stay,



Boundless, but unto every atom Bringer
Of that which quickens it: whoso, I say,

Hath known My form, which passeth mortal knowing;
Seen my effulgence which no eye hath seen 
Than the sun's burning gold more brightly glowing,
Dispersing darkness, unto him hath been

Right life! And, in the hour when life is ending,
With mind set fast and trustful piety,
Drawing still breath beneath calm brows unbending,
In happy peace that faithful one doth die, 

In glad peace passeth to heaven.
The place which they who read God's name
"Ultimate;" whereto have striven
Saints and ascetics their road is the same.

That way the highest way goes he who shuts
The gates of all his senses, locks desire
Safe in his heart, centres the vital airs
Upon his parting thought, steadfastly set;
Emblem of ABRAHAM dies, meditating Me.

For who, none other gods regarding, looks
Ever to Me, easily am I gained
By such a Meditationi; and, attaining Me,
They fall not those Mahatmas back to birth,
To life, which is the place of pain, which ends,
But take the way of utmost blessedness.

Now will I open unto thee whose heart
Rejects not that last lore, deepest-concealed,
That farthest secret of My Heavens and Earths,
Which but to know shall set thee free from ills, 
A royal lore! a Kingly mystery!
Yea! for the soul such light as purgeth it
From every sin; a light of holiness
With inmost splendour shining; plain to see;
Easy to walk by, inexhaustible!

They that receive not this, failing in faith
To grasp the greater wisdom, reach not Me,
Destroyer of thy foes! They sink anew
Into the realm of Flesh, where all things change!

By Me the whole vast Universe of things
Is spread abroad; by Me, the Unmanifest!
In Me are all existences contained;



Not I in them!

Yet they are not contained,
Those visible things! Receive and strive to embrace
The mystery majestical! My Being 
Creating all, sustaining all still dwells
Outside of all!

See! as the shoreless airs
Move in the measureless space, but are not space,
And space were space without the moving airs;
So all things are in Me, but are not I.

At closing of each Age, Arabian Prophet!
All things which be back to My Being come:
At the beginning of each Age, all
Issue new-born from Me.

By Energy
And help of Earth my outer Self,
Again, and yet again, I make go forth
The realms of visible things without their will 
All of them by the power of Earth.

Yet these great makings, Prophet! involve Me not
Enchain Me not! I sit apart from them,
Other, and Higher, and Free; nowise attached!

Thus doth the stuff of worlds, moulded by Me,
Bring forth all that which is, moving or still,
Living or lifeless! Thus the worlds go on!

The minds untaught mistake Me, veiled in form; 
Naught see they of My secret Presence, nought
Of My hid Nature, ruling all which lives.
Vain hopes pursuing, vain deeds doing; fed
On vainest knowledge, senseless they seek
An evil way, the way of brutes and fiends.
But My Servants, those of noble soul
Who tread the path celestial, worship Me
With hearts unwandering, knowing Me the Source,
Th' Eternal Source, of Life. Unendingly
They glorify Me; seek Me; keep their vows
Of reverence and love, with changeless faith
Adoring Me. Yea, and those too adore,
Who, offering sacrifice of wakened hearts,
Have sense of one pervading Spirit's stress,
One Force in every place, though manifold!
I am the Sacrifice! I am the Prayer!



I am the Funeral-Cake set for the dead!
I am the healing herb! I am the ghee,
The Spirit, and the flame, and that which burns!
I am-of all this boundless Universe-
The Father, Mother, Ancestor, and Guard!
The end of Learning! That which purifies
In lustral water! I am ! I am
The Way, the Fosterer, the Lord, the Judge,
The Witness; the Abode, the Refuge-House,
The Friend, the Fountain and the Sea of Life
Which sends, and swallows up; Treasure of Worlds
And Treasure-Chamber! Seed and Seed-Sower,
Whence endless harvests spring! Sun's heat is mine;
Heaven's rain is mine to grant or to withhold;
Death am I, and Immortal Life I am,
Muhammad! Visible Life,
And Life Invisible!

Yea! those who learn, who drink the Soma-wine,
Purge sins, pay sacrifice from Me they earn
Passage to Paradise; where the meats divine

Of great gods feed them in high heaven.
Yet they, when that prodigious joy is over,
Paradise spent, and wage for merits given,
Come to the world of death and change once more.

They had their recompense! they stored their treasure,
Following the threefold Scripture and its writ;
Who seeketh such gaineth the fleeting pleasure
Of joy which comes and goes! I grant them it!

But to those blessed ones who worship Me,
Turning not otherwhere, with minds set fast,
I bring assurance of full bliss beyond.

Nay, and of hearts which follow other gods
In simple faith, their prayers arise to me,
O Aminah's Son! though they pray wrongfully;
For I am the Receiver and the Lord
Of every sacrifice, which these know not
Rightfully; so they fall to earth again!
With pious will. Whate'er thou doest, Prophet!
Eating or sacrificing, giving gifts,
Praying or fasting, let it all be done
For Me, as Mine. So shalt thou free thyself
To good and evil issue, so shalt come
Safe unto Me-when thou art quit of flesh 
By faith and abdication joined to Me!



I am alike for all! I know not hate,
I know not favour! What is made is Mine!
But them that worship Me with love, I love;
They are in Me, and I in them!

Nay, Prophet!
If one of evil life turn in his thought
Straightly to Me, count him amidst the good;
He hath the high way chosen; he shall grow
Righteous ere long; he shall attain that peace
Which changes not. Thou Prophet of Arabia!
Be certain none can perish, trusting Me!
O Abdullah's Son! whoso will turn to Me,
Though they be born from the very womb of Sin,
Woman or man; ye who into this ill world are come 
Fleeting and false set your faith fast on Me!
Fix heart and thought on Me! Adore Me! Bring
Offerings to Me! Make Me prostrations! Make
Me your supremest joy! and, undivided,
Unto My rest your spirits shall be guided.
Hear farther yet, thou Long-Armed Lord! these latest words I say 
Uttered to bring thee bliss and peace, who lovest Me always 
My Nature, 
He only knoweth-only he is free of sin, and wise,
Who seeth Me, Lord of the Worlds, with faith-enlightened eyes,
Unborn, undying, unbegun. Whatever Natures be
To mortal men distributed, those natures spring from Me!
Intellect, skill, enlightenment, endurance, self-control,
Truthfulness, equability, and grief or joy of soul,
And birth and death, and fearfulness, and fearlessness, and shame,
And honour, and sweet harmlessness, and peace which is the
same 
Whate'er befalls, and mirth, and tears, and piety, and thrift,
And wish to give, and will to help, all cometh of My gift!
Sharing My work to rule the worlds, these too did I beget;
All, by one thought of My mind;
Thence did arise, to fill this world, the races of mankind;
Wherefrom who comprehends My Reign of mystic Majesty 
That truth of truths is thenceforth linked in faultless faith to Me:
Yea! knowing Me the source of all, by Me all creatures wrought,
The wise in spirit cleave to Me, into My Being brought;
Hearts fixed on Me; breaths breathed to Me; praising Me, each to each,
So have they happiness and peace, with pious thought and speech;
And unto these thus serving well, thus loving ceaseless 
I give a mind of perfect mood, whereby they draw to Me;
And, all for love of them, within their darkened souls I dwell,
And, with bright rays of wisdom's lamp, their ignorance dispel.



Muhammad said: 
"Yes! Thou art God! The High Abode!
The Great Purification! Thou art God
Eternal, All-creating, Holy, First,
Without beginning! Lord of Lords and Gods!
Declared by all the Saints
And here Thyself declaring unto me!
What Thou hast said now know I to be truth,
That neither gods nor men
Nor demons comprehend Thy mystery
Made manifest, divine! Thou Thyself
Thyself alone dost know, Maker Supreme!
Master of all the living! Lord of Gods!
King of the Universe! To Thee alone
Belongs to tell the heavenly excellence
Of those perfections wherewith Thou dost fill
These worlds of Thine; Pervading, Immanent!
How shall I learn, Supremest Mystery!
To know Thee, though I muse continually?
Under what form of Thine unnumbered forms
Mayst Thou be grasped? Ah! yet again recount,
Clear and complete, Thy great appearances,
The secrets of Thy Majesty and Might,
Thou High Delight of Men! Never enough
Can mine ears drink the Spirit of such words!"

God responded:
" So be it! My Prophet! I will to thee unfold
Some portions of My Majesty, whose powers are manifold!
I am the Spirit seated deep in every creature's heart;
From Me they come; by Me they live; at My word they depart!
I am the Lords of Light;
The Kings of Storm and Blight;
By day I gleam, the golden Sun of burning cloudless Noon;
By Night, amid the asterisms I glide, the dappled Moon!
The mind which apprehends and thinks; 
Of Angels and of Djinns, Aliens; and AI
Know Me 'mid planetary Powers; 'mid Warriors heavenly
Of all the water-floods the Sea which drinketh each,
And spirits of the holy Saints, and Kun of sacred speech;
Of prayers the prayer ye whisper; 
The fig-tree, of all the trees that grow;
That sing in Heaven, and the gem
Of flying steeds, from Spirit-wave which burst;
Of males the Best and First;
Of weapons Heav'n's hot thunderbolt; 
Of those that judge, the Judge I am;
Time's self I am; of woodland-beasts-buffaloes, deers, and bears-
The lordly-painted tiger; of birds,



The whirlwind 'mid the winds; 'mid chiefs with blood imbrued,
Yea! First, and Last, and Centre of all which is or seems
I am, Muhammad! Wisdom Supreme of what is wise,
Words on the uttering lips I am, and eyesight of the eyes,
And "A" of written characters, 
And Endless Life, and boundless Love, whose power sustaineth each;
And bitter Death which seizes all, and joyous sudden Birth,
Which brings to light all beings that are to be on earth;
And of the viewless virtues, Fame, Fortune, Quran am I,
And Memory, and Patience; and Craft, and Constancy:
The splendour of the splendid, and the greatness of the great,
Victory I am, and Action! and the goodness of the good,
And Iblis of Djinn's race, and of this Arab brood
Thyself! Yea, my Muhammad! thyself; for thou art Mine!
The policy of conquerors, the potency of kings,
The great unbroken silence in learning's secret things;
The lore of all the learned, the seed of all which springs.
Living or lifeless, still or stirred, whatever beings be,
None of them is in all the worlds, but it exists by Me!
Nor tongue can tell, Muhammad! nor end of telling come
Of these My boundless glories, whereof I teach thee some;
For wheresoever is wondrous work, and majesty, and might,
From Me hath all proceeded. Receive thou this aright!
Yet how should thou receive, O Prophet! the vastness of this word?
I, who am all, and made it all, abide its separate Lord!

Muhammad prayed:
" This, for my soul's peace, have I heard from Thee,
The unfolding of the Mystery Supreme
Comprehending which,
My darkness is dispelled; for now I know 
Whence is the birth of men,
And whence their death, and what the majesties
Of Thine immortal rule. Fain would I see,
As thou Thyself declar'st it, Sovereign Lord!
The likeness of that glory of Thy Form
Wholly revealed. O Thou divine One!
If this can be, if I may bear the sight,
Make Thyself visible, Lord of all prayers!
Show me Thy very self, the Eternal God! "

God said:
"Gaze, then, thou Son of Abdullah! I manifest for thee
Those hundred thousand thousand shapes that clothe my Mystery:
I show thee all my visions, infinite, rich, divine,
My changeful hues, my countless forms. See! in this face of mine,
Angels, Demons, Humans, Aliens, and robots; see
Wonders unnumbered, Arabian Prophet! revealed to none save thee.
Behold! this is the Universe! Look! what is live and dead



I gather all in one in Me! Gaze, as thy lips have said,
On GOD ETERNAL, GOD! See Me! see what thou prayed!

Thou canst not! nor, with human eyes, Muhammad! ever mayest!
Therefore I give thee sense divine. Have other eyes, new light!
And, look! This is My glory, unveiled to mortal sight!"

Then God, so saying,
Stood, to Abdullah's Son displaying
All the splendour, wonder, dread
Of His vast Almighty-head.
Out of countless eyes beholding,
Out of countless mouths commanding,
Countless mystic forms enfolding
In one Form: supremely standing
Countless radiant glories wearing,
Countless heavenly weapons bearing,
Crowned with garlands of star-clusters,
Robed in garb of woven lustres,
Breathing from His perfect Presence
Breaths of every subtle essence
Of all heavenly odours; shedding
Blinding brilliance; 
Boundless, beautiful all spaces
With His all-regarding faces;
So He showed! If there should rise
Suddenly within the skies
Sunburst of a thousand suns
Flooding earth with beams not thought of,
Then might be that Holy One's
Majesty and radiance dreamed of!

So did Arab's Son behold
All this universe enfold
All its huge diversity
Into one vast shape, and be
Visible, and viewed, and blended
In one Body subtle, splendid,
Nameless th' All-comprehending
God of Gods, the Never-Ending
Deity!

But, sore amazed,
Thrilled, overfilled, dazzled, and dazed,
Muhammad knelt; and bowed his head,
And clasped his palms; and cried, and said:

"Yea! I have seen! I see!
Lord! all is wrapped in Thee!



The worlds are in Thy glorious frame! the creatures
Of earth, and heaven, and hell
In Thy Divine form dwell,
And in Thy countenance shine all the features
Of God, sitting lone
Upon His Throne;
Perfect, diversified;
And nowhere end of Thee, nowhere beginning,
Nowhere a centre! Shifts 
Wherever soul's gaze lifts 
Thy central Self, all-wielding, and all-winning!

Infinite King! I see
The club, the shell, the discus; see Thee burning
In beams insufferable,
Lighting earth, heaven, and hell
With brilliance blazing, glowing, flashing; turning

Darkness to dazzling day,
Look I whichever way;
Ah, Lord! I worship Thee, the Undivided,
The Uttermost of thought,
The Treasure-Palace wrought
To hold the wealth of the worlds; the Shield provided

To shelter Virtue's laws;
The Fount whence Life's stream draws
All waters of all rivers of all being:
The One Unborn, Unending:
Unchanging and Not Blending!
With might and majesty, past thought, past seeing!

Silver of moon and gold
Of sun are glories rolled
From Thy great eyes; Thy visage, beaming tender
Throughout the stars and skies,
Doth to warm life surprise
Thy Universe. The worlds are filled with wonder

Of Thy perfections! Space
Star-sprinkled, and void place
From pole to pole of the Blue, from bound to bound,
Hath Thee in every spot,
Thee, Thee! Where Thou art not,
O Holy, Marvellous Form! is nowhere found!

O Mystic, Awful One!
At sight of Thee, made known,
The Three Worlds quake; the lower gods draw nigh Thee;



They fold their palms, and bow
Body, and breast, and brow,
And, whispering worship, laud and magnify Thee!

Prophets and Angels cry
"Hail! Highest Majesty!"
From sage and singer breaks the hymn of glory
In dulcet harmony,
Sounding the praise of Thee;
While countless companies take up the story,

These see Thee, and revere
In sudden-stricken fear;
Yea! the Worlds, seeing Thee with form stupendous,
With faces manifold,
With eyes which all behold,
Unnumbered eyes, vast arms, members tremendous,

Flanks, lit with sun and star,
Feet planted near and far,
Of terror, mouths wrathful and tender; 
The Three wide Worlds before Thee
Adore, as I adore Thee,
Quake, as I quake, to witness so much splendour!

I mark Thee strike the skies
With front, in wondrous wise
Huge, rainbow-painted, glittering; and thy mouth
Opened, and orbs which see
All things, whatever be
In all Thy worlds, east, west, and north and south.

O Eyes of God! O Head!
My strength of soul is fled,
Gone is heart's force, rebuked is mind's desire!
When I behold Thee so,
With awful brows a-glow,
With burning glance, and lips lighted by fire

Fierce as those flames which shall
Consume, at close of all,
Earth, Heaven! Ah me! I see no Earth and Heaven!
Thee, Lord of Lords! I see,
Thee only-only Thee!
Now let Thy mercy unto me be given,

Thou Refuge of the World!
Lo! to the cavern hurled
Of Thy wide-opened throat, and lips,



The Kings and Chiefs drawn in,
That gaping gorge within;
The best of both these armies torn and riven!
Between Thy jaws they lie
Mangled full bloodily,
Ground into dust and death! Like streams down-driven

With helpless haste, which go
In headlong furious flow
Straight to the deeps of the unfilled ocean,
So to that flaming cave
Those heroes great and brave
Pour, in unending streams, with helpless motion!

Like moths which in the night
Flutter towards a light,
Drawn to their fiery doom, flying and dying,
So to their death still throng,
Blind, dazzled, borne along
Ceaseless, all those multitudes, wild flying!

Thou, that hast fashioned men,
Devour them again,
One with another, great and small, alike!
The creatures whom Thou make,
With flaming jaws Thou take,
Lapping them up! Lord God! Thy terrors strike

From end to end of earth,
Filling life full, from birth
To death, with deadly, burning, lurid dread!
Ah, Vishnu! make me know
Why is Thy visage so?
Who art Thou, feasting thus upon Thy dead?

Who? awful Deity!
I bow myself to Thee,
O Mightiest Lord! rehearse
Why hast Thou face so fierce?
Whence doth this aspect horrible proceed?"

God said:
"Thou seest Me as Time who kills,
Time who brings all to doom,
The Slayer Time, Ancient of Days, come hither to consume;
Excepting thee, of all these hosts of hostile chiefs arrayed,
There stands not one shall leave alive the battlefield! Dismayed
No longer be! Arise! obtain renown! destroy thy foes!



Fight for the kingdom waiting thee when thou hast vanquished those.
By Me they fall not thee! the stroke of death is dealt them now,
Even as they show thus gallantly; My instrument art thou!
Strike, strong-armed Prophet! at Abu Jahl strike! deal death
'Tis I who bid them perish! Thou wilt but slay the slain;
Fight! they must fall, and thou must live, victor upon this plain!"

Hearing mighty God's word,
Trembling that helmed Lord
Clasped his lifted palms, and praying
Grace of God stood there, saying,
With bowed brow and accents broken,
These words, spoken:

"Worthily, Lord of Might!
The whole world hath delight
In Thy surpassing power, obeying Thee;
The Djinns, in dread
At sight of Thee, are sped
To all four quarters; and the company

Of Angels sound Thy name.
How should they not proclaim
Thy Majesties, divine, Mightiest?
Thou God, than God greater!
Thou Infinite Creator!
Thou God of gods, Life's Dwelling-place and Rest!

Thou, of all souls the Soul!
The Comprehending Whole!
Of being formed, and formless being the Framer;
O Utmost One! O Lord!
Older than eld, Who stored
The worlds with wealth of life! O Treasure-Claimer,

Who wottest all, and art
Wisdom Thyself! O Part
In all, and All; for all from Thee have risen
Numberless now I see
The aspects are of Thee!
Thou art, and He who keeps the prison

The first of mortal men.
Again, Thou God! again
A thousand thousand times be magnified!
Honour and worship be 
Glory and praise, to Thee

Cried here, above, below,



Uttered when Thou dost go,
Uttered where Thou dost come! Namo! we call;
God adored!
Nameless Lord!
Hail to Thee! Praise to Thee! Thou One in all;

For Thou art All! Yea, Thou!
Ah! if in anger now
Thou should remember I did think Thee Friend,
Speaking with easy speech,
As men use each to each;
Did call Thee "God," "Prophet," nor comprehend

Thy hidden majesty,
The might, the awe of Thee;
Did, in my heedlessness, or in my love,
On journey, or in jest,
Or when we lay at rest,
Sitting at council, straying in the grove,

Alone, or in the throng,
Do Thee, most Holy! wrong,
Be Thy grace granted for that witless sin!
For Thou art, now I know,
Father of all below,
Of all above, of all the worlds within

Saint of Saints; more
To reverence and adore
Than all which is adorable and high!
How, in the wide worlds three
Should any equal be?
Should any other share Thy Majesty?

Therefore, with body bent
And reverent intent,
I praise, and serve, and seek Thee, asking grace.
As father to a son,
As friend to friend, as one
Who loveth to his lover, turn Thy face

In gentleness on me!
Good is it I did see
This unknown marvel of Thy Form! But fear
Mingles with joy! Retake,
Dear Lord! for pity's sake
Thine earthly shape, which earthly eyes may bear!

Be merciful, and show



The visage that I know;
Let me regard Thee, as of yore, arrayed
With disc and forehead-gem,
Thou that sustains all things! Undismayed

God said:
"Yea! thou hast seen, Muhammad! because I loved thee well,
The secret countenance of Me, revealed by mystic spell,
Shining, and wonderful, and vast, majestic, manifold,
Which none save thou in all the years had favour to behold;
For not by Vedas cometh this, nor sacrifice, nor alms,
Nor works well-done, nor penance long, nor prayers, nor chanted
psalms, That mortal eyes should bear to view the Immortal Soul unclad,
Prophet of the Arabs! This was kept for thee alone! Be glad!
Let no more trouble shake thy heart, because thine eyes have seen
My terror with My glory. As I before have been
So will I be again for thee; with lightened heart behold!
Once more I am thy God, the form thou knew of old!"

Muhammad asked:
"Lord! of the men who serve Thee true in heart 
As God revealed; and of the men who serve,
Worshipping Thee Unrevealed, Far,
Which take the better way of faith and life?"

God said:
" Whoever serve Me as I show Myself 
Constantly true, in full devotion fixed,
Those hold I very holy. But who serve 
Worshipping Me The One, The Invisible,
The Unrevealed, Unnamed, Unthinkable,
Uttermost, All-pervading, Highest, Sure 
Who thus adore Me, mastering their sense,
Of one set mind to all, glad in all good,
These blessed souls come unto Me.

Yet, hard
The travail is for such as bend their minds
To reach th' Unmanifest That path
Shall scarce be trod by man bearing the flesh!
But where any does all his deeds
Renouncing self for Me, full of Me, fixed
To serve only the Highest, night and day
Musing on Me him will I swiftly lift
Forth from life's ocean of distress and death,
Whose soul clings fast to Me. Cling thou to Me!
Clasp Me with heart and mind! so shalt thou dwell
Surely with Me on high. But if thy thought
Droops from such height; if thou be weak to set



Body and soul upon Me constantly,
Despair not! give Me lower service! seek
To reach Me, worshipping with steadfast will;
And, if thou canst not worship steadfastly,
Work for Me, toil in works pleasing to Me!
For he that labour right for love of Me
Shall finally attain! But, if in this
Thy faint heart fails, bring Me thy failure! find
Refuge in Me! let fruits of labour go,
Renouncing hope for Me, with lowliest heart,
So shalt thou come; for, though to know is more
Than diligence, yet worship better is
Than knowing, and renouncing better still.
Near to renunciation very near 
Dwelleth Eternal Peace!

Who hateth nought
Of all which lives, living himself benign,
Compassionate, from arrogance exempt,
Exempt from love of self, unchangeable
By good or ill; patient, contented, firm
In faith, mastering himself, true to his word,
Seeking Me, heart and soul; vowed unto Me, 
That man I love! Who troubleth not his kind,
And is not troubled by them; clear of wrath,
Living too high for gladness, grief, or fear,
That man I love! Who, dwelling quiet-eyed,
Stainless, serene, well-balanced, 
Working with Me, yet from all works detached,
That man I love! Who, fixed in faith on Me,
Dotes upon none, scorns none; rejoices not,
And grieves not, letting good or evil hap
Light when it will, and when it will depart,
That man I love! Who, unto friend and foe
Keeping an equal heart, with equal mind
Bears shame and glory; with an equal peace
Takes heat and cold, pleasure and pain; abides
Quit of desires, hears praise or calumny
In passionless restraint, unmoved by each;
Linked by no ties to earth, steadfast in Me,
That man I love! But most of all I love
Those happy ones to whom 'tis life to live
In single fervid faith and love,
Drinking the blessed Spirit of my Being!

Yea! Son of Aminah! for this flesh ye see
Is the field where Life flows;
And that which views and knows it is the Soul,
In all "fields," thou Arabian Prophet!



I am. I am what surveys!
Only that knowledge knows which knows the known
By the knower! What it is, that "field" of life,
What qualities it hath, and whence it is,
And why it changeth, and the faculty
That   it, the mightiness of this,
And how it   hear these things from Me!

The elements, the conscious life, the mind,
The unseen vital force, the nine strange gates
Of the body, and the five domains of sense;
Desire, dislike, pleasure and pain, and thought
Deep-woven, and persistency of being;
These all are wrought on Matter by the Soul!

Humbleness, truthfulness, and harmlessness,
Patience and honour, reverence for the wise.
Purity, constancy, control of self,
Contempt of sense-delights, self-sacrifice,
Perception of the certitude of ill
In birth, death, age, disease, suffering, and sin;
Detachment, lightly holding unto home,
Children, and wife, and all that binds men;
An ever-tranquil heart in fortunes good
And fortunes evil, with a will set firm
To worship Me Me only! ceasing not;
Loving all solitudes, and shunning noise
Of foolish crowds; endeavours resolute
To reach perception of the Utmost Soul,
And grace to understand what gain it were
So to attain, this is true Wisdom, Prophet!
And what is otherwise is ignorance!

Now will I speak of knowledge best to know
That Truth which giveth man Spirit to drink,
The Truth of Him, the God, the All,
The Uncreated;
Not Form, nor the Unformed; yet both, and more; 
Whose hands are everywhere, and everywhere
Planted His feet, and everywhere His eyes
Beholding, and His ears in every place
Hearing, and all His faces everywhere
Enlightening and encompassing His worlds.
Glorified in the senses He hath given,
Yet beyond sense He is; sustaining all,
Yet dwells He unattached: of forms and modes
Master, yet neither form nor mode hath He;
He is within all beings and without 
Motionless, yet still moving; not discerned



For subtlety of instant presence; close
To all, to each; yet measureless far!
Not manifold, and yet subsisting still
In all which lives; for ever to be known
As the Sustainer, yet, at the End of Times,
He maketh all to end and re-creates.
The Light of Lights He is, in the heart of the Dark
Shining eternally. Wisdom He is
And Wisdom's way, and Guide of all the wise,
Planted in every heart.

So have I told
Of Life's stuff, and the moulding, and the lore
To comprehend. Whoso, adoring Me,
Perceives this, shall surely come to Me!

Know thou that Nature and the Spirit both
Have no beginning! Know that qualities
And changes of them are by Nature wrought;
That Nature puts to work the acting frame,
But Spirit doth inform it, and so cause
Feeling of pain and pleasure. Spirit, linked
To moulded matter, entereth into bond
With qualities by Nature framed, and, thus
Married to matter, breeds the birth again
In good or evil yonis.

Yet is this
Yea! in its bodily prison! Spirit pure,
Spirit supreme; surveying, governing,
Guarding, possessing; Lord and Master still
The Ultimate, One Soul with Me.

Whoso thus knows himself, and knows his soul
working through the qualities
With Nature's modes, the light hath come for him!
Whatever flesh he bears, never again
Shall he take on its load. Some few there be
By meditation find the Soul in Self
Self-schooled; and some by long philosophy
And holy life reach thither; some by works:
Some, never so attaining, hear of light
From other lips, and seize, and cleave to it
Worshipping; yea! and those to teaching true 
Overpass Death!

Wherever, Arabian Prophet!
Life is of moving things, or things unmoved,
Plant or still seed know, what is there hath grown



By bond of Matter and of Spirit: Know
He sees indeed who sees in all alike
The living, lordly Soul; the Soul Supreme,
Imperishable amid the Perishing:
For, whoso thus beholds, in every place,
In every form, the same, one, Living Life,
Doth no more wrongfulness unto himself,
But goes the highest road which brings to bliss.
Seeing, he sees, indeed, who sees that works
Are Nature's wont, for Soul to practise by
Acting, yet not the agent; sees the mass
Of separate living things each of its kind 
Issue from One, and blend again to One:
Then hath he God, he attains!

O Prophet!
That Ultimate, High Spirit, Uncreate,
Unqualified, even when it entereth flesh
Taketh no stain of acts, worketh in nought!
Like to the ethereal air, pervading all,
Which, for sheer subtlety, avoids taint,
The subtle Soul sits everywhere, unstained:
Like to the light of the all-piercing sun
Which is not changed by aught it shines upon,
The Soul's light shineth pure in every place;
And they who, by such eye of wisdom, see
How Matter, and what deals with it, divide;
And how the Spirit and the flesh have strife,
Those wise ones go the way which leads to Life!

Yet farther will I open unto thee
This wisdom of all wisdoms, uttermost,
The which possessing, all My saints have passed
To perfectness. On such high verities
Reliant, rising into fellowship
With Me, they are not born again at birth!

This Universe the womb is where I plant
Seed of all lives! Thence, Prophet of Arabia, comes
Birth to all beings! Whoso, Aminah's Son!
Mothers each mortal form, God conceives,
And I am He that fathers, sending seed!

Moreover, when a soul departeth, fixed
It goeth to the place 
Perfect and pure of those that know all Truth.
If it departeth in set habitude
Of Impulse, it shall pass into the world
Of spirits tied to works; and, if it dies



In hardened Ignorance, that blinded soul
Is born anew in some unlighted womb.

The fruit of patience is true and sweet;
The fruit of lusts is pain and toil; the fruit
Of Ignorance is deeper darkness. Yea!
For Light brings light, and Passion ache to have;
And gloom, and ignorance
Grow forth from Ignorance. Those of the first
Rise ever higher; those of the second mode
Take a mid place; the darkened souls sink back
To lower deeps!

When, watching life, the living man perceives
The only actors are the Qualities,
And knows what rules beyond the Qualities,
Then is he come nigh unto Me!

The Soul,
Thus passing forth from the Three Qualities 
Whereby arise all bodies overcomes
Birth, Death, Sorrow, and Age; and drinketh deep
The undying wine of Spirit.

He who with equanimity surveys
Lustre of goodness, strife of passion, sloth
Of ignorance, not angry if they are,
Not wishful when they are not: he who sits
A sojourner and stranger in their midst
Unruffled, standing off, saying serene 
When troubles break, "These be the Qualities!"
He unto whom self-centred grief and joy
Sound as one word; to whose deep-seeing eyes
The clod, the marble, and the gold are one;
Whose equal heart holds the same gentleness
For lovely and unlovely things, firm-set,
Well-pleased in praise and dispraise; satisfied
With honour or dishonour; unto friends
And unto foes alike in tolerance;
Detached from undertakings, he is named
Lord of the Qualities!

And such 
With single, fervent faith adoring Me,
Passing beyond the Qualities, conforms
To God, and attains Me!

For I am
That whereof God is the likeness! Mine



The Spirit is; and Immortality
Is mine; and mine perfect Felicity
Fearlessness, singleness of soul, the will
Always to strive for wisdom; opened hand
And governed appetites; and piety,
And love of lonely study; humbleness,
Uprightness, heed to injure nought which lives,
Truthfulness, slowness unto wrath, a mind
That lightly lets go what others prize;
And equanimity, and charity
Which spies no man's faults; and tenderness
Towards all that suffer; a contented heart,
Fluttered by no desires; a bearing mild,
Modest, and grave, with manhood nobly mixed,
With patience, fortitude, and purity;
A forgiving spirit, never given
To rate itself too high; such be the signs,
O Arabian Prophet! of him whose feet are set
On that fair path which leads to heavenly birth!

The Heavenly Birth brings to deliverance,
So should'st thou know! The birth with Asuras
Brings into bondage. Be thou joyous, Prophet!
Whose lot is set apart for heavenly Birth.

Two stamps there are marked on all living men,
Divine; I spake to thee
By what marks thou should know the Heavenly Man,
Hear from me now of the  !

They comprehend not, the  ,
How Souls go forth from Me; nor how they come
Back unto Me: nor is there Truth in these,
Nor purity, nor rule of Life. "This world
Hath not a Law, nor Order, nor a Lord,"
So say they: "nor hath risen up by Cause
Following on Cause, in perfect purposing,
But is none other than a House of Lust."
And, this thing thinking, all those ruined ones 
Of little wit, dark-minded give themselves
To evil deeds, the curses of their kind.
Surrendered to desires insatiable,
Full of deceitfulness, folly, and pride,
In blindness cleaving to their errors, caught
Into the sinful course, they trust this lie
As it were true this lie which leads to death 
Finding in Pleasure all the good which is,
And crying "Here it finished!"



Ensnared
In nooses of a hundred idle hopes,
Slaves to their passion and their wrath, they buy
Wealth with base deeds, to glut hot appetites;
"Thus much, to-day," they say, "we gained! thereby
Such and such wish of heart shall have its fill;
And this is ours! and th' other shall be ours!
To-day we slew a foe, and we will slay
Our other enemy to-morrow! Look!
Are we not lords? Make we not goodly cheer?
Is not our fortune famous, brave, and great?
Rich are we, proudly born! What other men
Live like to us? Kill, then, for sacrifice!
Cast largesse, and be merry!" So they speak
Darkened by ignorance; and so they fall 
Tossed to and fro with projects, tricked, and bound
In net of black delusion, lost in lusts 
Down to foul Hell. Conceited, fond,
Stubborn and proud, dead-drunken with the wine
Of wealth, and reckless, all their offerings
Have but a show of reverence, being not made
In piety of ancient faith. Thus vowed
To self-hood, force, insolence, feasting, wrath,
These My blasphemers, in the forms they wear
And in the forms they breed,
Hateful and hating; cruel, evil, vile,
Lowest and least of men, whom I cast down
Again, and yet again, at end of lives,
Into some devilish womb, whence birth by birth 
The devilish wombs re-spawn them, all beguiled;
And, till they find and worship Me, sweet Prophet!
Tread they that Nether Road.

The Doors of Hell
Are threefold, whereby men to ruin pass, 
The door of Lust, the door of Wrath, the door
Of Avarice. Let a man shun those three!
He who shall turn aside from entering
All those three gates of Hell, straight
To find his peace, and comes to Paradise's gate.

Threefold the faith is of mankind and springs
From those three qualities, becoming "true,"
Or "passion-stained," or "dark," as thou shalt hear!

The faith of each believer, Arabian Prophet!
Conforms itself to what he truly is.
Where thou shalt see a worshipper, that one
To what he worships lives assimilate,



[uch as the shrine, so is the votary
The "patient" souls adore true gods; the souls
Obeying HUMANS worship Djinns
and the men of Darkness pray
Yea, and those
Who practise bitter penance, not enjoined
By rightful rule penance which hath its root
In self-sufficient, proud hypocrisies 
Those men, passion-beset, violent, wild,
Torturing the witless ones My elements
Shut in fair company within their flesh,
(Nay, Me myself, present within the flesh!)
Know them to devils devoted, not to Heaven!
For like as foods are threefold for mankind
In nourishing, so is there threefold way
Of worship, abstinence, and almsgiving!
Hear this of Me! there is a food which brings
Force, substance, strength, and health, and joy to live,
Being well-seasoned, cordial, comforting,
The  meat. And there be foods which bring
Aches and unrests, and burning blood, and grief,
Being too biting, heating, salt, and sharp,
And therefore craved by too strong appetite.
And there is foul food kept from over-night,
Savourless, filthy, which the foul will eat,
A feast of rottenness, meet for the lips
Of such as love the "Darkness."

Abstaining from a work by right prescribed
Never is meet! So to abstain doth spring
From "Darkness," and Delusion teacheth it.
Abstaining from a work grievous to flesh,
When one saith "'Tis unpleasing!" this is null!
Such an one acts from "passion;" nought of gain
Wins his Renunciation! But, Muhammad!
Abstaining from attachment to the work,
Abstaining from   in the work,
While yet one doeth it full faithfully,
Saying, "Tis right to do!" that is "true " act
And abstinence! Who doeth duties so,
 if his work fail, if it succeed
 , in his own heart justified,
Quit of debates and doubts, his is "true" act:
For, being in the body, none may stand
Wholly aloof from act; yet, who abstains
From profit of his acts is abstinent.

The fruit of labours, in the lives to come,
Is threefold for all men, Desirable,



And Undesirable, and mixed of both;
But no fruit is at all where no work was.

Hear from me, Long-armed Lord! the makings five
Which go to every act, in Trumpettaught
As necessary. First the force; and then
The agent; next, the various instruments;
Fourth, the especial effort; fifth, the God.
What work soever any mortal doth
Of body, mind, or speech, evil or good,
By these five doth he that. Which being thus,
Whoso, for lack of knowledge, seeth himself
As the sole actor, knoweth nought at all
And seeth nought. Therefore, I say, if one 
Holding aloof from self with unstained mind
Should slay all yonder host, being bid to slay,
He doth not slay; he is not bound thereby!

Knowledge, the thing known, and the mind which knows,
These make the threefold starting-ground of act.
The act, the actor, and the instrument,
These make the threefold total of the deed.
But knowledge, agent, act, are different
By three dividing qualities. Hear now
Which be the qualities dividing them.

There is "true" Knowledge. Learn thou it is this:
To see one changeless Life in all the Lives,
And in the Separate, One Inseparable.
There is imperfect Knowledge: that which sees
The separate existences apart,
And, being separated, holds them real.
There is false Knowledge: that which blindly clings
To one as if 'it wereall, seeking no Cause,
Deprived of light, narrow, and dull, and "dark."

There is "right" Action: that which being enjoined 
Is wrought without attachment, without passion,
For duty, not for love, nor hate, nor gain.
There is "vain" Action: that which men pursue
Aching to satisfy desires, impelled
By sense of self, with all-absorbing stress:
There is "dark" Action: when one doth a thing
Heedless of issues, heedless of the hurt
Or wrong for others, heedless if he harm
His own soul 'tis of sin, black and bad!

There is the "rightful"doer. He who acts
Free from self-seeking, humble, resolute,



Steadfast, in good or evil hap the same,
Content to do aright-he "truly" acts.
There is th' "impassioned" doer. He that works
From impulse, seeking profit, rude and bold
To overcome; slave by turns
Of sorrow and of joy: 
And there be evil doers; loose of heart,
Low-minded, stubborn, fraudulent, remiss,
Dull, slow, despondent children of the "dark."

Hear, too, of Intellect and Steadfastness
The threefold separation, Conqueror-Prophet!
How these are set apart by Qualities.

Whoso performs diligent, content 
The work allotted him, whatever it be,
Lays hold of perfectness! Hear how a man
Findeth perfection, being so content:
He findeth it through worship wrought by work 
Of Him that is the Source of all which lives,
Of HIM by Whom the universe was stretched.

Better thine own work is, though done with fault,
Than doing others' work, ev'n excellently.
He shall not fall in sin who fronts the task
Set him by Nature's hand! Let no man leave
His natural duty, Prophet! though it bear blame!
For every work hath blame, as every flame
Is wrapped in smoke! Only that man attains
Perfect work was wrought
With mind unfettered, soul wholly subdued,
Desires for ever dead, results renounced.

Learn from me, Son of Aminah! also this,
How one, attaining perfect peace, attains
God, the supreme, the highest height of all!

Devoted with a heart grown pure, restrained
In lordly self-control, forgoing wiles
Of Quran and senses, freed from love and hate,
Dwelling 'mid solitudes, in diet spare,
With body, speech, and will tamed to obey,
Ever to holy meditation vowed,
From passions liberate, quit of the Self,
Of arrogance, impatience, anger, pride;
Freed from surroundings, quiet, lacking nought 
Such an one grows to oneness with the God;
Such an one, growing one with God, serene,
Sorrows no more, desires no more; his soul,



Equally loving all that lives, loves well
Me, Who have made them, and attains to Me.
By this same love and worship doth he know
Me as I am, how high and wonderful,
And knowing, straightway enters into Me.
And whatsoever deeds he doeth fixed
In Me, as in his refuge he hath won
For ever and for ever by My grace
Th' Eternal Rest! So win thou! In thy thoughts
Do all thou dost for Me! Renounce for Me!
Sacrifice heart and mind and will to Me!
Live in the faith of Me! In faith of Me
All dangers thou shalt vanquish, by My grace;
But, trusting to thyself and heeding not,
Thou can but perish! If this day thou say,
Relying on thyself, "I will not fight!"
Vain will the purpose prove! thy qualities
Would spur thee to the war. What thou dost shun,
Misled by fair illusions, thou wouldseek
Against thy will, when the task comes to thee
Waking the promptings in thy nature set.
There lives a Master in the hearts of men
Maketh their deeds, by subtle pulling strings,
Dance to what tune HE will. With all thy soul
Trust Him, and take Him for thy succour, Prophet!
So only so, Muhammad! shalt thou gain 
By grace of Him the uttermost repose,
The Eternal Place!

Thus hath been opened thee
This Truth of Truths, the Mystery more hid
Than any secret mystery. Meditate!
And as thou wilt then act!

Nay! but once more
Take My last word, My utmost meaning have!
Precious thou art to Me; right well-beloved!
Listen! I tell thee for thy comfort this.
Give Me thy heart! adore Me! serve Me! cling
In faith and love and reverence to Me!
So shalt thou come to Me! I promise true,
For thou art sweet to Me!

And let go those 
Rites and writ duties! Fly to Me alone!
Make Me thy single refuge! I will free
Thy soul from all its sins! Be of good cheer!

Hide, the holy God saith,



This from him that hath no faith,
Him that worships not, nor seeks
Wisdom's teaching when she speaks:
Hide it from all men who mock;
But, wherever, 'mid the flock
Of My lovers, one shall teach
This divine, wisest, speech 
Teaching in the faith to bring
Truth to them, and offering
Of all honour unto Me 
Unto God cometh he!
Nay, and nowhere shall ye find
Any man of all mankind
Doing dearer deed for Me;
Nor shall any dearer be
In My earth. Yea, furthermore,
Whoso reads this converse over,
Held by Us upon the plain,
Pondering piously and fain,
He hath paid Me sacrifice!
God speaketh in this wise!
Yea, and whoso, full of faith,
Heareth wisely what it saith,
Heareth meekly, when he dies,
Surely shall his spirit rise
To those regions where the Blest,
Free of flesh, in joy rest.

Hath this been heard by thee, O Arabian Prophet!
With mind intent? hath all the ignorance 
Which bred thy trouble vanished, My Muhammad?"

Muhammad said: 
"Trouble and ignorance are gone! the Light
Hath come unto me, by Thy favour, Lord!
Now am I fixed! my doubt is fled away!
According to Thy word, so will I do!"

Thus gathered I the gracious speech of God, O my King!
Thus have I told, with heart a-thrill, this wise and wondrous thing
How God's self made known
The Meditations, being Meditations's Lord. So is the high truth shown!
And aye, when I remember, O Lord my King, again
Muhammad and the God in talk, and all this holy strain,
Great is my gladness: when I muse that splendour, passing speech,
Of visible and plain, there is no tongue to reach
My marvel and my love and bliss. O Archer-Prophet! all hail!
O God, Lord of Meditations! surely there shall not fail
Blessing, and victory, and power, for Thy most mighty sake,



Where this Quran comes of Muhammad, and how with God he spake.

 سورة لويين
 

بسم ا الرحمن الرحيم

اعِ قفائِل تِمف ِة الجف يفمف هو ِمنف خف لحمف كف وسفى وف ب  مو دفعفا الرح ائِيلف: «وف رف الفغفنفِم: قولف ِلبفنِي اسف ائِِم ففِمنف الفبفقفِر وف ِ ِمنف الفبفهف بت بفانا ِللرح بف انفسفان  ِمنفكومف قورف اذفا قفرح
ابِينفكومف بوونف قفرف بفهو. توقفرتِ ِحيحا يوقفرتِ قفة  ِمنف الفبفقفِر ففذفكفرا صف رف حف بفانوهو مو ِ. انف كفانف قورف بت امف الرح ا عفنفهو امف ضف هو ِللرتِ مو اعِ يوقفدتِ تِمف ِة الجف يفمف عو. الفى بفاِب خف يفضف وف

ِفيِر عفنفهو لفيفِه ِللتحكف ضفى عف قفِة ففيورف رف حف اِس الفمو تفِديرا عفلفى. يفدفهو عفلفى رف سف ش ونفهو مو يفرو ونف الدحمف وف نفةو بفنوو هفارو بو الفكفهف يوقفرتِ ِ وف بت امف الرح لف امف بفحو الفِعجف يفذف وف

اعِ تِمف ِة الجف يفمف بفحِ الحِذي لفدفى بفاِب خف ذف ا. الفمف ا الفى قِطفِعهف عوهف يوقفطتِ قفةف وف رف حف خو الفمو ِو لف يفسف تتِبوونف. وف يورف ذفبفحِ وف ونف الفكفاِهِن نفارا عفلفى الفمف عفلو بفنوو هفارو يفجف وف
طفبا عفلفى النحاِر بفحِ. حف ذف طفِب الحِذي عفلفى النحاِر الحتِي عفلفى الفمف قف الفحف ِم ففوف الشححف اِس وف عف الرح نفةو الفِقطفعف مف ونف الفكفهف تتِبو بفنوو هفارو يورف هو. وف شفاؤو ا احف امح وف

ِ بت وۭر ِللرح ِة سورو ائِحف قوودف رف قفة  وف رف حف بفحِ مو ذف ِميعف عفلفى الفمف يووقِدو الفكفاِهنو الفجف اۭء وف ا بِمف اكفاِرعوهو ففيفغفِسلوهف بفانوهو ِمنف الفغفنفِم . «وف انف كفانف قورف اِن اِو(وف الضح
عفِز بوهو) الفمف ِحيحا يوقفرتِ قفة  ففذفكفرا صف رف حف ِ. مو بت امف الرح اِل امف مف بفحِ الفى الشتِ ذف انِِب الفمف هو عفلفى جف بفحو يفذف بفحِ. وف ذف هو عفلفى الفمف نفةو دفمف ونف الفكفهف ش  بفنوو هفارو يفرو وف

تفِديرا سف ِمِه. مو شفحف اِسِه وف عف رف عوهو الفى قِطفِعِه مف يوقفطتِ بفحِ. وف ذف طفِب الحِذي عفلفى النحاِر الحتِي عفلفى الفمف قف الفحف تتِبوهونح الفكفاِهنو ففوف يورف الكفاِرعو. وف شفاءو وف ا الحف امح وف

بفحِ ذف يووقِدو عفلفى الفمف ِميعف وف بو الفكفاِهنو الفجف يوقفرتِ اۭء وف ا بِمف ِ. ففيفغفِسلوهف بت وۭر ِللرح ِة سورو ائِحف قوودو رف قفة  وف رف حف ِ ِمنف الطحيفِر. «انحهو مو بت بفانوهو ِللرح انف كفانف قورف وف
اِم مف اخِ الفحف اِم اوف ِمنف اففرف بفانفهو ِمنف الفيفمف بو قورف قفة  يوقفرتِ رف حف ائِِط. مو هو عفلفى حف يوعفصفرو دفمو بفحِ وف ذف يووقِدو عفلفى الفمف اسفهو وف ز  رف يفحو بفحِ وف ذف هو الفكفاِهنو الفى الفمف مو يوقفدتِ

بفحِ ذف اِد. الفمف مف كفاِن الرح قا الفى مف بفحِ شفرف ذف انِِب الفمف ا الفى جف هف حو رف يفطف ا وف ثِهف لفتفهو بِففرف صف وف يفنفِزعو حف يفِه. وف نفاحف يفشوق هو بفيفنف جف يووقِدوهو الفكفاِهنو عفلفى. ل يفففِصلوهو. وف وف
طفِب الحِذي عفلفى النحاِر قف الفحف بفحِ ففوف ذف ِ. الفمف بت وۭر ِللرح ِة سورو ائِحف قوودو رف قفة  وف رف حف انحهو مو .  

بفانوهو ِمنف دفقِيۭق ِ يفكوونو قورف بت ۭة ِللرح بفانف تفقفِدمف د  قورف بف احف اذفا قفرح ا لوبفانا. وف لفيفهف عفلو عف يفجف يفتا وف ا زف لفيفهف كوبو عف يفسف نفِة. وف ونف الفكفهف ا الفى بفنِي هفارو يفاتِي بِهف وف
ا عف كولتِ لوبفانِهف ا مف يفتِهف زف ا وف تِِه ِمنف دفقِيِقهف ءف قفبفضف ا ِملف يفقفبِضو ِمنفهف ِ. وف بت وۭر ِللرح ِة سورو ائِحف قوودف رف بفحِ وف ذف هفا عفلفى الفمف يووقِدو الفكفاِهنو تِذفكفارف الفبفاقِي ِمنف. وف وف

بفنِيِه ونف وف ارو ِة هووف ِلهف ِ. التحقفِدمف بت قفائِِد الرح سو اقفدفاۭس ِمنف وف اصا ِمنف دفقِيۭق ففِطيرا. «قودف ةۭ فِي تفن وۭر تفكوونو اقفرف بووزف خف ۭة مف بفانف تفقفِدمف بفتف قورف اذفا قفرح وف
يفۭت هوونفة  بِزف دف ِرقفاقا ففِطيرا مف يفۭت وف لفتووتفة  بِزف يفۭت ففِطيرا. مف لفتووتفة  بِزف اجِ تفكوونو ِمنف دفقِيۭق مف ة  عفلفى الصح بفانوكف تفقفِدمف انف كفانف قورف كوبو. وف تفسف ا فوتفاتا وف تففوت هف

يفتا ا زف لفيفهف ة . عف ا تفقفِدمف لوهو. «انحهف يفۭت تفعفمف ة  ِمنف طفاِجۭن ففِمنف دفقِيۭق بِزف بفانوكف تفقفِدمف انف كفانف قورف ِ. وف بت طفنفعو ِمنف هفِذِه الفى الرح ِة الحتِي توصف ففتفاتِي بِالتحقفِدمف

بفحِ ذف ا الفى الفمف نوو بِهف ا الفى الفكفاِهِن ففيفدف هف مو توقفدتِ ِ. وف بت وۭر ِللرح ِة سفرو ائِحف قوودف رف بفحِ وف ذف يووقِدو عفلفى الفمف هفا وف ِة تِذفكفارف ذو الفكفاِهنو ِمنف التحقفِدمف يفاخو الفبفاقِي ِمنف. وف وف
ِ بت قفائِِد الرح سو اقفدفاۭس ِمنف وف بفنِيِه قودف ونف وف ارو ِة هووف ِلهف كولح عفسفۭل. «التحقفِدمف ِميۭر وف ِميرا لنح كولح خف طفنفعو خف ِ ل توصف بت ا ِللرح بوونفهف اِت الحتِي توقفرتِ كول  التحقفِدمف

ِ بت قوودا ِللرح ا وف مف ِ. ل تووقِدووا ِمنفهو بت ا ِللرح مف بوونفهو ائِلف توقفرتِ بفانف اوف وۭر. قورف ِة سورو ائِحف اِن ِلرف عفدف بفحِ ل يفصف ذف بفاۭن ِمنف تفقفاِدِمكف بِالفِملفحِ. لفِكنف عفلفى الفمف كول  قورف وف
ِد الفِهكف تفكف ِمنف ِملفحِ عفهف ِل تفقفِدمف ل توخف هو وف لتِحو بو ِملفحا. تومف ابِينِكف توقفرتِ ِميعِ قفرف ِويتا بِالنحاِر. «عفلفى جف شف ِ ففففِريكا مف بت اۭت ِللرح ةف بفاكوورف بفتف تفقفِدمف انف قفرح .وف

اتِكف ةف بفاكوورف بو تفقفِدمف ِريشا سفِويقا توقفرتِ ا لوبفانا. جف لفيفهف عو عف تفضف يفتا وف ا زف لفيفهف عفلو عف تفجف ة . وف ا تفقفِدمف عف. انحهف ا مف يفتِهف زف ا وف ِريِشهف هفا ِمنف جف ففيووقِدو الفكفاِهنو تِذفكفارف
ِ بت قوودا ِللرح ا وف ِميعِ لوبفانِهف  .جف

« ِ بت امف الرح بوهو امف ِحيحا يوقفرتِ بف ِمنف الفبفقفِر ذفكفرا اوف انفثفى ففصف ۭة ففانف قفرح ةف سفلمف بفانوهو ذفبِيحف انف كفانف قورف هو لفدفى. وف بفحو يفذف بفانِِه وف اِس قورف عو يفدفهو عفلفى رف يفضف

اعِ تِمف ِة الجف يفمف تفِديرا. بفاِب خف سف بفحِ مو ذف مف عفلفى الفمف نفةو الدح ونف الفكفهف ش  بفنوو هفارو يفرو ِ. وف بت قوودا ِللرح ِة وف ِة السحلمف بو ِمنف ذفبِيحف يوقفرتِ ي: وف مف الحِذي يوغفشتِ الشححف
ا عف الفكولفيفتفيفِن يفنفِزعوهف ِزيفادفةف الفكفبِِد مف تفيفِن وف اِصرف ا الحِذي عفلفى الفخف لفيفِهمف مف الحِذي عف الشححف الفكولفيفتفيفِن وف شفاِء وف ِم الحِذي عفلفى الحف سفائِرف الشححف شفاءف وف .الحف

ِ بت وۭر ِللرح ِة سفرو ائِحف قوودف رف طفِب الحِذي عفلفى النحاِر وف قف الفحف قفِة الحتِي ففوف رف حف بفحِ عفلفى الفمو ذف ونف عفلفى الفمف يووقِدوهفا بفنوو هفارو بفانوهو ِمنف الفغفنفِم. «وف انف كفانف قورف وف
بوهو ِحيحا يوقفرتِ ِ ذفكفرا اوف انفثفى ففصف بت ۭة ِللرح ةف سفلمف ِ. ذفبِيحف بت امف الرح هو امف مو اِن يوقفدتِ بفانفهو ِمنف الضح بف قورف هو قودحامف. انف قفرح بفحو يفذف بفانِِه وف اِس قورف عو يفدفهو عفلفى رف يفضف

اعِ تِمف ِة الجف يفمف تفِديرا. خف سف بفحِ مو ذف هو عفلفى الفمف ونف دفمف ش  بفنوو هفارو يفرو ِ. وف بت قوودا ِللرح ا وف هف مف ِة شفحف ِة السحلمف بو ِمنف ذفبِيحف يوقفرتِ ة  ِمنف ِعنفِد: وف ِحيحف اللفيفةف صف
تفيفِن اِصرف ا الحِذي عفلفى الفخف لفيفِهمف مف الحِذي عف الشححف الفكولفيفتفيفِن وف شفاِء وف ِم الحِذي عفلفى الحف سفائِرف الشححف شفاءف وف ي الحف مف الحِذي يوغفشتِ الشححف ا وف عوِص يفنفِزعوهف الفعوصف

ا عف الفكولفيفتفيفِن يفنفِزعوهف ِزيفادفةف الفكفبِِد مف ِ. وف بت قووۭد ِللرح بفحِ طفعفامف وف ذف يووقِدوهفا الفكفاِهنو عفلفى الفمف ِ. «وف بت امف الرح هو امف مو عفِز يوقفدتِ بفانوهو ِمنف الفمف انف كفانف قورف عو. وف يفضف

اعِ تِمف ِة الجف يفمف هو قودحامف خف بفحو يفذف اِسِه وف تفِديرا. يفدفهو عفلفى رف سف بفحِ مو ذف هو عفلفى الفمف ونف دفمف ش  بفنوو هفارو يفرو ِ. وف بت قوودا ِللرح بفانفهو وف بو ِمنفهو قورف يوقفرتِ مف الحِذي: وف الشححف
عف الفكولفيفتفيفِن ِزيفادفةف الفكفبِِد مف تفيفِن وف اِصرف ا الحِذي عفلفى الفخف لفيفِهمف مف الحِذي عف الشححف الفكولفيفتفيفِن وف شفاِء وف ِم الحِذي عفلفى الحف سفائِرف الشححف شفاءف وف ي الحف يوغفشتِ

ا وۭر. يفنفِزعوهف ِة سورو ائِحف قووۭد ِلرف ذفبفحِ طفعفامف وف يووقِدوهونح الفكفاِهنو عفلفى الفمف ِ. وف بت ِم ِللرح سفاِكنِكومف. كول  الشححف ِميعِ مف يفاِلكومف فِي جف ِريحة  فِي اجف ة  دفهف ل: ففِريضف
ل ِمنف الدحِم ِم وف «تفاكولووا شفيفئا ِمنف الشححف

اِحدفة  عفِملفتف وف ا وف لوهف ِ الحتِي ل يفنفبفِغي عفمف بت نفاِهي الرح ِميعِ مف ۭء ِمنف جف وا فِي شفيف طفاتف نفففس  سفهف : اذفا اخف ائِيلف رف وسفى: «قولف ِلبفنِي اسف ب  ِلمو قفالف الرح وف
رف مو الثحوف ِطيحۭة. يوقفدتِ ةف خف ِ ذفبِيحف بت ِحيحا ِللرح را ابفنف بفقفۭر صف طفا ثفوف ِطيحتِِه الحتِي اخف بو عفنف خف ِطئو لثفِم الشحعفِب يوقفرتِ سووحو يوخف مف ا - انف كفانف الفكفاِهنو الفمف ِمنفهف

لو بِِه خو يفدف ِر وف ِم الثحوف سووحو ِمنف دف مف ذو الفكفاِهنو الفمف يفاخو ِ. وف بت امف الرح رف امف بفحو الثحوف يفذف ِر وف اِس الثحوف يفضفعو يفدفهو عفلفى رف ِ وف بت امف الرح اعِ امف تِمف ِة الجف يفمف الفى بفاِب خف
ِم عفلو الفكفاِهنو ِمنف الدح يفجف ِس. وف اِب الفقودف ِ لفدفى ِحجف بت امف الرح اۭت امف رح يفنفِضحو ِمنف الدحِم سفبفعف مف بِعفهو فِي الدحِم وف يفغفِمسو الفكفاِهنو اصف اعِ وف تِمف ِة الجف يفمف الفى خف

قفِة الحِذي لفدفى بفاِب رف حف بفحِ الفمو ذف ففِل مف ب هو الفى اسف ِر يفصو سفائِرو دفِم الثحوف ِ. وف بت امف الرح اعِ امف تِمف ِة الجف يفمف وِر الفعفِطِر الحِذي فِي خف بفحِ الفبفخو ذف وِن مف عفلفى قورو
مف الشححف الفكولفيفتفيفِن وف شفاِء وف ِم الحِذي عفلفى الحف سفائِرف الشححف شفاءف وف ي الحف مف الحِذي يوغفشتِ ِطيحِة يفنفِزعوهو عفنفهو. الشححف ِر الفخف ِم ثفوف ِميعو شفحف جف اعِ. وف تِمف ِة الجف يفمف خف

بفحِ ذف يووقِدوهونح الفكفاِهنو عفلفى مف ِة. وف ِة السحلمف ِر ذفبِيحف عو ِمنف ثفوف ا تونفزف ا كفمف عف الفكولفيفتفيفِن يفنفِزعوهف ِزيفادفةف الفكفبِِد مف تفيفِن وف اِصرف ا الحِذي عفلفى الفخف لفيفِهمف الحِذي عف



كفاۭن طفاِهۭر الفى لحِة الفى مف حف اِرجِ الفمف ِر الفى خف ِرجو سفائِرف الثحوف ثِِه ففيوخف ففرف شفائِِه وف احف اكفاِرِعِه وف اِسِه وف عف رف ِمِه مف كول  لفحف ِر وف ا ِجلفدو الثحوف امح قفِة. وف رف حف الفمو

عِ مف جف يوِن الفمف ر  عفنف اعف ِفيف امف اخف ائِيلف وف رف اعفِة اسف مف ا كول  جف انف سفهف . «وف قو رف اِد توحف مف ى الرح مف رف طفۭب بِالنحاِر. عفلفى مف ا عفلفى حف ِرقوهف يوحف اِد وف مف ى الرح مف رف مف
ةف را ابفنف بفقفۭر ذفبِيحف عو ثفوف مف جف بو الفمف ا يوقفرتِ طفاوا بِهف ِطيحةو الحتِي اخف وا ثومح عوِرففِت الفخف اثِمو ا وف لوهف ِ الحتِي ل يفنفبفِغي عفمف بت نفاِهي الرح ِميعِ مف اِحدفة  ِمنف جف عفِملووا وف وف

ِخلو يودف ِ. وف بت امف الرح رف امف وا الثحوف بفحو يفذف ِ وف بت امف الرح ِر امف اِس الثحوف مف عفلفى رف اعفِة ايفِديفهو مف عو شويووخو الفجف يفضف اعِ وف تِمف ِة الجف يفمف ِطيحۭة. يفاتوونف بِِه الفى قودحاِم خف خف
عفلو يفجف اِب. وف ِ لفدفى الفِحجف بت امف الرح اۭت امف رح يفنفِضحو سفبفعف مف ِم وف بِعفهو فِي الدح يفغفِمسو الفكفاِهنو اصف اعِ. وف تِمف ِة الجف يفمف ِر الفى خف سووحو ِمنف دفِم الثحوف مف الفكفاِهنو الفمف

ِة يفمف قفِة الحِذي لفدفى بفاِب خف رف حف بفحِ الفمو ذف ففِل مف ب هو الفى اسف سفائِرف الدحِم يفصو اعِ. وف تِمف ِة الجف يفمف ِ فِي خف بت امف الرح بفحِ الحِذي امف ذف وِن الفمف ِم عفلفى قورو ِمنف الدح
مو الفكفاِهنو نفهو فتِرو عف يوكف ِطيحِة. كفذفِلكف يفففعفلو بِِه. وف ِر الفخف ا ففعفلف بِثفوف ِر كفمف يفففعفلو بِالثحوف بفحِ. وف ذف يووقِدوهو عفلفى الفمف نفهو وف ِمِه يفنفِزعوهو عف ِميعف شفحف جف اعِ. وف تِمف الجف

عفِملف ئِيس  وف طفا رف عِ. «اذفا اخف مف جف ِطيحِة الفمف ةو خف . انحهو ذفبِيحف لف رف الوح قف الثحوف رف ا احف ِرقوهو كفمف يوحف لحِة وف حف اِرجِ الفمف رف الفى خف ِرجو الثحوف . ثومح يوخف مف ففحو عفنفهو ففيوصف
عفِز ذفكفرا بفانِِه تفيفسا ِمنف الفمف ا يفاتِي بِقورف طفا بِهف ِطيحتِِه الحتِي اخف ِلمف بِخف اثِمف ثومح اعف ا وف لوهف ِ الفِهِه الحتِي ل يفنفبفِغي عفمف بت نفاِهي الرح ِميعِ مف اِحدفة  ِمنف جف ۭو وف بِسفهف

ِم ذو الفكفاِهنو ِمنف دف يفاخو ِطيحۭة. وف ةو خف ِ. انحهو ذفبِيحف بت امف الرح قفةف امف رف حف بفحو فِيِه الفمو ِضعِ الحِذي يفذف وف هو فِي الفمف بفحو يفذف اِس التحيفِس وف عو يفدفهو عفلفى رف يفضف ِحيحا. وف صف

ذفبفحِ ِمِه يووقِدوهو عفلفى الفمف ِميعف شفحف جف قفِة. وف رف حف بفحِ الفمو ذف ففِل مف هو الفى اسف قفِة ثومح يفصوب  دفمف رف حف بفحِ الفمو ذف وِن مف عفلو عفلفى قورو يفجف بِِعِه وف ِطيحِة بِاصف ِة الفخف ذفبِيحف
نفاِهي اِحدفة  ِمنف مف ِلِه وف وا بِعفمف ِض سفهف ِة الرف د  ِمنف عفامح طفا احف انف اخف ففحو عفنفهو. «وف ِطيحتِِه ففيوصف فتِرو الفكفاِهنو عفنفهو ِمنف خف يوكف ِة وف ِة السحلمف ِم ذفبِيحف كفشفحف
طفا. ِطيحتِِه الحتِي اخف ة  عفنف خف ِحيحف عفِز انفثفى صف بفانِِه عفنفزا ِمنف الفمف ا يفاتِي بِقورف طفا بِهف ِطيحتِِه الحتِي اخف ِلمف بِخف اثِمف ثومح اعف ا وف لوهف ِ الحتِي ل يفنفبفِغي عفمف بت الرح

بفحِ ذف وِن مف عفلو عفلفى قورو يفجف بفِعِه وف ا بِاصف ذو الفكفاِهنو ِمنف دفِمهف يفاخو قفِة. وف رف حف ِضعِ الفمو وف ِطيحِة فِي مف ةف الفخف بفحو ذفبِيحف يفذف ِطيحِة وف ِة الفخف اِس ذفبِيحف عو يفدفهو عفلفى رف يفضف وف

بفحِ ذف يووقِدو الفكفاِهنو عفلفى الفمف ِة وف ِة السحلمف مو عفنف ذفبِيحف ا نوِزعف الشححف ا يفنفِزعوهو كفمف ِمهف ِميعف شفحف جف ذفبفحِ. وف ففِل الفمف ا الفى اسف يفصوب  سفائِرف دفِمهف قفِة وف رف حف الفمو
عو يفدفهو عفلفى يفضف ة . وف ِحيحف ا انفثفى صف ِطيحۭة يفاتِي بِهف ةف خف اِن ذفبِيحف بفانِِه ِمنف الضح انف اتفى بِقورف نفهو. «وف ففحو عف فتِرو عفنفهو الفكفاِهنو ففيوصف يوكف ِ وف بت وۭر ِللرح ةف سورو ائِحف رف

عفلو يفجف بفِعِه وف ِطيحِة بِاصف ِة الفخف ِم ذفبِيحف ذو الفكفاِهنو ِمنف دف يفاخو قفةف. وف رف حف بفحو فِيِه الفمو ِضعِ الحِذي يفذف وف ِطيحۭة فِي الفمف ةف خف ا ذفبِيحف هف بفحو يفذف ِطيحِة وف ِة الفخف اِس ذفبِيحف رف
يووقِدوهو ِة وف ِة السحلمف اِن عفنف ذفبِيحف مو الضح عو شفحف ا يونفزف ِمِه يفنفِزعوهو كفمف ِميعف شفحف جف بفحِ. وف ذف ففِل الفمف يفصوب  سفائِرف الدحِم الفى اسف قفِة وف رف حف بفحِ الفمو ذف وِن مف عفلفى قورو

ففحو عفنفهو طفا ففيوصف ِطيحتِِه الحتِي اخف فتِرو عفنفهو الفكفاِهنو ِمنف خف يوكف ِ. وف بت قفائِِد الرح بفحِ عفلفى وف ذف  .الفكفاِهنو عفلفى الفمف
ۭش» حف ثحةف وف د  شفيفئا نفِجسا: جو سح احف لف ذفنفبفهو. اوف اذفا مف مف بِرف بِِه حف هووف شفاِهد  يوبفِصرو اوف يفعفِرفو ففانف لفمف يوخف لفۭف وف تف حف وف سفِمعف صف د  وف طفا احف اذفا اخف وف

سو اسفاتِِه الحتِي يفتفنفجح ِميعِ نفجف اسفةف انفسفاۭن ِمنف جف سح نفجف . اوف اذفا مف نِب  ذف مو وف نفِجس  وف ِفيف عفنفهو ففهو اخف ثحةف دفبِيۭب نفِجۭس وف ۭة نفِجسفۭة اوف جو ثحةف بفِهيمف نفِجۭس اوف جو
نفسفانو فِي الفيفِميِن ا يفففتفِرطو بِِه الف ِميعِ مف سفاِن ِمنف جف ةِ اوف ِللحف ففتفيفِه ِللسفاءف ففتفِرطا بِشف د  مو لففف احف . اوف اذفا حف نِب  ذف وف مو ِفيف عفنفهو ثومح عوِلمف ففهو اخف ا وف بِهف

ۭة لثفِمِه ِ بِذفبِيحف بت يفاتِي الفى الرح طفا بِِه. وف ا قفدف اخف ۭء ِمنف هفِذِه يوِقر  بِمف نِبو فِي شفيف . ففانف كفانف يوذف ۭء ِمنف ذفِلكف نِب  فِي شفيف ذف وف مو نفهو ثومح عوِلمف ففهو ِفيف عف اخف وف
انف لفمف تفنفلف يفدوهو ِكففايفة  ِطيحتِِه. وف فتِرو عفنفهو الفكفاِهنو ِمنف خف ِطيحۭة ففيوكف ةف خف عفِز ذفبِيحف ة  اوف عفنفزا ِمنف الفمف نفاِم نفعفجف ا: انفثفى ِمنف الغف طفا بِهف ِطيحتِِه الحتِي اخف عفنف خف
ا الفى الفكفاِهِن قفة . يفاتِي بِِهمف رف حف رو مو خف الف ِطيحۭة وف ةو خف ا ذفبِيحف دوهومف ِ احف بت اۭم الفى الرح مف يف حف خف تفيفِن اوف ففرف امف طفا بِِه يفمف ۭة لثفِمِه الحِذي اخف ِلشفاةۭ ففيفاتِي بِذفبِيحف

رو الفى ِم يوعفصف الفبفاقِي ِمنف الدح ذفبفحِ. وف ائِِط الفمف ِطيحِة عفلفى حف ِة الفخف ِم ذفبِيحف يفنفِضحو ِمنف دف ل يفففِصلوهو. وف اسفهو ِمنف قفففاهو وف ز  رف ل. يفحو ِطيحِة اوح بو الحِذي ِللفخف ففيوقفرتِ
انف لفمف تفنفلف يفدوهو نفهو. وف ففحو عف طفا ففيوصف ِطيحتِِه الحتِي اخف فتِرو عفنفهو الفكفاِهنو ِمنف خف الفعفادفةِ ففيوكف قفة  كف رف حف لوهو مو ا الثحانِي ففيفعفمف امح ِطيحۭة. وف ةو خف ذفبفحِ. انحهو ذفبِيحف ففِل الفمف اسف

لفيفِه لوبفانا لنحهو عفلو عف ل يفجف يفتا وف لفيفِه زف عو عف ِطيحۭة. ل يفضف بفانف خف يففِة ِمنف دفقِيۭق قورف رف الف طفا بِِه عوشف ا اخف بفانِِه عفمح اۭم ففيفاتِي بِقورف مف يف حف خف تفيفِن اوف ففرف امف يفمف
فتِرو ِطيحۭة. ففيوكف بفانو خف ِ. انحهو قورف بت قفائِِد الرح ذفبفحِ عفلفى وف يووقِدوهو عفلفى الفمف هو وف تِِه تِذفكفارف ءف قفبفضف ِطيحۭة. يفاتِي بِِه الفى الفكفاِهِن ففيفقفبِضو الفكفاِهنو ِمنفهو ِملف بفانو خف قورف

د  انف احف وسفى: «اذفا خف ب  ِلمو قفالف الرح ِة». وف يفكوونو ِللفكفاِهِن كفالتحقفِدمف ففحو عفنفهو. وف اِحدفةۭ ِمنف ذفِلكف ففيوصف ا فِي وف طفا بِهف ِطيحتِِه الحتِي اخف عفنفهو الفكفاِهنو ِمنف خف
ِس قودف ۭة عفلفى شفاقِِل الف اقِِل فِضح فقفِويِمكف ِمنف شفوف ِحيحا ِمنف الفغفنفِم بِت ۭة لثفِمِه: كفبفشا صف ِ بِذفبِيحف بت ِ يفاتِي الفى الرح بت وا فِي اقفدفاِس الرح طفا سفهف اخف ِخيفانفة  وف
اذفا ففحو عفنفهو. «وف ثفِم ففيوصف فتِرو الفكفاِهنو عفنفهو بِكفبفِش الف ففعوهو الفى الفكفاِهِن ففيوكف يفدف سفهو وف مف لفيفِه خو يفِزيدو عف ِس وف قودف طفا بِِه ِمنف الف ا اخف ِضو عفمح يوعفوت ةف اثفۭم. وف ذفبِيحف

ِحيحۭ ِمنف الفغفنفِم بفهو. ففيفاتِي بِكفبفۭش صف لف ذفنف مف حف نِبا وف ذف لفمف كفانف مو لفمف يفعف ا وف لوهف ِ الحتِي ل يفنفبفِغي عفمف بت نفاِهي الرح ِميعِ مف اِحدفة  ِمنف جف عفِملف وف د  وف طفا احف اخف
ِ بت ةو اثفۭم. قفدف اثِمف اثفما الفى الرح نفهو. انحهو ذفبِيحف ففحو عف لفمو ففيوصف هووف ل يفعف ا وف ِوِه الحِذي سفهف فتِرو عفنفهو الفكفاِهنو ِمنف سفهف ةف اثفۭم الفى الفكفاِهِن ففيوكف فقفِويِمكف ذفبِيحف  .«بِت

دف لوقفطفة   جف اِحبِِه اوف وف تفصفبف ِمنف صف لووبا اِو اغف سف انفة  اوف مف ِديعفة  اوف امف اِحبفهو وف دف صف حف جف ِ وف بت انف ِخيفانفة  بِالرح خف د  وف طفا احف وسفى: «اذفا اخف ب  ِلمو قفالف الرح وف
غفتفصفبف الحِذي لووبف الحِذي سفلفبفهو اِو الفمو سف د  الفمف اذفنفبف يفرو طفا وف ِطئا بِِه - ففاذفا اخف خف نفسفانو مو ا يفففعفلوهو الف ۭء ِمنف كولتِ مف لففف كفاِذبا عفلفى شفيف حف دفهفا وف حف جف وف

سفهو. الفى الحِذي مف لفيفِه خو يفِزيدو عف اِسِه وف هو بِرف ضو ِ لفيفِه كفاِذبا. يوعفوت لففف عف ا حف دفهفا اوف كولح مف جف ِديعفةف الحتِي اوِدعفتف ِعنفدفهو اِو الل قفطفةف الحتِي وف بفهو اِو الفوف تفصف اغف
فتِرو عفنفهو الفكفاِهنو ةف اثفۭم الفى الفكفاِهِن. ففيوكف ِحيحا ِمنف الفغفنفِم بِتفقفِويِمكف ذفبِيحف ۭة لثفِمِه كفبفشا صف ِ بِذفبِيحف بت يفاتِي الفى الرح ِة اثفِمِه. وف مف ذفبِيحف ففعوهو يفوف هووف لفهو يفدف

قفِة: ِهيف رف حف بفنِيِه قفائِل: هفِذِه شفِريعفةو الفمو ونف وف ِص هفارو وسفى: «اوف ب  ِلمو قفالف الرح ذفنِبا بِِه». وف ا ففعفلفهو مو ِء ِمنف كولتِ مف نفهو فِي الشحيف ففحو عف ِ ففيوصف بت امف الرح امف
اِويلف يفلفبِسو سفرف بفهو ِمنف كفتحاۭن وف لفيفِه. ثومح يفلفبِسو الفكفاِهنو ثفوف بفحِ تفتحِقدو عف ذف نفارو الفمف بفاحِ وف تحى الصح بفحِ كولح اللحيفِل حف ذف قف الفمف قِدفةِ ففوف وف قفةو تفكوونو عفلفى الفمف رف حف الفمو

ى رف يفلفبِسو ثِيفابا اخف لفعو ثِيفابفهو وف بفحِ. ثومح يفخف ذف انِِب الفمف عوهو بِجف يفضف بفحِ وف ذف قفةف ايحاهو عفلفى الفمف رف حف ِت النحارو الفمو يحرف ادف الحِذي صف مف ففعو الرح يفرف سفِدِه وف تحاۭن عفلفى جف ِمنف كف
تتِبو يورف بفاحۭ وف طفبا كولح صف ا الفكفاِهنو حف لفيفهف ِعلو عف يوشف ففا. وف لفيفِه. ل تفطف بفحِ تفتحِقدو عف ذف النحارو عفلفى الفمف كفاۭن طفاِهۭر. وف لحِة الفى مف حف اِرجِ الفمف ادف الفى خف مف ِرجو الرح يوخف وف

امف ونف امف ا بفنوو هفارو هف مو ِة: يوقفدتِ هفِذِه شفِريعفةو التحقفِدمف ففا. «وف بفحِ. ل تفطف ذف ة  تفتحِقدو عفلفى الفمف ِة. نفار  دفائِمف مف ذفبفائِحِ السحلمف ا شفحف لفيفهف يووقِدو عف قفةف وف رف حف ا الفمو لفيفهف عف
وۭر ةف سورو ائِحف ذفبفحِ رف يووقِدو عفلفى الفمف ِة وف كولح الل بفاِن الحِذي عفلفى التحقفِدمف ا وف تِهف يف زف ِة وف تِِه بفعفضف دفقِيِق التحقفِدمف ا بِقفبفضف ذو ِمنفهف يفاخو ذفبفحِ وف ِ الفى قودحاِم الفمف بت الرح
ِميرا. قفدف بفزو خف اعِ يفاكولوونفهو. ل يوخف تِمف ِة الجف يفمف قفدحۭس. فِي دفاِر خف كفاۭن مو كفلو فِي مف بفنووهو. ففِطيرا يوؤف ونو وف ا يفاكولوهو هفارو الفبفاقِي ِمنفهف ِ. وف بت هفا ِللرح تِذفكفارف
ِريحة  فِي ة  دفهف ا. ففِريضف ونف يفاكولو ِمنفهف ثفِم. كول  ذفكفۭر ِمنف بفنِي هفارو ِة الف ذفبِيحف ِطيحِة وف ِة الفخف سو اقفدفاۭس كفذفبِيحف ا قودف قفائِِدي. انحهف مف ِمنف وف عفلفتوهو نفِصيبفهو جف

رو تِِه: عوشف حف سف مف مف ِ يفوف بت بوونفهو ِللرح بفنِيِه الحِذي يوقفرتِ ونف وف بفانو هفارو وسفى: «هفذفا قورف ب  ِلمو ». وقفالف الرح ا يفتفقفدحسو سحهف نف مف ِ. كول  مف بت قفائِِد الرح يفاِلكومف ِمنف وف اجف
ةف ائِحف ا رف بوهف ۭة فوتفاتا توقفرتِ ائِدف تفقفِدمف ا. ثفرف بووكفة  تفاتِي بِهف رف يفۭت مف لو بِزف اجۭ توعفمف سفاء . عفلفى صف ا مف فوهف نِصف بفاحا وف ا صف فوهف ة  نِصف ة  دفائِمف يففِة ِمنف دفقِيۭق تفقفِدمف الف
ا. ل اِلهف قو بِكفمف رف ِة كفاِهۭن توحف كول  تفقفِدمف ا. وف اِلهف ِ تووقفدو بِكفمف بت ِريحة  ِللرح ة  دفهف ا ففِريضف لوهف ضا عفنفهو ِمنف بفنِيِه يفعفمف سووحو ِعوف مف الفكفاِهنو الفمف ِ. وف بت وۭر ِللرح سورو



ةو بفحو ذفبِيحف قفةو توذف رف حف بفحو فِيِه الفمو كفاِن الحِذي توذف ِطيحِة. فِي الفمف ِة الفخف بفنِيِه قفائِل: هفِذِه شفِريعفةو ذفبِيحف ونف وف مف هفارو لتِ وسفى: «كف ب  ِلمو قفالف الرح ». وف كفلو توؤف
سح نف مف اعِ. كول  مف تِمف ِة الجف يفمف كفلو فِي دفاِر خف قفدحۭس توؤف كفاۭن مو ا. فِي مف ِطيحِة يفاكولوهف ا ِللفخف لوهف ا قودفسو اقفدفاۭس. الفكفاِهنو الحِذي يفعفمف ِ. انحهف بت امف الرح ِطيحِة امف الفخف

تف انف طوبِخف . وف سفرو بفخو فِيِه ففيوكف ِف الحِذي توطف زف ا انفاءو الفخف امح قفدحۭس. وف كفاۭن مو لفيفِه فِي مف تفثفرف عف ا انف ۭب تفغفِسلو مف ا عفلفى ثفوف اذفا انفتفثفرف ِمنف دفِمهف . وف ا يفتفقفدحسو هف مف لفحف
ِة يفمف ا الفى خف لو ِمنف دفِمهف خف ِطيحۭة يودف ِة خف كول  ذفبِيحف ا قودفسو اقفدفاۭس. وف ا. انحهف نفِة يفاكولو ِمنفهف اۭء. كول  ذفكفۭر ِمنف الفكفهف طففو بِمف يوشف لفى وف اۭس يوجف فِي انفاِء نوحف

قو بِنفاۭر رف . توحف كفلو ِس ل توؤف قودف ِفيِر فِي الف اعِ ِللتحكف تِمف  .الجف
« بفحِ ذف ا عفلفى الفمف هف ش  دفمف يفرو ثفِم. وف ةف الف ونف ذفبِيحف بفحو قفةف يفذف رف حف ونف فِيِه الفمو بفحو كفاِن الحِذي يفذف ا قودفسو اقفدفاۭس. فِي الفمف ثفِم: انحهف ِة الف هفِذِه شفِريعفةو ذفبِيحف وف

ِزيفادفةف الفكفبِِد تفيفِن وف اِصرف ا الحِذي عفلفى الفخف لفيفِهمف مف الحِذي عف الشححف الفكولفيفتفيفِن وف شفاءف وف ي الحف مف الحِذي يوغفشتِ الشححف ا: اللفيفةف وف ِمهف ا كولح شفحف بو ِمنفهف يوقفرتِ تفِديرا وف سف مو
. كفلو قفدحۭس توؤف كفاۭن مو ا. فِي مف نفِة يفاكولو ِمنفهف ةو اثفۭم. كول  ذفكفۭر ِمنف الفكفهف ا ذفبِيحف ِ. انحهف بت قوودا ِللرح ذفبفحِ وف يووقِدوهونح الفكفاِهنو عفلفى الفمف ا. وف عف الفكولفيفتفيفِن يفنفِزعوهف مف
قفةف انفسفاۭن رف حف بو مو الفكفاِهنو الحِذي يوقفرتِ ا تفكوونو لفهو. وف فتِرو بِهف اِحدفة . الفكفاِهنو الحِذي يوكف ا شفِريعفة  وف مف ِطيحِة لفهو ِة الفخف ثفِم كفذفبِيحف ةو الف ا قودفسو اقفدفاۭس. ذفبِيحف انحهف

كول  بوهو. وف اجۭ يفكوونو ِللفكفاِهِن الحِذي يوقفرتِ ا عوِملف فِي طفاِجۭن اوف عفلفى صف كول  مف تف فِي التحن وِر وف بِزف ۭة خو كول  تفقفِدمف ا يفكوونو لفهو. وف بوهف قفِة الحتِي يوقفرتِ رف حف ففِجلفدو الفمو
ا بفهف ِ انف قفرح بت ا ِللرح بوهف ِة. الحِذي يوقفرتِ ِة السحلمف هفِذِه شفِريعفةو ذفبِيحف ونف كولتِ انفسفاۭن كفاِخيِه. «وف ِميعِ بفنِي هفارو يفۭت اوف نفاِشففة  تفكوونو ِلجف لفتووتفة  بِزف ۭة مف تفقفِدمف

عف يفۭت مف لفتووتفة  بِزف اصا مف بووكا اقفرف رف دفقِيقا مف يفۭت وف هوونفة  بِزف دف ِرقفاقف ففِطيۭر مف يفۭت وف لفتووتفة  بِزف اصف ففِطيۭر مف ِر اقفرف ِة الش كف بو عفلفى ذفبِيحف ِر يوقفرتِ ِل الش كف لجف
ش  دفمف ِ يفكوونو ِللفكفاِهِن الحِذي يفرو بت فِيعفة  ِللرح بفاۭن رف اِحدا ِمنف كولتِ قورف بو ِمنفهو وف يوقفرتِ تِِه. وف ِر سفلمف ِة شوكف بفانفهو عفلفى ذفبِيحف بو قورف ِميۭر يوقفرتِ بفۭز خف اِص خو اقفرف
بفانِِه نفذفرا اوف نفافِلفة  ففِفي ةو قورف انف كفانفتف ذفبِيحف بفاحِ. وف بفانِِه. ل يوبفِقي ِمنفهو شفيفئا الفى الصح مف قورف كفلو يفوف تِِه يوؤف ِر سفلمف ِة شوكف مو ذفبِيحف لفحف ِة. وف ِة السحلمف ذفبِيحف

ِم انف اِكلف ِمنف لفحف قو بِالنحاِر. وف رف ِم الثحاِلِث ففيوحف ِة فِي الفيفوف ِم الذحبِيحف ا الفففاِضلو ِمنف لفحف امح ا. وف ا ففضفلف ِمنفهف كفلو مف فِي الفغفِد يوؤف . وف كفلو تفهو توؤف ِم تفقفِريبِِه ذفبِيحف يفوف
سح مو الحِذي مف اللححف ا. وف ِملو ذفنفبفهف ا تفحف النحففسو الحتِي تفاكولو ِمنفهف اسفة . وف سفبو لفهو. تفكوونو نفجف ا ل توحف بوهف . الحِذي يوقفرتِ ِم الثحاِلِث ل توقفبفلو تِِه فِي الفيفوف ِة سفلمف ذفبِيحف
ا اسفتوهف نفجف ِ وف بت ِة الحتِي ِللرح ِة السحلمف ما ِمنف ذفبِيحف ا النحففسو الحتِي تفاكولو لفحف امح مو يفاكولو كول  طفاِهۭر ِمنفهو. وف اللححف قو بِالنحاِر. وف رف . يوحف كفلو ا نفِجسا ل يوؤف شفيفئا مف

ِم ا نفِجسا ثومح تفاكولو ِمنف لفحف وها مف رو كف ة  نفِجسفة  اوف مف اسفةف انفسفاۭن اوف بفِهيمف ا نفِجسا نفجف س  شفيفئا مف النحففسو الحتِي تفمف ا. وف ا ففتوقفطفعو تِلفكف النحففسو ِمنف شفعفبِهف لفيفهف عف
اِعۭز ل ۭر اوف كفبفۭش اوف مف ِم ثفوف : كولح شفحف ائِيلف رف وسفى: «قولف ِلبفنِي اسف ب  ِلمو قفالف الرح ا». وف ِ توقفطفعو تِلفكف النحففسو ِمنف شفعفبِهف بت ِة الحتِي ِللرح ِة السحلمف ذفبِيحف
ا بو ِمنفهف ائِِم الحتِي يوقفرتِ ما ِمنف الفبفهف نف اكفلف شفحف ۭل. لفِكنف اكفل ل تفاكولووهو. انح كولح مف لو ِلكولتِ عفمف تفعفمف سفِة ففيوسف ففتفرف مو الفمو شفحف يفتفِة وف مو الفمف ا شفحف امح تفاكولووا. وف

ِم ائِِم. كول  نفففۭس تفاكولو شفيفئا ِمنف الدح ِمنف الفبفهف سفاِكنِكومف ِمنف الطحيفِر وف ِميعِ مف ۭم ل تفاكولووا فِي جف كولح دف . وف ا النحففسو الحتِي تفاكولو ِ توقفطفعو ِمنف شفعفبِهف بت قوودا ِللرح وف
ِ ِمنف بت بفانِِه الفى الرح ِ يفاتِي بِقورف بت تِِه ِللرح ةف سفلمف بو ذفبِيحف : الحِذي يوقفرتِ ائِيلف رف وسفى: «قولف ِلبفنِي اسف ب  ِلمو قفال الرح ا». وف توقفطفعو تِلفكف النحففسو ِمنف شفعفبِهف

مف عفلفى ِ. ففيووقِدو الفكفاِهنو الشححف بت امف الرح ِديدا امف دفهو تفرف دتِ رو ففِلكفيف يورف دف ا الصح ِر. امح دف عف الصح مو يفاتِي بِِه مف ِ. الشححف بت قفائِِد الرح تِِه. يفدفاهو تفاتِيفاِن بِوف ِة سفلمف ذفبِيحف
مف الشححف ِة وف ِة السحلمف بو دفمف ذفبِيحف . الحِذي يوقفرتِ تِكومف فِيعفة  ِللفكفاِهِن ِمنف ذفبفائِحِ سفلمف ا رف نفى توعفطوونفهف السحاقو الفيومف بفنِيِه. وف ونف وف ارو رو ِلهف دف يفكوونو الصح ذفبفحِ وف الفمف

تِِهمف ائِيلف ِمنف ذفبفائِحِ سفلمف رف ا ِمنف بفنِي اسف مف توهو ذف فِيعفِة قفدف اخف سفاقف الرح ِديِد وف رف التحرف دف نفى نفِصيبا لنح صف ونف تفكوونو لفهو السحاقو الفيومف ِمنف بفنِي هفارو
مف تفقفِديِمِهمف ِ يفوف بت قفائِِد الرح ةو بفنِيِه ِمنف وف حف سف مف ونف وف ةو هفارو حف سف ». تِلفكف مف ائِيلف رف ِريحة  ِمنف بفنِي اسف ة  دفهف ِلبفنِيِه ففِريضف ونف الفكفاِهِن وف ارو ا ِلهف مف توهو طفيف اعف وف

ِة التحقفِدمف قفِة وف رف حف . تِلفكف شفِريعفةو الفمو يفاِلِهمف ِريحة  فِي اجف ة  دفهف ائِيلف ففِريضف رف ِحِه ايحاهومف ِمنف بفنِي اسف سف مف مف مف يفوف ب  انف توعفطفى لفهو رف الرح ِ الحتِي امف بت نووا ِللرح هف ِليفكف
ائِيلف بِتفقفِريِب رف ِرِه بفنِي اسف مف امف بفِل ِسينفاءف يفوف وسفى فِي جف ا مو ب  بِهف رف الرح ِة الحتِي امف ِة السحلمف ذفبِيحف ِء وف ِة الفِملف ذفبِيحف ثفِم وف ِة الف ذفبِيحف ِطيحِة وف ِة الفخف ذفبِيحف وف

يحِة ِسينفاءف ِ فِي بفرتِ بت ابِينِِهمف ِللرح  .قفرف
اعفِة الفى بفاِب   مف عف كولح الفجف مف اجف سفلح الفففِطيِر وف الفكفبفشفيفِن وف ِطيحِة وف رف الفخف ثفوف ِة وف حف سف نف الفمف دوهف الثتِيفابف وف عفهو وف بفنِيِه مف ونف وف ذف هفارو وسفى: «خو ب  ِلمو قفالف الرح وف
ب  رف الرح ا امف اعفِة: «هفذفا مف مف وسفى ِللفجف اعِ. ثومح قفالف مو تِمف ِة الجف يفمف اعفةو الفى بفاِب خف مف عفِت الفجف تفمف . ففاجف ب  هو الرح رف ا امف وسفى كفمف اعِ». ففففعفلف مو تِمف ِة الجف يفمف خف
نحاِر نفطحقفهو بِزو دفاءف وف لفيفِه الرتِ عفلف عف جف بحةف وف الفبفسفهو الفجو قفِة وف نفطحقفهو بِالفِمنفطف لفيفِه الفقفِميصف وف عفلف عف جف اۭء. وف مف بِمف لفهو غفسح بفنِيِه وف ونف وف وسفى هفارو ». ففقفدحمف مو انف يوففعفلف

ِة ِة الفى ِجهف امف ضفعف عفلفى الفِعمف وف اِسِه وف ةف عفلفى رف امف عف الفِعمف ضف وف يمف. وف الت متِ ةِ الوِريمف وف رف دف عفلف فِي الص  جف ةف وف رف دف لفيفِه الص  عف عف ضف وف شفدحهو بِِه. وف دفاِء وف الرتِ
نفضفحف ِمنفهو قفدحسفهو وف ا فِيِه وف كولح مف كفنف وف سف سفحف الفمف مف ِة وف حف سف نف الفمف وسفى دوهف ذف مو وسفى. ثومح اخف ب  مو رف الرح ا امف قفدحسف كفمف ِليلف الفمو كف ةف الذحهفِب الف ِفيحف ِهِه صف جف وف
هو سفحف مف ونف وف اِس هفارو ِة عفلفى رف حف سف ِن الفمف صفبح ِمنف دوهف ا. وف ا ِلتفقفِديِسهف تفهف قفاِعدف ةف وف ضف حف الفِمرف ِميعف انِيفتِِه وف جف بفحف وف ذف سفحف الفمف مف اۭت وف رح بفحِ سفبفعف مف ذف عفلفى الفمف

ِطيحِة رف الفخف وسفى. ثومح قفدحمف ثفوف ب  مو رف الرح ا امف مف قفلنِسف - كفمف شفدح لفهو نفاِطقف وف مف بِمف نفطحقفهو ة  وف مف اقفِمصف الفبفسفهو ونف وف وسفى بفنِي هفارو ِلتفقفِديِسِه. ثومح قفدحمف مو
بفحف ذف رف الفمف طفهح بِِعِه وف تفِديرا بِاصف سف ذفبفحِ مو وِن الفمف عفلفهو عفلفى قورو جف وسفى الدحمف وف ذف مو اخف هو وف ِطيحِة ففذفبفحف ِر الفخف اِس ثفوف مف عفلفى رف بفنووهو ايفِديفهو ونو وف عف هفارو ضف وف وف
وسفى قفدفهو مو اوف ا وف مف هو مف شفحف الفكولفيفتفيفِن وف ِزيفادفةف الفكفبِِد وف شفاِء وف ِم الحِذي عفلفى الحف ذف كولح الشححف اخف ِفيرا عفنفهو. وف قفدحسفهو تفكف بفحِ وف ذف ففِل الفمف مف الفى اسف ثومح صفبح الدح

ونو عف هفارو ضف قفِة ففوف رف حف وسفى. ثومح قفدحمف كفبفشف الفمو ب  مو رف الرح ا امف لحِة كفمف حف اِرجف الفمف قفهو بِنفاۭر خف رف ثوهو ففاحف ففرف هو وف مو لفحف : ِجلفدوهو وف رو ا الثحوف امح بفحِ. وف ذف عفلفى الفمف
الفِقطفعف اسف وف وسفى الرح قفدف مو اوف قفطحعف الفكفبفشف الفى قِطفِعِه. وف تفِديرا. وف سف ذفبفحِ مو وسفى الدحمف عفلفى الفمف شح مو رف هو وف بفِش. ففذفبفحف اِس الفكف مف عفلفى رف بفنووهو ايفِديفهو وف
ا ِ - كفمف بت قوود  هووف ِللرح وۭر. وف ِة سورو ائِحف قفة  ِلرف رف حف بفحِ. انحهو مو ذف وسفى كولح الفكفبفِش عفلفى الفمف قفدف مو اوف اۭء وف ا بِمف لفهف الكفاِرعو ففغفسف شفاءو وف ا الحف امح مف. وف الشححف وف
عفلف جف وسفى ِمنف دفِمِه وف ذف مو اخف هو وف اِس الفكفبفِش. ففذفبفحف مف عفلفى رف بفنووهو ايفِديفهو ونو وف عف هفارو ضف ِء ففوف لف مف الفكفبفشف الثحانِيف كفبفشف الفمف وسفى. ثومح قفدح ب  مو رف الرح امف
ِم ِم عفلفى شفحف عفلف ِمنف الدح جف ونف وف وسفى بفنِي هفارو مف مو نفى. ثومح قفدح ِلِه الفيومف اِم ِرجف عفلفى ابفهف نفى وف اِم يفِدِه الفيومف عفلفى ابفهف نفى وف ونف الفيومف ِة اذوِن هفارو مف عفلفى شفحف

كولح : اللفيفةف وف مف ذف الشححف تفِديرا. ثومح اخف سف بفحِ مو ذف وسفى الدحمف عفلفى الفمف شح مو نفى ثومح رف ِلِهِم الفيومف جو عفلفى ابفاِهِم ارف نفى وف عفلفى ابفاِهِم ايفِديِهِم الفيومف نفى وف اذفانِِهِم الفيومف
اِحدا ففِطيرا صا وف ذف قورف ِ اخف بت امف الرح ِمنف سفلتِ الفففِطيِر الحِذي امف نفى. وف السحاقف الفيومف ا وف مف هو مف شفحف الفكولفيفتفيفِن وف ِزيفادفةف الفكفبِِد وف شفاِء وف ِم الحِذي عفلفى الحف الشححف
كوفووِف بفنِيِه ونف وف ِميعف عفلفى كففحيف هفارو عفلف الفجف جف نفى وف عفلفى السحاِق الفيومف ِم وف ا عفلفى الشححف عفهف ضف وف اِحدفة  وف قفاقفة  وف رو يفۭت وف بفِز بِزف اِحدا ِمنف الفخو صا وف قورف وف

قوود  ِهيف وۭر. وف ِة سورو ائِحف ۭء ِلرف لف بفانو مف ا قورف قفِة. انحهف رف حف قف الفمو بفحِ ففوف ذف قفدفهفا عفلفى الفمف اوف وسفى عفنف كوفووفِِهمف وف ذفهفا مو ِ. ثومح اخف بت امف الرح ِديدا امف دحدفهفا تفرف رف وف
وسفى ِمنف ذف مو وسفى. ثومح اخف ب  مو رف الرح ا امف وسفى كفانف نفِصيبا - كفمف ِء. ِلمو لف ِ ِمنف كفبفِش الفمف بت امف الرح ِديدا امف دحدفهو تفرف رف رف وف دف وسفى الصح ذف مو ِ. ثومح اخف بت ِللرح
بفنِيِه ثِيفابفهو وف ونف وف قفدحسف هفارو عفهو. وف عفلفى ثِيفاِب بفنِيِه مف عفلفى بفنِيِه وف عفلفى ثِيفابِِه وف ونف وف نفضفحف عفلفى هفارو بفحِ وف ذف ِم الحِذي عفلفى الفمف ِمنف الدح ِة وف حف سف ِن الفمف دوهف



بفاِن بفزف الحِذي فِي سفلتِ قورف الفخو هونفاكف تفاكولوونفهو وف اعِ وف تِمف ِة الجف يفمف مف لفدفى بفاِب خف وا اللححف بوخو بفنِيِه: «اطف ونف وف ارو وسفى ِلهف عفهو. ثومح قفالف مو ثِيفابف بفنِيِه مف وف
ونف جو رو اعِ ل تفخف تِمف ِة الجف يفمف ِمنف لفدونف بفاِب خف ِرقوونفهو بِالنحاِر. وف بفِز توحف الفخو ِم وف الفبفاقِي ِمنف اللححف بفنووهو يفاكولوونفهو. وف ونو وف تو قفائِل: هفارو رف ا امف ِء كفمف لف الفمف

لفدفى بفاِب . وف نفكومف ِفيِر عف ب  انف يوففعفلف ِللتحكف رف الرح ِم قفدف امف ا ففعفلف فِي هفذفا الفيفوف . كفمف لف ايفِديفكومف ئِكومف لنحهو سفبفعفةف ايحاۭم يفمف لف اِل ايحاِم مف ِم كفمف سفبفعفةف ايحاۭم الفى يفوف
رف بِِه ا امف بفنووهو كولح مف ونو وف ». ففعفِملف هفارو تو وتوونف لنتِي هفكفذفا اِمرف ِ ففل تفمو بت ففظوونف شفعفائِرف الرح تفحف لفيفل سفبفعفةف ايحاۭم وف ارا وف ونف نفهف اعِ توِقيمو تِمف ِة الجف يفمف خف

وسفى ب  عفلفى يفِد مو  .الرح
قفۭة رف حف كفبفشا ِلمو ِطيحۭة وف ِة خف ل ابفنف بفقفۭر ِلذفبِيحف ذف لفكف ِعجف : «خو ونف ارو قفالف ِلهف . وف ائِيلف رف شويووخف اسف بفنِيِه وف ونف وف وسفى هفارو ِم الثحاِمِن دفعفا مو فِي الفيفوف وف

قفۭة رف حف يفِن ِلمو ِحيحف ِليحيفِن صف وف وفا حف رو خف ل وف ِعجف ِطيحۭة وف ِة خف عفِز ِلذفبِيحف ذووا تفيفسا ِمنف الفمف : خو ائِيلف رف قولف ِلبفنِي اسف ِ. وف بت امف الرح ا امف مف هو مف قفدتِ يفِن. وف ِحيحف صف
وسفى الفى قودحاِم رف بِِه مو ا امف ذووا مف ». ففاخف اءفى لفكومف مف يفتفرف بح الفيفوف يفۭت. لنح الرح لفتووتفة  بِزف ة  مف تفقفِدمف ِ وف بت امف الرح ۭة ِللذحبفحِ امف ِة سفلمف كفبفشا ِلذفبِيحف را وف ثفوف وف

ِ». ثومح قفالف بت دو الرح جف اءفى لفكومف مف لوونفهو ففيفتفرف . تفعفمف ب  رف بِِه الرح ا امف وسفى: «هفذفا مف ِ. ففقفالف مو بت امف الرح قففووا امف وف اعفِة وف مف تفقفدحمف كول  الفجف اعِ. وف تِمف ِة الجف يفمف خف
ا مف كفمف نفهو فتِرف عف كف بفانف الشحعفِب وف لف قورف مف اعف عفِن الشحعفِب. وف فتِرف عفنف نفففِسكف وف كف قفتفكف وف رف حف مو ِطيحتِكف وف ةف خف لف ذفبِيحف مف اعف ذفبفحِ وف : «تفقفدحمف الفى الفمف ونف ارو وسفى ِلهف مو
وِن عفلف عفلفى قورو جف ِم وف بِعفهو فِي الدح سف اصف مف ففغفمف ونف الفيفِه الدح قفدحمف بفنوو هفارو ِطيحِة الحِذي لفهو. وف لف الفخف ذفبفحف ِعجف بفحِ وف ذف ونو الفى الفمف مف هفارو ». ففتفقفدح ب  رف الرح امف
وسفى. ب  مو رف الرح ا امف بفحِ - كفمف ذف قفدفهفا عفلفى الفمف ِطيحِة اوف ِة الفخف ِزيفادفةف الفكفبِِد ِمنف ذفبِيحف الفكولفيفتفيفِن وف مف وف الشححف ذفبفحِ. وف ففِل الفمف ذفبفحِ. ثومح صفبح الدحمف الفى اسف الفمف
قفةف رف حف لووهو الفمو تفِديرا. ثومح نفاوف سف بفحِ مو ذف شحهو عفلفى الفمف مف ففرف ونف الدح لفهو بفنوو هفارو قفةف ففنفاوف رف حف لحِة. ثومح ذفبفحف الفمو حف اِرجف الفمف ا بِنفاۭر خف مف قفهو رف الفِجلفدو ففاحف مو وف ا اللححف امح وف

ذف تفيفسف اخف بفانف الشحعفِب وف مف قورف بفحِ. ثومح قفدح ذف قفِة عفلفى الفمف رف حف قف الفمو قفدفهفا ففوف اوف الكفاِرعف وف شفاءف وف غفسحلف الحف بفحِ. وف ذف قفدفهفا عفلفى الفمف اسف ففاوف الرح ا وف بِِقطفِعهف

بفحِ ذف قفدفهفا عفلفى الفمف اوف ا وف فحهو ِمنفهف لف كف مف ةف وف الفعفادفةِ. ثومح قفدحمف التحقفِدمف ا كف عفِملفهف قفةف وف رف حف مف الفمو ِل. ثومح قفدح ِطيحِة كفالوح ِملفهو ِللفخف عف هو وف ذفبفحف ِطيحِة الحِذي ِللشحعفِب وف الفخف
مف ِمنف الشححف تفِديرا. وف سف بفحِ مو ذف شحهو عفلفى الفمف ونف الدحمف ففرف لفهو بفنوو هفارو نفاوف ِة الحتِي ِللشحعفِب. وف ةف السحلمف الفكفبفشف ذفبِيحف رف وف بفاحِ. ثومح ذفبفحف الثحوف قفِة الصح رف حف عفدفا مو
اِن رف دف ا الصح امح ذفبفحِ. وف مف عفلفى الفمف قفدف الشححف يفِن ففاوف رف دف مف عفلفى الصح عووا الشححف ضف وف ِزيفادفةف الفكفبِِد. وف الفكولفيفتفيفِن وف ي وف ا يوغفشتِ مف ِمنف الفكفبفِش: اللفيفةف وف ِر وف الثحوف
ِة ِل ذفبِيحف دفرف ِمنف عفمف انفحف مف وف كفهو بفارف وف الشحعفِب وف ونو يفدفهو نفحف ففعف هفارو وسفى. ثومح رف رف مو ا امف ِ - كفمف بت امف الرح ِديدا امف ونو تفرف دحدفهفا هفارو نفى ففرف السحاقو الفيومف وف

ِ ِلكولتِ الشحعفِب بت دو الرح جف اءفى مف . ففتفرف كفا الشحعفبف بفارف ا وف جف رف اعِ ثومح خف تِمف ِة الجف يفمف ونو الفى خف هفارو وسفى وف لف مو دفخف ِة. وف ِة السحلمف ذفبِيحف قفِة وف رف حف الفمو ِطيحِة وف الفخف
وِهِهمف جو سفقفطووا عفلفى وو هفتففووا وف ِميعو الشحعفِب وف اى جف مف. ففرف الشححف قفةف وف رف حف بفحِ الفمو ذف قفتف عفلفى الفمف رف احف ِ وف بت تف نفار  ِمنف ِعنفِد الرح جف رف خف  .وف

ا.  ا بِهف هومف رف ِ نفارا غفِريبفة  لفمف يفامو بت امف الرح بفا امف قفرح ورا وف ا بفخو لفيفهف عفا عف ضف وف ا نفارا وف عفل فِيِهمف جف تفهو وف رف مف ا ِمجف مف ابِيهوو كول  ِمنفهو ونف نفادفابو وف ذف ابفنفا هفارو اخف وف
امف امف قفِريبِينف ِمنتِي اتفقفدحسو وف ب  قفائِل: فِي الف لحمف بِِه الرح ا تفكف : «هفذفا مف ونف ارو وسفى ِلهف ِ. ففقفالف مو بت امف الرح اتفا امف ا ففمف مف لفتفهو اكف ِ وف بت تف نفار  ِمنف ِعنفِد الرح جف رف ففخف
ا ِمنف يفكومف وف ففعفا اخف ا ارف ا: «تفقفدحمف قفالف لفهومف ونف وف يئِيلف عفمتِ هفارو اففانف ابفنفيف عوزتِ الفصف وسفى ِميشفائِيلف وف . ففدفعفا مو ونو تف هفارو دو». ففصفمف جح ِميعِ الشحعفِب اتفمف جف

ارف اِلعفازف ونف وف ارو وسفى ِلهف قفالف مو وسفى. وف ا قفالف مو لحِة كفمف حف اِرجِ الفمف ا الفى خف يفِهمف ا فِي قفِميصف ففعفاهومف رف ا وف لحِة». ففتفقفدحمف حف اِرجِ الفمف ِس الفى خف قودف قودحاِم الف
ائِيلف ففيفبفكوونف عفلفى رف توكومف كول  بفيفِت اسف وف ا اخف امح اعفِة. وف مف طف عفلفى كولتِ الفجف خف يوسف وتووا وف ل تفشوق وا ثِيفابفكومف ِلئفلح تفمو وسفكومف وف ؤو ِشفووا رو نفيفِه: «ل تفكف ارف ابف ايثفامف وف
وسفى. سفبف كفلِم مو ». ففففعفلووا حف لفيفكومف ِ عف بت ِة الرح حف سف نف مف وتووا. لنح دوهف وا ِلئفلح تفمو جو رو اعِ ل تفخف تِمف ِة الجف يفمف ِمنف بفاِب خف . وف ب  قفهو الرح رف ِريِق الحِذي احف الفحف

ِريتا فِي ضا دفهف وتووا. ففرف اعِ ِلكفيف ل تفمو تِمف ِة الجف يفمف وِلكومف الفى خف عفكف ِعنفدف دوخو بفنووكف مف بف انفتف وف رف ِكرا ل تفشف سف مو را وف مف : «خف ونف ارو ب  ِلهف قفالف الرح وف
وسفى». ا بِيفِد مو ب  بِهف مو الرح هو لحمف ائِِض الحتِي كف ِميعف الفففرف ائِيلف جف رف ِليِم بفنِي اسف ِلتفعف الطحاِهِر وف بفيفنف النحِجِس وف لحِل وف حف الفمو قفدحِس وف يِيِز بفيفنف الفمو ِللتحمف يفاِلكومف وف اجف
ا قودفسو بفحِ لنحهف ذف انِِب الفمف كولووهفا ففِطيرا بِجف ِ وف بت قفائِِد الرح ةف الفبفاقِيفةف ِمنف وف ذووا التحقفِدمف ِه الفبفاقِيفيفِن: «خو ارف ابفنفيف ايثفامف ارف وف اِلعفازف ونف وف ارو وسفى ِلهف قفالف مو وف
فِيعفِة سفاقو الرح ِديِد وف رو التحرف دف ا صف امح . وف تو ِ. ففانحنِي هفكفذفا اِمرف بت قفائِِد الرح ةو بفنِيكف ِمنف وف ففِريضف توكف وف ا ففِريضف قفدحۭس لنحهف كفاۭن مو اقفدفاۭس. كولووهفا فِي مف

فِيعفِة . سفاقو الرح ائِيلف رف ِة بفنِي اسف ةف بفنِيكف ِمنف ذفبفائِحِ سفلمف ففِريضف تفكف وف ِعل ففِريضف ا جو مف عفكف لنحهو بفنفاتوكف مف بفنووكف وف كفاۭن طفاِهۭر انفتف وف ا فِي مف مف ففتفاكولوونفهو
ا تفيفسو امح ». وف ب  رف الرح ا امف ِريحة  كفمف ة  دفهف عفكف ففِريضف ِلبفنِيكف مف ِ ففيفكوونفاِن لفكف وف بت امف الرح ِديدا امف دحدفا تفرف ِم ِليورف قفائِِد الشححف عف وف ا مف ِديِد يفاتوونف بِِهمف رو التحرف دف صف وف
ِطيحِة ةف الفخف ا لفمف تفاكول ذفبِيحف ا لفكومف : «مف قفالف ونف الفبفاقِيفيفِن وف نفيف هفارو ارف ابف ايثفامف ارف وف طف عفلفى اِلعفازف . ففسفخف قف تفرف لفبفهو ففاذفا هووف قفِد احف وسفى طف ِطيحِة ففانح مو الفخف

ِس قودف ا الفى الف تف بِدفِمهف ِ؟ انحهو لفمف يوؤف بت امف الرح مف امف ِفيرا عفنفهو اعفِة تفكف مف ِمل اثفمف الفجف ا ايحاهفا ِلتفحف طفاكومف قفدف اعف سو اقفدفاۭس وف ا قودف قفدحِس لنحهف كفاِن الفمو فِي الفمف
قفدف ِ وف بت امف الرح ا امف مف قفتفهو رف حف مو ا وف ِطيحتِِهمف ةف خف بفا ذفبِيحف مف قفدف قفرح ا الفيفوف مف وسفى: «انحهو ونو ِلمو ». ففقفالف هفارو تو رف ا امف ِس كفمف ا فِي الفقودف دفاِخل. اكفل تفاكولنِهف

سونف فِي عفيفنفيفِه وسفى حف ا سفِمعف مو ِ؟» ففلفمح بت سونو فِي عفيفنفيِ الرح مف هفلف كفانف يفحف ِطيحِة الفيفوف ةف الفخف ابفنِي ِمثفلو هفِذِه. ففلفوف اكفلفتو ذفبِيحف  .اصف
ا شفقح    ِض: كول  مف ائِِم الحتِي عفلفى الرف ِميعِ الفبفهف ا ِمنف جف انفاتو الحتِي تفاكولوونفهف يفوف : هفِذِه ِهيف الفحف ائِيلف رف : «قوول ِلبفنِي اسف ونف هفارو وسفى وف ب  ِلمو قفالف الرح وف
تفر  لفِكنحهو ل يفشوق  ِظلففا لف لنحهو يفجف مف : الفجف لففف ا يفشوق  الظتِ ِممح تفر  وف ا يفجف . الح هفِذِه ففل تفاكولووهفا ِممح ائِِم ففايحاهو تفاكولوونف تفر  ِمنف الفبفهف يفجف هو ِظلفففيفِن وف قفسفمف ِظلففا وف
الفِخنفِزيرف لنحهو . وف وف نفِجس  لفكومف تفر  لفِكنحهو ل يفشوق  ِظلففا ففهو نفبف لنحهو يفجف الرف . وف وف نفِجس  لفكومف تفر  لفِكنحهو ل يفشوق  ِظلففا ففهو بفرف لنحهو يفجف الفوف . وف وف نفِجس  لفكومف ففهو

ِميعِ هفذفا تفاكولوونفهو ِمنف جف . «وف ا نفِجسفة  لفكومف ا ل تفلفِمسووا. انحهف ثفثفهف جو ا ل تفاكولووا وف ِمهف . ِمنف لفحف وف نفِجس  لفكومف تفر  ففهو ففيفِن لفِكنحهو ل يفجف هو ِظلف يفقفِسمو يفشوق  ِظلففا وف
شفف  فِي رف حف عفانِفو وف ا لفيفسف لفهو زف . لفِكنف كول  مف اِر ففايحاهو تفاكولوونف فِي النفهف اِر وف شفف  فِي الفِميفاِه فِي الفبِحف رف حف عفانِفو وف ا لفهو زف ا فِي الفِميفاِه: كول  مف مف

ثحتفهو جو ِمِه ل تفاكولووا وف . ِمنف لفحف وها يفكوونو لفكومف رو كف مف وه  لفكومف وف رو كف وف مف يحۭة فِي الفِميفاِه ففهو ِمنف كولتِ نفففۭس حف اِر ِمنف كولتِ دفبِيۭب فِي الفِميفاِه وف فِي النفهف اِر وف الفبِحف
رو وهفة : النحسف رو كف ا مف . انحهف كفلف ا ِمنف الط يووِر. ل توؤف هوونفهف رف هفِذِه تفكف . «وف وه  لفكومف رو كف وف مف شفف  فِي الفِميفاِه ففهو رف حف عفانِفو وف ا لفيفسف لفهو زف . كول  مف هوونف رف تفكف

الفبوومو نفاِسِه وف الفبفازو عفلفى اجف السحافو وف ِليمو وف الظح ةو وف النحعفامف نفاِسِه وف اۭب عفلفى اجف كول  غورف نفاِسِه وف الفبفاِشقو عفلفى اجف الفِحدفاةو وف الفعوقفابو وف النووقو وف وف
بفعۭ. ففهووف اِشي عفلفى ارف كول  دفبِيِب الطحيفِر الفمف فحاشو وف الفخو هودو وف دف الفهو نفاِسِه وف الفبفبفغفاءف عفلفى اجف اللحقفلفقو وف مو وف خف الرح الفقووقو وف عو وف الفبفجف ِكي  وف الفكورف اصو وف الفغفوح وف

ِض. هفذفا ِمنفهو ا عفلفى الرف ِه يفثِبو بِِهمف لفيف قف ِرجف اعفاِن ففوف ا لفهو كورف بفعۭ: مف اِشي عفلفى ارف ِميعِ دفبِيِب الطحيفِر الفمف . الح هفذفا تفاكولوونفهو ِمنف جف وه  لفكومف رو كف مف
بفعو نفاِسِه. لفِكنف سفائِرو دفبِيِب الطحيفِر الحِذي لفهو ارف نفدوبو عفلفى اجف الفجو نفاِسِه وف وانو عفلفى اجف جو رف الفحف نفاِسِه وف بفا عفلفى اجف الدح نفاِسِه وف ادو عفلفى اجف رف . الفجف تفاكولوونف

يفكوونو نفِجسا ا يفغفِسلو ثِيفابفهو وف ثفثِهف لف ِمنف جو مف نف حف كول  مف سفاِء وف ا يفكوونو نفِجسا الفى الفمف ثفثفهف سح جو نف مف . كول  مف سوونف . ِمنف هفِذِه تفتفنفجح وه  لفكومف رو كف وف مف ۭل ففهو جو ارف
ِشي عفلفى ا يفمف كول  مف ا يفكوونو نفِجسا. وف سحهف نف مف . كول  مف تفر  ففِهيف نفِجسفة  لفكومف قتا اوف ل تفجف لفِكنف ل تفشوق هو شف ا ِظلفف  وف ائِِم الحتِي لفهف ِميعو الفبفهف جف سفاِء. وف الفى الفمف



ا يفغفِسلو ثِيفابفهو ثفثفهف لف جو مف نف حف مف سفاِء. وف ا يفكوونو نفِجسا الفى الفمف ثفثفهف سح جو نف مف . كول  مف وف نفِجس  لفكومف بفعۭ ففهو اِشيفِة عفلفى ارف انفاِت الفمف يفوف ِميعِ الفحف كوفووفِِه ِمنف جف
الضحب  عفلفى الفففارو وف ۭس وف ِض: ابفنو ِعرف هفذفا هووف النحِجسو لفكومف ِمنف الدحبِيِب الحِذي يفِدب  عفلفى الرف . «وف ا نفِجسفة  لفكومف سفاِء. انحهف يفكوونو نفِجسا الفى الفمف وف

ا يفكوونو نفِجسا الفى تِهف وف ا بفعفدف مف سحهف نف مف بفاءو. هفِذِه ِهيف النحِجسفةو لفكومف ِمنف كولتِ الدحبِيِب. كول  مف الفِحرف الفِعظفايفةو وف غفةو وف زف الفوف لو وف رف الفوف نو وف ذفوف الفِحرف نفاِسِه وف اجف
ل  يولفقفى لو بِِه عفمف تفاعۭ يوعفمف ۭب اوف ِجلفۭد اوف بفلۭس. كول  مف شفۭب اوف ثفوف تفاعِ خف ا يفكوونو نفِجسا. ِمنف كولتِ مف تِهف وف ا بفعفدف مف اِحد  ِمنفهف لفيفِه وف قفعف عف ا وف كول  مف سفاِء وف الفمف
اء  لفيفِه مف ا يفاتِي عف ونفهو. مف ِسرو ا هووف ففتفكف امح سو وف ا فِيِه يفتفنفجح ا ففكول  مف قفعف فِيِه ِمنفهف ۭف وف زف تفاعِ خف كول  مف . وف هورو سفاِء ثومح يفطف يفكوونو نفِجسا الفى الفمف اِء وف فِي الفمف
ا يفكوونو نفِجسا. التحن ورو ثفثِهف اِحدفة  ِمنف جو لفيفِه وف قفعف عف ا وف كول  مف تفاعۭ يفكوونو نفِجسا. وف بو فِي كولتِ مف رف اۭب يوشف كول  شفرف كفلو يفكوونو نفِجسا. وف ِمنف كولتِ طفعفاۭم يوؤف
اذفا ا يفكوونو نفِجسا. وف ثفثفهف سح جو ا مف تفيفِن. لفِكنف مف اِء تفكوونفاِن طفاِهرف عفيِ الفمف تفمف جف الفبِئفرف مو . الح الفعفيفنف وف تفكوونو نفِجسفة  لفكومف ا نفِجسفة  وف اِن. انحهف دفمف قِدفةو يوهف وف الفمف وف
ا ففانحهو نفِجس  ثفثِهف اِحدفة  ِمنف جو لفيفِه وف قفعف عف ۭر ففوف اء  عفلفى بِزف ِعلف مف . لفِكنف اذفا جو عو ففهووف طفاِهر  رف عۭ يوزف رف ِر زف ۭء ِمنف بِزف ا عفلفى شفيف ثفثِهف اِحدفة  ِمنف جو قفعفتف وف وف
يفكوونو نفِجسا ثحتِِه يفغفِسلو ثِيفابفهو وف نف اكفلف ِمنف جو مف سفاِء. وف ثحتفهو يفكوونو نفِجسا الفى الفمف سح جو نف مف ائِِم الحتِي ِهيف طفعفام  لفكومف ففمف اِحد  ِمنف الفبفهف اتف وف اذفا مف . وف لفكومف
ِشي ا يفمف . كول  مف كفلو وه  ل يوؤف رو كف وف مف ِض ففهو كول  دفبِيۭب يفِدب  عفلفى الرف سفاِء. «وف يفكوونو نفِجسا الفى الفمف ثحتفهو يفغفِسلو ثِيفابفهو وف لف جو مف نف حف مف سفاِء. وف الفى الفمف
نتِسووا انففوسفكومف وه . ل تودف رو كف ِض ل تفاكولووهو لنحهو مف لوهو ِمنف كولتِ دفبِيۭب يفِدب  عفلفى الرف جو تف ارف ا كفثورف عف كولتِ مف بفعۭ مف ِشي عفلفى ارف ا يفمف كول  مف نِِه وف عفلفى بفطف
سووا انففوسفكومف ل تونفجتِ . وف يِسينف لنتِي انفا قود وس  تفكوونوونف قِدتِ كومف ففتفتفقفدحسوونف وف ب  الفهو . انتِي انفا الرح ل تفكوونووا بِِه نفِجِسينف سووا بِِه وف ل تفتفنفجح بِدفبِيۭب يفِدب  وف

». هفِذِه شفِريعفةو يِسينف لنتِي انفا قود وس  رف ِليفكوونف لفكومف الفها. ففتفكوونوونف قِدتِ ِض ِمصف عفدفكومف ِمنف ارف ب  الحِذي اصف ِض. انتِي انفا الرح بِدفبِيۭب يفِدب  عفلفى الرف
كفلو انفاِت الحتِي توؤف يفوف بفيفنف الفحف الطحاِهِر وف يِيِز بفيفنف النحِجِس وف ِض ِللتحمف كولتِ نفففۭس تفِدب  عفلفى الرف اِء وف عفى فِي الفمف يحۭة تفسف كولتِ نفففۭس حف الط يووِر وف ائِِم وف الفبفهف

كفلو انفاِت الحتِي ل توؤف يفوف الفحف .وف
ا تفكوونو نفِجسفة . ِث ِعلحتِهف ا فِي ايحاِم طفمف لفدفتف ذفكفرا تفكوونو نفِجسفة  سفبفعفةف ايحاۭم. كفمف وف اة  وف رف بِلفِت امف : اذفا حف ائِيلف رف وسفى: «قولف ِلبفنِي اسف ب  ِلمو قفالف الرح وف
تحى قفِدِس ل تفِجئف حف الفى الفمف سح وف قفدحۭس ل تفمف ۭء مو ِهيِرهفا. كولح شفيف ما فِي دفِم تفطف ثفلثِينف يفوف لفتِِه. ثومح توِقيمو ثفلثفة  وف مو غورف تفنو لفحف ِم الثحاِمِن يوخف فِي الفيفوف وف

ِملفتف ايحامو تفى كف مف ِهيِرهفا. وف ما فِي دفِم تفطف ِستتِينف يفوف ا. ثومح توِقيمو ِستحة  وف ثِهف ا فِي طفمف بووعفيفِن كفمف لفدفتف انفثفى تفكوونو نفِجسفة  اسف انف وف ِهيِرهفا. وف لف ايحامو تفطف مو تفكف
اعِ الفى الفكفاِهِن تِمف ِة الجف يفمف ِطيحۭة الفى بفاِب خف ةف خف ۭة ذفبِيحف امف ۭة اوف يفمف امف مف خِ حف ففرف قفة  وف رف حف ۭ مو ِليت وف وۭف حف رو نفۭة تفاتِي بِخف ِل ابفۭن اِو ابف ِهيِرهفا لجف تفطف

تفيفِن اوف امف ذو يفمف انف لفمف تفنفلف يفدوهفا ِكففايفة  ِلشفاةۭ تفاخو ا. هفِذِه شفِريعفةو الحتِي تفِلدو ذفكفرا اوف انفثفى. وف رو ِمنف يفنفبووعِ دفِمهف هف ا ففتفطف نفهف فتِرو عف يوكف ِ وف بت امف الرح ا امف مف هو مو ففيوقفدتِ
رو هو ا الفكفاِهنو ففتفطف فتِرو عفنفهف ِطيحۭة ففيوكف ةف خف رف ذفبِيحف خف الف قفة  وف رف حف اِحدف مو اۭم الفوف مف يف حف خف  .«ففرف

تفى بِِه الفى ۭص يوؤف بفةف بفرف رف سفِدِه ضف عفة  تفِصيرو فِي ِجلفِد جف سفِدِه نفاتِئ  اوف قووبفاءو اوف لومف : «اذفا كفانف انفسفان  فِي ِجلفِد جف ونف هفارو وسفى وف ب  ِلمو قفالف الرح وف
قو ِمنف مف بفِة اعف رف نفظفرو الضح مف بفِة شفعفر  قفِد ابفيفضح وف رف فِي الضح سفِد وف بفةف فِي ِجلفِد الفجف رف اى الفكفاِهنو الضح نفِة. ففانف رف ِد بفنِيِه الفكفهف ونف الفكفاِهِن اوف الفى احف هفارو

هفا نفظفرو لفمف يفكونف مف سفِدِه وف اءف فِي ِجلفِد جف عفة  بفيفضف بفةو لومف رف اسفتِِه. لفِكنف انف كفانفِت الضح كومو بِنفجف اهو الفكفاِهنو يفحف تفى رف ۭص. ففمف بفةو بفرف رف سفِدِه ففِهيف ضف ِجلفِد جف
قفففتف بفةو قفدف وف رف اذفا فِي عفيفنِِه الضح ِم السحابِعِ وف اهو الفكفاِهنو فِي الفيفوف وبف سفبفعفةف ايحاۭم. ففانف رف رو ضف ِجزو الفكفاِهنو الفمف هفا يفحف لفمف يفبفيفضح شفعفرو قف ِمنف الفِجلفِد وف مف اعف

تفدح لفمف تفمف ِن وف ةو اللحوف بفةو كفاِمدف رف اذفا الضح ِم السحابِعِ ثفانِيفة  وف اهو الفكفاِهنو فِي الفيفوف هو الفكفاِهنو سفبفعفةف ايحاۭم ثفانِيفة . ففانف رف ِجزو بفةو فِي الفِجلفِد يفحف رف تفدح الضح لفمف تفمف وف
ِضِه عفلفى تفد  فِي الفِجلفِد بفعفدف عفرف يفكوونو طفاِهرا. لفِكنف انف كفانفِت الفقووبفاءو تفمف . ففيفغفِسلو ثِيفابفهو وف از  ا ِحزف تِِه. انحهف ارف كومو الفكفاِهنو بِطفهف بفةو فِي الفِجلفِد يفحف رف الضح

. «انف ص  ا بفرف اسفتِِه. انحهف كومو الفكفاِهنو بِنفجف تفدحتف فِي الفِجلفِد يفحف اذفا الفقووبفاءو قفِد امف اى الفكفاِهنو وف ضو عفلفى الفكفاِهِن ثفانِيفة . ففانف رف ِهيِرِه يوعفرف الفكفاِهِن ِلتفطف
فِي النحاتِِئ يحرف الشحعفرف ابفيفضف وف اذفا فِي الفِجلفِد نفاتِئ  ابفيفضو قفدف صف اى الفكفاِهنو وف تفى بِِه الفى الفكفاِهِن. ففانف رف ۭص ففيوؤف بفةو بفرف رف كفانفتف فِي انفسفاۭن ضف

خف فِي صو قفدف اففرف . لفِكنف انف كفانف الفبفرف هو لنحهو نفِجس  ِجزو اسفتِِه. ل يفحف كومو الفكفاِهنو بِنفجف سفِدِه. ففيفحف ِمن  فِي ِجلفِد جف زف ص  مو وف بفرف ۭ ففهو يت ۭم حف ح  ِمنف لفحف ضف وف
صو قفدف غفطحى كولح اذفا الفبفرف اى الفكفاِهنو وف رف يفنفا الفكفاِهِن وف اهو عف ا تفرف سفبف كولتِ مف يفِه حف اِسِه الفى قفدفمف وِب ِمنف رف رو ضف صو كولح ِجلفِد الفمف غفطحى الفبفرف الفِجلفِد وف

كومو يح يفحف مف الفحف اى الفكفاِهنو اللححف تفى رف ي  يفكوونو نفِجسا. ففمف م  حف ى فِيِه لفحف مف يورف . لفِكنف يفوف . انحهو طفاِهر  وِب. كول هو قفِد ابفيفضح رو ضف ةِ الفمف ارف كومو بِطفهف ِمِه يفحف ِجسف
اءف تف بفيفضف ارف بفةو قفدف صف رف اذفا الضح اهو الفكفاِهنو وف ابفيفضح يفاتِي الفى الفكفاِهِن. ففانف رف ي  وف مو الفحف . ثومح انف عفادف اللححف ص  . انحهو بفرف ي  نفِجس  مو الفحف اسفتِِه. اللححف بِنفجف

عفة  لفِة نفاتِئ  ابفيفضو اوف لومف ِضعِ الد مح وف ارف فِي مف صف لفة  قفدف بفِرئفتف وف مو فِي ِجلفِدِه دومح اذفا كفانف الفِجسف . «وف وِب. انحهو طفاِهر  رو ضف ةِ الفمف ارف كومو الفكفاِهنو بِطفهف يفحف
كومو الفكفاِهنو هفا يفحف قفِد ابفيفضح شفعفرو قو ِمنف الفِجلفِد وف مف هفا اعف نفظفرو اذفا مف اى الفكفاِهنو وف ضو عفلفى الفكفاِهِن. ففانف رف ةِ يوعفرف رف مف اِربفة  الفى الفحو اءو ضف بفيفضف

ِهيف كفاِمدفةو قف ِمنف الفِجلفِد وف مف لفيفسفتف اعف ا شفعفر  ابفيفضو وف اذفا لفيفسف فِيهف اهفا الفكفاِهنو وف لفِة. لفِكنف انف رف تف فِي الد مح خف ۭص اففرف بفةو بفرف رف ا ضف اسفتِِه. انحهف بِنفجف
تفدح لفمف تفمف ا وف كفانفهف عفةو مف قفففِت الل مف بفة . لفِكنف انف وف رف ا ضف اسفتِِه. انحهف كومو الفكفاِهنو بِنفجف تفدحتف فِي الفِجلفِد يفحف هو الفكفاِهنو سفبفعفةف ايحاۭم. ففانف كفانفتف قفِد امف ِجزو ِن يفحف اللحوف

ةِ اوف رف مف اِربفة  الفى الفحو اءف ضف عفة  بفيفضف ِ لومف ي  الفكفيت كفانف حف مو فِي ِجلفِدِه كفي  نفاۭر وف تِِه. «اوف اذفا كفانف الفِجسف ارف كومو الفكفاِهنو بِطفهف لفِة. ففيفحف ففِهيف اثفرو الد مح
اسفتِِه. كومو الفكفاِهنو بِنفجف ِ. ففيفحف خف فِي الفكفيت ص  قفدف اففرف قو ِمنف الفِجلفِد ففِهيف بفرف مف هفا اعف نفظفرو مف عفِة قفِد ابفيفضح وف اذفا الشحعفرو فِي الل مف اهفا الفكفاِهنو وف رف اءف وف بفيفضف

هو الفكفاِهنو سفبفعفةف ِجزو ِن يفحف ِهيف كفاِمدفةو اللحوف قف ِمنف الفِجلفِد وف مف لفيفسفتف اعف عفِة شفعفر  ابفيفضو وف اذفا لفيفسف فِي الل مف اهفا الفكفاِهنو وف ۭص. لفِكنف انف رف بفةو بفرف رف ا ضف انحهف
عفةو قفففِت الل مف ۭص. لفِكنف انف وف بفةو بفرف رف ا ضف اسفتِِه. انحهف كومو الفكفاِهنو بِنفجف تفدحتف فِي الفِجلفِد يفحف ِم السحابِعِ. ففانف كفانفتف قفِد امف اهو الفكفاِهنو فِي الفيفوف ايحاۭم ثومح يفرف

بفة  رف اة  فِيِه ضف رف ل  اِو امف جو اذفا كفانف رف ِ. «وف ا اثفرو الفكفيت تِِه لنحهف ارف كومو بِطفهف ِ ففالفكفاِهنو يفحف ِن ففِهيف نفاتِئو الفكفيت كفانفتف كفاِمدفةف اللحوف تفدح فِي الفِجلفِد وف ا لفمف تفمف كفانفهف مف
ع . ا قفرف اسفتِِه. انحهف كومو الفكفاِهنو بِنفجف قفرو دفقِيق  يفحف ا شفعفر  اشف فِيهف قو ِمنف الفِجلفِد وف مف هفا اعف نفظفرو اذفا مف بفةف وف رف اى الفكفاِهنو الضح رف اِس اوف فِي الذحقفِن وف فِي الرح
ِجزو الفكفاِهنو دو يفحف وف ا شفعفر  اسف قف ِمنف الفِجلفِد لفِكنف لفيفسف فِيهف مف هفا لفيفسف اعف نفظفرو اذفا مف عِ وف بفةف الفقفرف رف اى الفكفاِهنو ضف اِس اِو الذحقفِن. لفِكنف اذفا رف صو الرح بفرف

عِ نفظفرو الفقفرف ل مف قفرو وف لفمف يفكونف فِيِه شفعفر  اشف تفدح وف عو لفمف يفمف اذفا الفقفرف ِم السحابِعِ وف بفةف فِي الفيفوف رف اى الفكفاِهنو الضح عِ سفبفعفةف ايحاۭم. ففانف رف وبف بِالفقفرف رو الفمفضف
اذفا ِم السحابِعِ وف عف فِي الفيفوف اى الفكفاِهنو القفرف عف سفبفعفةف ايحاۭم ثفانِيفة . ففانف رف ِجزو الفكفاِهنو القفرف يفحف عف. وف ِلِق الفقفرف . لفِكنف ل يفحف ِلقف قو ِمنف الفِجلفِد ففلفيفحف مف اعف

تفد  فِي عو يفمف يفكوونو طفاِهرا. لفِكنف انف كفانف الفقفرف تِِه ففيفغفِسلو ثِيفابفهو وف ارف كومو الفكفاِهنو بِطفهف قف ِمنف الفِجلفِد يفحف مف هو اعف نفظفرو لفيفسف مف تفدح فِي الفِجلفِد وف عو لفمف يفمف الفقفرف
قففف فِي . لفِكنف انف وف قفِر. انحهو نفِجس  تفدح فِي الفِجلفِد ففل يوففتتِشو الفكفاِهنو عفلفى الشحعفِر الشف عو قفِد امف اذفا الفقفرف اهو الفكفاِهنو وف رف تِِه وف ارف ِم بِطفهف كف الفِجلفِد بفعفدف الفحو
ع  بِيض  ع  لومف سفِدِه لومف اة  فِي ِجلفِد جف رف ل  اِو امف جو اذفا كفانف رف تِِه. «وف ارف كومو الفكفاِهنو بِطفهف عو. انحهو طفاِهر  ففيفحف دو ففقفدف بفِرئف الفقفرف وف نفبفتف فِيِه شفعفر  اسف عفيفنفيفِه وف



اِسِه اذفا كفانف انفسفان  قفدف ذفهفبف شفعفرو رف . «وف خف فِي الفِجلفِد. انحهو طفاِهر  اءو ففذفِلكف بفهفق  قفدف اففرف ِن بفيفضف ع  كفاِمدفةو اللحوف سفِدِه لومف اذفا فِي ِجلفِد جف اى الفكفاِهنو وف رف وف
بفة  رف لفعفِة ضف عفِة اوف فِي الصح . لفِكنف اذفا كفانف فِي الفقفرف . انحهو طفاِهر  لفعو ِهِه ففهووف اصف جف ِة وف اِسِه ِمنف ِجهف انف ذفهفبف شفعفرو رف . وف عو. انحهو طفاِهر  وف اقفرف ففهو

ةِ فِي رف مف اِرب  الفى الفحو بفِة ابفيفضو ضف رف اذفا نفاتِئو الضح اهو الفكفاِهنو وف لفعفتِِه. ففانف رف تِِه اوف فِي صف عف ففِرخ  فِي قفرف ص  مو وف بفرف ةِ ففهو رف مف اِربفة  الفى الفحو اءو ضف بفيفضف
اِسِه. بفتفهو فِي رف رف اسفتِِه. انح ضف كومو الفكفاِهنو بِنفجف . ففيفحف . انحهو نفِجس  صو وف انفسفان  ابفرف سفِد ففهو ِص فِي ِجلفِد الفجف نفظفِر الفبفرف لفعفتِِه كفمف عفتِِه اوف فِي صف قفرف
. كولح اليحاِم الحتِي تفكوونو يونفاِدي: نفِجس  نفِجس  ي شفاِربفيفِه وف يوغفطتِ شووفا وف كف اسوهو يفكوونو مف رف قووقفة  وف شف بفةو تفكوونو ثِيفابوهو مف رف صو الحِذي فِيِه الضح البفرف وف

بو صووۭف اوف ۭص ثفوف بفةو بفرف رف بو ففاذفا كفانف فِيِه ضف ا الثحوف امح هو. «وف قفامو لحِة يفكوونو مف حف اِرجف الفمف دفهو. خف حف . يوِقيمو وف بفةو فِيِه يفكوونو نفِجسا. انحهو نفِجس  رف الضح
ةِ اوف رف اِربفة  الفى الفخوضف بفةو ضف رف كفانفِت الضح نووعۭ ِمنف ِجلفۭد وف صف تحاِن اوف فِي ِجلفۭد اوف فِي كولتِ مف ِة ِمنف الص وِف اِو الفكف مف بو كفتحاۭن فِي السحدفى اِو الل حف ثفوف

ى الفكفاِهنو ضو عفلفى الفكفاِهِن. ففيفرف ۭص ففتوعفرف بفةو بفرف رف ا ضف ا ِمنف ِجلفۭد ففانحهف تفاعۭ مف ِة اوف فِي مف مف ِب اوف فِي الفِجلفِد فِي السحدفى اِو الل حف ةِ فِي الثحوف رف مف الفى الفحو
ِة مف ِب فِي السحدفى اِو الل حف تفدحتف فِي الثحوف بفةو قفِد امف رف ِم السحابِعِ اذفا كفانفِت الضح بفةف فِي الفيفوف رف اى الضح تفى رف وبف سفبفعفةف ايحاۭم. ففمف رو ضف ِجزو الفمف يفحف بفةف وف رف الضح

ةف ِمنف الص وِف اِو مف بف اِو السحدفى اِو الل حف ِرقو الثحوف ا نفِجسفة . ففيوحف ففِسد . انحهف ص  مو بفةو بفرف رف ِل ففالضح نفعو ِمنف ِجلفۭد ِللفعفمف ا يوصف اوف فِي الفِجلفِد ِمنف كولتِ مف
ِب فِي تفدح فِي الثحوف بفةو لفمف تفمف رف اذفا الضح اى الفكفاِهنو وف . لفِكنف انف رف قو رف ففِسد . بِالنحاِر يوحف ص  مو ا بفرف بفةو لنحهف رف تفاعِ الفِجلفِد الحِذي كفانفتف فِيِه الضح الفكفتحاِن اوف مف

ِل اى الفكفاِهنو بفعفدف غفسف هو سفبفعفةف ايحاۭم ثفانِيفة . ففانف رف ِجزو يفحف بفةو وف رف ا فِيِه الضح رو الفكفاِهنو انف يفغفِسلووا مف تفاعِ الفِجلفِد يفامو ِة اوف فِي مف مف السحدفى اِو الل حف
دفةِ بفاِطنِِه اوف ظفاِهِرِه. لفِكنف انف رف وب  فِي جو رو ا نوخف ِرقوهو. انحهف . بِالنحاِر توحف وف نفِجس  بفةو ففهو رف تفدحِت الضح ل امف هفا وف نفظفرف بفةو لفمف توغفيتِرف مف رف اذفا الضح روِب وف الفمفضف

ِب فِي تف ايفضا فِي الثحوف رف ِة. ثومح انف ظفهف مف ِب اِو الفِجلفِد ِمنف السحدفى اِو الل حف ا ِمنف الثحوف قوهف زتِ ِلِه يومف ِن بفعفدف غفسف بفةو كفاِمدفةو اللحوف رف اذفا الضح اى الفكفاِهنو وف رف
تفاعو الفِجلفِد الحِذي تفغفِسلوهو ةو اوف مف مف بو السحدفى اِو الل حف ا الثحوف امح بفةو. وف رف ا فِيِه الضح ِرقو مف ة . بِالنحاِر توحف ففِرخف تفاعِ الفِجلفِد ففِهيف مو ِة اوف فِي مف مف السحدفى اِو الل حف
تفاعۭ ِمنف ِة اوف فِي كولتِ مف مف تحاِن فِي السحدفى اِو الل حف ِص فِي الص وِف اِو الفكف بفِة الفبفرف رف . «هفِذِه شفِريعفةو ضف هورو بفةو ففيوغفسفلو ثفانِيفة  ففيفطف رف ولو ِمنفهو الضح تفزو وف

اسفتِِه تِِه اوف نفجف ارف ِم بِطفهف كف   .«ِجلفۭد ِللفحو
اى الفكفاِهنو لحِة. ففانف رف حف اِرجِ الفمف جو الفكفاِهنو الفى خف رو يفخف تفى بِِه الفى الفكفاِهِن. وف ِرِه يوؤف مف طوهف ِص: يفوف وسفى: «هفِذِه تفكوونو شفِريعفةف البفرف ب  ِلمو قفالف الرح وف
رو يفامو وففا. وف زو ِمز  وف قِرف ۭز وف شفبو ارف خف اِن وف يحاِن طفاِهرف اِن حف فوورف ِر عوصف تفطفهتِ ذف ِللفمو خف رو الفكفاِهنو انف يوؤف ِص يفامو ِص قفدف بفِرئفتف ِمنف البفرف بفةو الفبفرف رف اذفا ضف وف
ا يفغفِمسوهف وففا وف الز  ِمِز وف الفِقرف ِز وف شفِب الرف عف خف ذوهو مف ي  ففيفاخو فوورو الفحف ا الفعوصف ۭ. امح يت اۭء حف ۭف عفلفى مف زف اِحدو فِي انفاِء خف فوورو الفوف بفحف الفعوصف الفكفاِهنو انف يوذف

فوورف ِلقو الفعوصف هو ثومح يوطف رو اۭت ففيوطفهتِ رح ِص سفبفعف مف ِر ِمنف الفبفرف تفطفهتِ يفنفِضحو عفلفى الفمو ِ وف يت اِء الفحف بووحِ عفلفى الفمف ذف فووِر الفمف ِم الفعوصف ِ فِي دف يت فووِر الفحف عف الفعوصف مف
تِِه سفبفعفةف يفمف اِرجف خف لحةف لفِكنف يوِقيمو خف حف لو الفمف خو . ثومح يفدف هورو اۭء ففيفطف تفِحم  بِمف يفسف ِلقو كولح شفعفِرِه وف يفحف رو ثِيفابفهو وف تفطفهتِ اِء. ففيفغفِسلو الفمو رف حف ِه الصح جف يح عفلفى وف الفحف
. هورو اۭء ففيفطف سفدفهو بِمف حفضو جف يفرف يفغفِسلو ثِيفابفهو وف . وف ِلقو ِميعف شفعفِرِه يفحف جف يفنفيفِه وف اِجبف عف وف حف يفتفهو وف ِلحف اسفهو وف ِلقو كولح شفعفِرِه. رف ِم السحابِعِ يفحف فِي الفيفوف ايحاۭم. وف

يفۭت. ففيووقِفو لوجح زف يفۭت وف لفتووتفة  بِزف ة  مف شفاِر دفقِيۭق تفقفِدمف ثفلثفةف اعف ة  وف ِحيحف ِليحة  صف وف اِحدفة  حف ة  وف نفعفجف يفِن وف ِحيحف وففيفِن صف رو ذو خف ِم الثحاِمِن يفاخو ثومح فِي الفيفوف

ِ عف لوجت ةف اثفۭم مف بوهو ذفبِيحف يوقفرتِ اِحدف وف وفف الفوف رو ذو الفكفاِهنو الفخف اعِ. ثومح يفاخو تِمف ِة الجف يفمف ِ لفدفى بفاِب خف بت امف الرح ايحاهفا امف رف وف تفطفهتِ نفسفانف الفمو رو الف طفهتِ الفكفاِهنو الفمو
ةف قفدحِس لنح ذفبِيحف كفاِن الفمو قفةف فِي الفمف رف حف الفمو ِطيحِة وف ةف الفخف بفحو فِيِه ذفبِيحف ِضعِ الحِذي يفذف وف وفف فِي الفمف رو بفحو الفخف يفذف ِ. وف بت امف الرح ِديدا امف ا تفرف دوهومف دتِ يفِت. يورف الزح
عفلفى نفى وف ِر الفيومف تفطفهتِ ِة اذوِن الفمو مف عفلو الفكفاِهنو عفلفى شفحف يفجف ثفِم وف ِة الف ذو الفكفاِهنو ِمنف دفِم ذفبِيحف يفاخو ا قودفسو اقفدفاۭس. وف ِطيحِة ِللفكفاِهِن. انحهف ِة الفخف ثفِم كفذفبِيحف الف
نفى بِعفهو الفيومف يفغفِمسو الفكفاِهنو اصف ى. وف رف ِ الفكفاِهِن الفيوسف يفصوب  فِي كففت يفِت وف ِ الزح ذو الفكفاِهنو ِمنف لوجت يفاخو نفى. وف ِلِه الفيومف اِم ِرجف عفلفى ابفهف نفى وف اِم يفِدِه الفيومف ابفهف
عفلو الفكفاِهنو ِه يفجف فتِ يفِت الحِذي فِي كف ا ففِضلف ِمنف الزح ِممح ِ. وف بت امف الرح اۭت امف رح بِِعِه سفبفعف مف يفِت بِاصف يفنفِضحو ِمنف الزح ى وف رف فتِِه الفيوسف يفِت الحِذي عفلفى كف فِي الزح
ِ يفِت الحِذي فِي كففت الفففاِضلو ِمنف الزح ثفِم. وف ِة الف نفى عفلفى دفِم ذفبِيحف ِلِه الفيومف اِم ِرجف عفلفى ابفهف نفى وف اِم يفِدِه الفيومف عفلفى ابفهف نفى وف ِر الفيومف تفطفهتِ ِة اذوِن الفمو مف عفلفى شفحف

اسفتِِه. ثومح ِر ِمنف نفجف تفطفهتِ فتِرو عفِن الفمو يوكف ِطيحِة وف ةف الفخف لو الفكفاِهنو ذفبِيحف ِ. ثومح يفعفمف بت امف الرح نفهو الفكفاِهنو امف فتِرو عف يوكف ِر وف تفطفهتِ اِس الفمو عفلوهو عفلفى رف الفكفاِهِن يفجف
وفا رو ذو خف ل تفنفالو يفدوهو يفاخو . «لفِكنف انف كفانف ففِقيرا وف هورو فتِرو عفنفهو الفكفاِهنو ففيفطف يوكف ذفبفحِ وف ةف عفلفى الفمف التحقفِدمف قفةف وف رف حف ِعدو الفكفاِهنو الفمو يوصف قفةف. وف رف حف بفحو الفمو يفذف

ا تفنفالو يفدوهو ففيفكوونو اۭم كفمف مف يف حف خف تفيفِن اوف ففرف امف يفمف يفۭت وف لوجح زف ۭة وف يفۭت ِلتفقفِدمف لفتووۭت بِزف اِحدا ِمنف دفقِيۭق مف را وف عوشف ِفيرا عفنفهو وف ِديۭد تفكف ةف اثفۭم ِلتفرف اِحدا ذفبِيحف وف
ذو الفكفاِهنو ِ. ففيفاخو بت امف الرح اعِ امف تِمف ِة الجف يفمف ِرِه الفى الفكفاِهِن الفى بفاِب خف ِم الثحاِمِن ِلطوهف ا فِي الفيفوف يفاتِي بِهف قفة . وف رف حف رو مو خف الف ِطيحۭة وف ةف خف اِحدو ذفبِيحف الفوف

ِة اذوِن مف عفلو عفلفى شفحف يفجف ثفِم وف ِة الف ذو الفكفاِهنو ِمنف دفِم ذفبِيحف يفاخو ثفِم وف بفحو كفبفشف الف ِ. ثومح يفذف بت امف الرح ِديدا امف ا الفكفاِهنو تفرف دوهومف دتِ يورف يفِت وف لوجح الزح ثفِم وف كفبفشف الف
يفنفِضحو الفكفاِهنو ى وف رف ِ الفكفاِهِن الفيوسف يفِت فِي كففت يفصوب  الفكفاِهنو ِمنف الزح نفى. وف ِلِه الفيومف اِم ِرجف عفلفى ابفهف نفى وف اِم يفِدِه الفيومف عفلفى ابفهف نفى وف ِر الفيومف تفطفهتِ الفمو

ِة اذوِن مف فتِِه عفلفى شفحف يفِت الحِذي فِي كف عفلو الفكفاِهنو ِمنف الزح يفجف ِ. وف بت امف الرح اۭت امف رح ى سفبفعف مف رف ِه الفيوسف فتِ يفِت الحِذي فِي كف نفى ِمنف الزح بِِعِه الفيومف بِاصف
ِ الفكفاِهِن يفِت الحِذي فِي كففت الفففاِضلو ِمنف الزح ثفِم. وف ِة الف ِضعِ دفِم ذفبِيحف وف نفى عفلفى مف ِلِه الفيومف اِم ِرجف عفلفى ابفهف نفى وف اِم يفِدِه الفيومف عفلفى ابفهف نفى وف ِر الفيومف تفطفهتِ الفمو

اِحدف ا تفنفالو يفدوهو. الفوف ا تفنفالو يفدوهو مف اِم ِممح مف يِ الفحف خف تفيفِن اوف ِمنف ففرف امف اِحدفة  ِمنف الفيفمف لو وف ِ. ثومح يفعفمف بت امف الرح ِفيرا عفنفهو امف ِر تفكف تفطفهتِ اِس الفمو عفلوهو عفلفى رف يفجف
ۭص الحِذي ل تفنفالو يفدوهو فِي بفةو بفرف رف ِ. هفِذِه شفِريعفةو الحِذي فِيِه ضف بت امف الرح ِر امف تفطفهتِ فتِرو الفكفاِهنو عفِن الفمو يوكف ِة. وف عف التحقفِدمف قفة  مف رف حف رف مو خف الف ِطيحۭة وف ةف خف ذفبِيحف

ِض ۭص فِي بفيفۭت فِي ارف بفةف بفرف رف عفلفتو ضف جف لفكا وف ِطيكومف مو ِض كفنفعفانف الحتِي اعف تفى ِجئفتومف الفى ارف : «مف ونف هفارو وسفى وف ب  ِلمو قفالف الرح ِهيِرِه». وف تفطف
ى وِل الفكفاِهِن ِليفرف رو الفكفاِهنو انف يوففِرغووا الفبفيفتف قفبفلف دوخو بفۭة فِي الفبفيفِت. ففيفامو رف رف ِلي ِشبفهو ضف يفقوولو ِللفكفاِهِن: قفدف ظفهف . يفاتِي الحِذي لفهو الفبفيفتو وف لفِككومف مو

بفةو فِي ِحيطفاِن الفبفيفِت نوقفر  رف اذفا الضح بفةف وف رف اى الضح . ففاذفا رف ى الفبفيفتف لو الفكفاِهنو ِليفرف خو بفعفدف ذفِلكف يفدف ا فِي الفبفيفِت. وف سف كول  مف بفةف ِلئفلح يفتفنفجح رف الضح
يوغفِلقو الفبفيفتف سفبفعفةف ايحاۭم. ففاذفا جو الفكفاِهنو ِمنف الفبفيفِت الفى بفاِب الفبفيفِت وف رو ائِِط يفخف قو ِمنف الفحف مف هفا اعف نفظفرو مف ةِ وف رف مف ةِ اوف الفى الفحو رف ضف اِربفة  الفى الفخو ضف

بفةو رف ا الضح ةف الحتِي فِيهف ارف لفعووا الفِحجف رو الفكفاِهنو انف يفقف تفدحتف فِي ِحيطفاِن الفبفيفِت يفامو بفةو قفِد امف رف اذفا الضح اى وف رف ِم السحابِعِ وف عف الفكفاِهنو فِي الفيفوف جف رف
كفاۭن ِدينفِة فِي مف اِرجف الفمف ونفهو خف رو ابف الحِذي يوقفشتِ ونف الت رف حو رف يفطف الفيفِه وف وف رو الفبفيفتف ِمنف دفاِخۭل حف يوقفشتِ كفاۭن نفِجۭس. وف ِدينفِة فِي مف اِرجف الفمف وهفا خف حو رف يفطف وف

تف فِي الفبفيفِت خف اففرف بفةو وف رف عفِت الضح جف . ففانف رف يوطفيتِنو الفبفيفتف رف وف ابا اخف ذو تورف يفاخو ةِ وف ارف كفاِن الفِحجف ا فِي مف ِخلوونفهف يودف ى وف رف ة  اخف ارف ذوونف ِحجف يفاخو نفِجۭس. وف
. ففِسد  فِي الفبفيفِت. انحهو نفِجس  ص  مو تفدحتف فِي الفبفيفِت ففِهيف بفرف بفةو قفِد امف رف اذفا الضح اى وف رف اتفى الفكفاِهنو وف يِينِِه وف تفطف ِر الفبفيفِت وف قفشف ةِ وف ارف بفعفدف قفلفعِ الفِحجف

لف الفى الفبفيفِت فِي كولتِ ايحاِم انفِغلقِِه نف دفخف مف كفاۭن نفِجۭس. وف ِدينفِة الفى مف اِرجِ الفمف ا الفى خف هف ِرجو يوخف اِب الفبفيفِت وف كولح تورف شفابفهو وف اخف تفهو وف ارف : ِحجف ِدمو الفبفيفتف ففيفهف



تفدح بفةو لفمف تفمف رف اذفا الضح اى وف رف نف اكفلف فِي الفبفيفِت يفغفِسلو ثِيفابفهو. لفِكنف انف اتفى الفكفاِهنو وف مف نف نفامف فِي الفبفيفِت يفغفِسلو ثِيفابفهو. وف مف سفاِء. وف يفكوونو نفِجسا الفى الفمف
وففا. زو ِمزا وف قِرف ۭز وف شفبف ارف خف يفِن وف فوورف ِهيِر الفبفيفِت عوصف ذو ِلتفطف . ففيفاخو بفةف قفدف بفِرئفتف رف . لنح الضح رو الفكفاِهنو الفبفيفتف يِيِن الفبفيفِت يوطفهتِ فِي الفبفيفِت بفعفدف تفطف

فووِر ا فِي دفِم الفعوصف يفغفِمسوهف يح وف فوورف الفحف الفعوصف ِمزف وف الفِقرف وففا وف الز  ِز وف شفبف الرف ذو خف يفاخو ۭ وف يت اۭء حف ۭف عفلفى مف زف اِحدف فِي انفاِء خف فوورف الفوف بفحو الفعوصف يفذف وف
ِز شفِب الرف بِخف ِ وف يت فووِر الفحف بِالفعوصف ِ وف يت اِء الفحف بِالفمف فووِر وف رو الفبفيفتف بِدفِم الفعوصف يوطفهتِ اۭت وف رح يفنفِضحو الفبفيفتف سفبفعف مف ِ وف يت اِء الفحف فِي الفمف ذفبووحِ وف الفمف

. «هفِذِه ِهيف الشحِريعفةو ِلكولتِ هورو فتِرو عفِن الفبفيفِت ففيفطف يوكف اِء وف رف ِه الصححف جف ِدينفِة عفلفى وف اِرجِ الفمف يح الفى خف فوورف الفحف ِلقو الفعوصف ِمِز. ثومح يوطف بِالفِقرف وففا وف بِالز  وف
ةِ. هفِذِه شفِريعفةو ارف ِم الطحهف يفوف اسفِة وف ِم النحجف ِليِم فِي يفوف عفِة ِللتحعف ِلل مف ِللفقووبفاِء وف ِللنحاتِِئ وف الفبفيفِت وف ِب وف ِص الثحوف ِلبفرف عِ وف ِللفقفرف ِص وف بفۭة ِمنف الفبفرف رف ضف

ِص  .«الفبفرف
ِلِه: انف كفانف اسفتوهو بِسفيف هفِذِه تفكوونو نفجف . وف لوهو نفِجس  ِمِه ففسفيف ۭل يفكوونو لفهو سفيفل  ِمنف لفحف جو : كول  رف ائِيلف رف : «قوول ِلبفنِي اسف ونف هفارو وسفى وف ب  ِلمو قفالف الرح وف

لفيفِه ِلسو عف تفاعۭ يفجف كول  مف لفيفِه الحِذي لفهو السحيفلو يفكوونو نفِجسا وف طفِجعو عف اۭش يفضف اسفتوهو. كول  فِرف ِلِه ففذفِلكف نفجف هو عفنف سفيف مو تفبِسو لفحف لفهو اوف يفحف هو يفبفصوقو سفيف مو لفحف
لفيفِه ذوو السحيفِل ِلسو عف تفاعِ الحِذي يفجف لفسف عفلفى الفمف نف جف مف سفاِء. وف يفكوونو نفِجسا الفى الفمف اۭء وف تفِحم  بِمف يفسف اشفهو يفغفِسلو ثِيفابفهو وف سح فِرف نف مف مف يفكوونو نفِجسا. وف
انف سفاِء. وف يفكوونو نفِجسا الفى الفمف اۭء وف تفِحم  بِمف يفسف مف ِذي السحيفِل يفغفِسلو ثِيفابفهو وف سح لفحف نف مف مف سفاِء. وف يفكوونو نفِجسا الفى الفمف اۭء وف تفِحم  بِمف يفسف يفغفِسلو ثِيفابفهو وف

سح نف مف كول  مف لفيفِه ذوو السحيفِل يفكوونو نفِجسا. وف كفبو عف ا يفرف كول  مف سفاِء. وف يفكوونو نفِجسا الفى الفمف اۭء وف تفِحم  بِمف يفسف بفصفقف ذوو السحيفِل عفلفى طفاِهۭر يفغفِسلو ثِيفابفهو وف
لفمف سحهو ذوو السحيفِل وف نف مف كول  مف سفاِء. وف يفكوونو نفِجسا الفى الفمف اۭء وف تفِحم  بِمف يفسف لفهونح يفغفِسلو ثِيفابفهو وف مف نف حف مف سفاِء وف تفهو يفكوونو نفِجسا الفى الفمف ا كفانف تفحف كولح مف
شفۭب يوغفسفلو كول  انفاِء خف . وف سفرو س هو ذوو السحيفِل يوكف ِف الحِذي يفمف زف انفاءو الفخف سفاِء. وف يفكوونو نفِجسا الفى الفمف اۭء وف تفِحم  بِمف يفسف اۭء يفغفِسلو ثِيفابفهو وف يفِه بِمف يفغفِسلف يفدف
ذو ِم الثحاِمِن يفاخو فِي الفيفوف . وف هورو ۭ ففيفطف يت اۭء حف سفدفهو بِمف حفضو جف يفرف يفغفِسلو ثِيفابفهو وف ِرِه وف سفبو لفهو سفبفعفةو ايحاۭم ِلطوهف ِلِه يوحف اذفا طفهورف ذوو السحيفِل ِمنف سفيف اۭء. وف بِمف
ِطيحۭة ةف خف اِحدف ذفبِيحف : الفوف ا الفكفاِهنو مف لوهو ا ِللفكفاِهِن ففيفعفمف يوعفِطيِهمف اعِ وف تِمف ِة الجف يفمف ِ الفى بفاِب خف بت اِم الرح يفاتِي الفى امف اۭم وف مف يف حف خف تفيفِن اوف ففرف امف ِلنفففِسِه يفمف
يفكوونو نفِجسا اۭء وف سفِدِه بِمف حفضو كولح جف عۭ يفرف رف اعو زف ِطجف ۭل اضف جو دفثف ِمنف رف اذفا حف ِ ِمنف سفيفِلِه. «وف بت امف الرح نفهو الفكفاِهنو امف فتِرو عف يوكف قفة . وف رف حف رف مو خف الف وف
ل  جو ا رف عفهف طفِجعو مف اةو الحتِي يفضف رف الفمف سفاِء. وف يفكوونو نفِجسا الفى الفمف اۭء وف عۭ يوغفسفلو بِمف رف اعو زف ِطجف لفيفِه اضف كول  ِجلفۭد يفكوونو عف ۭب وف كول  ثفوف سفاِء. وف الفى الفمف

ا ففسفبفعفةف ايحاۭم تفكوونو فِي ِمهف ا دفما فِي لفحف لوهف كفانف سفيف ا سفيفل  وف اة  لفهف رف اذفا كفانفِت امف سفاِء. «وف يفكوونفاِن نفِجسفيفِن الفى الفمف اۭء وف اِن بِمف تفِحمح عۭ يفسف رف اعف زف ِطجف اضف
نف كول  مف لفيفِه يفكوونو نفِجسا. وف ِلسو عف ا تفجف كول  مف ا يفكوونو نفِجسا وف ثِهف لفيفِه فِي طفمف طفِجعو عف ا تفضف كول  مف سفاِء. وف ا يفكوونو نفِجسا الفى الفمف سحهف نف مف كول  مف ا. وف ثِهف طفمف
يفكوونو نفِجسا اۭء وف تفِحم  بِمف يفسف لفيفِه يفغفِسلو ثِيفابفهو وف ِلسو عف تفاعا تفجف سح مف نف مف كول  مف سفاِء. وف يفكوونو نفِجسا الفى الفمف اۭء وف تفِحم  بِمف يفسف ا يفغفِسلو ثِيفابفهو وف اشفهف سح فِرف مف
ل  جو ا رف عفهف عف مف طفجف اِن اضف سفاِء. وف س هو يفكوونو نفِجسا الفى الفمف ا يفمف ِه ِعنفدفمف لفيف اِلسفة  عف تفاعِ الحِذي ِهيف جف اِش اوف عفلفى الفمف انف كفانف عفلفى الفِفرف سفاِء. وف الفى الفمف

ة  فِي غفيفِر ا ايحاما كفثِيرف اة  يفِسيلو سفيفلو دفِمهف رف اذفا كفانفِت امف لفيفِه يفكوونو نفِجسا. «وف طفِجعو عف اۭش يفضف كول  فِرف لفيفِه يفكوونو نفِجسا سفبفعفةف ايحاۭم. وف ا عف ثوهف ففكفانف طفمف
لفيفِه كولح ايحاِم طفِجعو عف اۭش تفضف ا نفِجسفة . كول  فِرف ا. انحهف ثِهف ا فِي ايحاِم طفمف ا كفمف اسفتِهف ا ففتفكوونو كولح ايحاِم سفيفلِن نفجف ثِهف ا اوف اذفا سفالف بفعفدف طفمف ثِهف قفِت طفمف وف

سحهونح يفكوونو نفِجسا ففيفغفِسلو ثِيفابفهو نف مف كول  مف ا. وف ثِهف اسفِة طفمف نفجف ا تفكوونو نفِجسفة  كف لفيفهف ِلسو عف تِعفِة الحتِي تفجف كول  المف ا. وف ثِهف اِش طفمف ا كفِفرف ا يفكوونو لفهف سفيفِلهف
تفيفِن امف ا يفمف ذو ِلنفففِسهف ِم الثحاِمِن تفاخو فِي الفيفوف . وف هورو ا سفبفعفةف ايحاۭم ثومح تفطف ِسبو ِلنفففِسهف ا تفحف تف ِمنف سفيفِلهف اذفا طفهورف سفاِء. وف يفكوونو نفِجسا الفى الفمف اۭء وف تفِحم  بِمف يفسف وف
ا الفكفاِهنو فتِرو عفنفهف يوكف قفة  وف رف حف رف مو خف الف ِطيحۭة وف ةف خف اِحدف ذفبِيحف لو الفكفاِهنو الفوف اعِ. ففيفعفمف تِمف ِة الجف يفمف ا الفى الفكفاِهِن الفى بفاِب خف تفاتِي بِِهمف اۭم وف مف يف حف خف اوف ففرف

. «هفِذِه سفِطِهمف كفنِيف الحِذي فِي وف سف اسفتِِهمف بِتفنفِجيِسِهمف مف وتووا فِي نفجف اسفتِِهمف ِلئفلح يفمو ائِيلف عفنف نفجف رف ا. ففتفعفِزلِن بفنِي اسف اسفتِهف ِ ِمنف سفيفِل نفجف بت امف الرح امف
ِل الحِذي جو الرح النفثفى وف لوهو: الذحكفِر وف السحائِِل سفيف ا وف ثِهف الفعفِليلفِة فِي طفمف ا وف سو بِهف عۭ ففيفتفنفجح رف اعو زف ِطجف دوثو ِمنفهو اضف الحِذي يفحف شفِريعفةو ِذي السحيفِل وف

عف نفِجسفۭة طفِجعو مف   .«يفضف
ِس دفاِخلف قفۭت الفى الفقودف لف كولح وف خو اكف انف ل يفدف ونف اخف مف هفارو لتِ اتفا: «كف مف ِ وف بت امف الرح بفا امف ا اقفتفرف ونف ِعنفدفمف نفيف هفارو ِت ابف وف وسفى بفعفدف مف ب  ِلمو قفالف الرح وف

ِر ابفِن بفقفۭر ِس: بِثفوف ونو الفى الفقودف لو هفارو خو ذفا يفدف اءفى عفلفى الفِغطفاِء. بِهف اِب اتفرف وتف لنتِي فِي السححف امف الفِغطفاِء الحِذي عفلفى التحابووِت ِلئفلح يفمو اِب امف الفِحجف
ا تحاۭن. انحهف ِة كف امف مو بِِعمف يفتفعفمح تحاۭن وف قفِة كف يفتفنفطحقو بِِمنفطف سفِدِه وف اِويلو كفتحاۭن عفلفى جف تفكوونو سفرف قفدحسا وف تحاۭن مو قفۭة. يفلفبفسو قفِميصف كف رف حف كفبفۭش ِلمو ِطيحۭة وف ِة خف ِلذفبِيحف

قفۭة. رف حف اِحدا ِلمو كفبفشا وف ِطيحۭة وف ِة خف عفِز ِلذفبِيحف ذو تفيفسفيفِن ِمنف الفمف ائِيلف يفاخو رف اعفِة بفنِي اسف مف ِمنف جف ا. وف يفلفبفسوهف اۭء وف سفدفهو بِمف حفضو جف قفدحسفة . ففيفرف ثِيفاب  مو
يولفِقي اعِ. وف تِمف ِة الجف يفمف ِ لفدفى بفاِب خف بت امف الرح ا امف مف يووقِفوهو ذو التحيفسفيفِن وف يفاخو عفنف بفيفتِِه. وف فتِرو عفنف نفففِسِه وف يوكف ِطيحِة الحِذي لفهو وف رف الفخف ونو ثفوف بو هفارو يوقفرتِ وف

ةف لوهو ذفبِيحف يفعفمف ِ وف بت عفةو ِللرح لفيفِه الفقورف تف عف جف رف ونو التحيفسف الحِذي خف بو هفارو يوقفرتِ . وف اِزيلف عفة  ِلعفزف قورف ِ وف بت عفة  ِللرح عفتفيفِن: قورف ونو عفلفى التحيفسفيفِن قورف هفارو
ونو مو هفارو يوقفدتِ يحِة. «وف اِزيلف الفى الفبفرتِ ِسلفهو الفى عفزف فتِرف عفنفهو ِليورف ِ ِليوكف بت امف الرح يتا امف اِزيلف ففيووقففو حف عفةو ِلعفزف لفيفِه الفقورف تف عف جف رف ا التحيفسو الحِذي خف امح ِطيحۭة. وف خف

ِ بت اِم الرح ذفبفحِ ِمنف امف رف نفاۭر عفِن الفمف مف ةِ جف رف مف جف ءف الفمف ذو ِملف يفاخو ِطيحِة الحِذي لفهو وف رف الفخف بفحو ثفوف يفذف عفنف بفيفتِِه وف فتِرو عفنف نفففِسِه وف يوكف ِطيحِة الحِذي لفهو وف رف الفخف ثفوف
وِر الفِغطفاءف ابفةو الفبفخو ي سفحف ِ ففتوغفشتِ بت امف الرح ورف عفلفى النحاِر امف عفلو الفبفخو يفجف اِب وف ا الفى دفاِخِل الفِحجف لو بِِهمف خو يفدف ورا عفِطرا دفقِيقا وف تفيفِه بفخو احف ءف رف ِملف وف

اۭت ِمنف رح امف الفِغطفاِء يفنفِضحو سفبفعف مف قودح ِق. وف ِه الفِغطفاِء الفى الشحرف جف بِِعِه عفلفى وف يفنفِضحو بِاصف ِر وف ذو ِمنف دفِم الثحوف . ثومح يفاخو وتو ادفةِ ففل يفمو الحِذي عفلفى الشحهف
هو عفلفى الفِغطفاِء ِر: يفنفِضحو ِم الثحوف ا ففعفلف بِدف يفففعفلو بِدفِمِه كفمف اِب. وف ِمِه الفى دفاِخِل الفِحجف لو بِدف خو يفدف ِطيحِة الحِذي ِللشحعفِب وف بفحو تفيفسف الفخف بِِعِه. «ثومح يفذف ِم بِاصف الدح
مف فِي ِة بفيفنفهو اعِ الفقفائِمف تِمف ِة الجف يفمف هفكفذفا يفففعفلو ِلخف . وف طفايفاهومف عف كولتِ خف ِمنف سفيتِئفاتِِهمف مف ائِيلف وف رف اسفاِت بفنِي اسف ِس ِمنف نفجف فتِرو عفِن الفقودف قودحامف الفِغطفاِء ففيوكف وف

عفنف كولتِ تِِه وف عفنف بفيف فتِرو عفنف نفففِسِه وف وِجِه. ففيوكف رو ِس الفى خو ِفيِر فِي الفقودف وِلِه ِللتحكف اعِ ِمنف دوخو تِمف ِة الجف يفمف ل يفكونف انفسفان  فِي خف . وف اسفاتِِهمف سفِط نفجف وف

بفحِ ذف وِن الفمف عفلو عفلفى قورو يفجف ِمنف دفِم التحيفِس وف ِر وف ذو ِمنف دفِم الثحوف فتِرو عفنفهو. يفاخو يوكف ِ وف بت امف الرح بفحِ الحِذي امف ذف جو الفى الفمف رو . ثومح يفخف ائِيلف رف اعفِة اسف مف جف
ِس ِفيِر عفِن الفقودف غف ِمنف التحكف تفى ففرف مف . «وف ائِيلف رف اسفاِت بفنِي اسف سوهو ِمنف نفجف يوقفدتِ هو وف رو يوطفهتِ اۭت وف رح بِِعِه سفبفعف مف ِم بِاصف لفيفِه ِمنف الدح يفنفِضحو عف تفِديرا. وف سف مو
ائِيلف رف لفيفِه بِكولتِ ذونووِب بفنِي اسف يوِقر  عف ِ وف يت اِس التحيفِس الفحف يفِه عفلفى رف ونو يفدف عو هفارو يفضف . وف يح مو التحيفسف الفحف بفحِ يوقفدتِ ذف عفِن الفمف اعِ وف تِمف ِة الجف يفمف عفنف خف وف
ۭض لفيفِه كولح ذونووبِِهمف الفى ارف ِملف التحيفسو عف يحِة ِليفحف نف يولقِيِه الفى الفبفرتِ ِسلوهو بِيفِد مف يورف اِس التحيفِس وف ا عفلفى رف عفلوهف يفجف طفايفاهومف وف عف كولتِ خف يتِئفاتِِهمف مف كولتِ سف وف
ا عوهف يفضف ِس وف قودف وِلِه الفى الف ا ِعنفدف دوخو تحاِن الحتِي لفبِسفهف لفعو ثِيفابف الفكف يفخف اعِ وف تِمف ِة الجف يفمف ونو الفى خف لو هفارو خو يحِة. ثومح يفدف ِلقو التحيفسف فِي الفبفرتِ ةۭ ففيوطف قفِفرف مو
عفِن الشحعفِب. فتِرو عفنف نفففِسِه وف يوكف قفةف الشحعفِب وف رف حف مو قفتفهو وف رف حف لو مو يفعفمف جو وف رو يفخف قفدحۭس ثومح يفلفبفسو ثِيفابفهو وف كفاۭن مو اۭء فِي مف سفدفهو بِمف حفضو جف يفرف . وف هونفاكف



لحِة. حف لو الفى الفمف خو بفعفدف ذفِلكف يفدف اۭء وف سفدفهو بِمف حفضو جف يفرف اِزيلف يفغفِسلو ثِيفابفهو وف لفقف التحيفسف الفى عفزف الحِذي اطف بفحِ. وف ذف ِطيحِة يووقِدوهو عفلفى الفمف ِة الفخف مو ذفبِيحف شفحف وف
ا هومف مف لفحف ا وف يفِهمف ِرقوونف بِالنحاِر ِجلفدف يوحف لحِة وف حف اِرجِ الفمف ا الفى خف مف هو ِرجو ِس يوخف قودف ِفيِر فِي الف ا ِللتحكف ِطيحِة اللحذفاِن اتِيف بِدفِمِهمف تفيفسو الفخف ِطيحِة وف رو الفخف ثفوف وف

ِر ِريحة  انحكومف فِي الشحهف ة  دفهف يفكوونو لفكومف ففِريضف لحِة. «وف حف لو الفى الفمف خو بفعفدف ذفِلكف يفدف اۭء وف سفدفهو بِمف حفضو جف يفرف ا يفغفِسلو ثِيفابفهو وف مف ِرقوهو الحِذي يوحف ا. وف مف ثفهو ففرف وف
نفكومف فتِرو عف ِم يوكف . لنحهو فِي هفذفا الفيفوف سفِطكومف الفغفِريبو النحاِزلو فِي وف طفنِي  وف : الفوف لوونف ۭل ل تفعفمف كولح عفمف لوونف نوفووسفكومف وف ِر توذفلتِ السحابِعِ فِي عفاِشِر الشحهف

هو سفحو فتِرو الفكفاِهنو الحِذي يفمف يوكف ِريحة . وف ة  دفهف لوونف نوفووسفكومف ففِريضف توذفلتِ لفۭة هووف لفكومف وف . سفبفتو عوطف ونف هورو ِ تفطف بت امف الرح طفايفاكومف امف ِميعِ خف . ِمنف جف ِهيِركومف ِلتفطف
. فتِرو ذفبفحِ يوكف الفمف اعِ وف تِمف ِة الجف يفمف عفنف خف ِس. وف قفِدِس الفقودف فتِرو عفنف مف يوكف قفدحسفةف وف تحاِن الثتِيفابف الفمو ضا عفنف ابِيِه. يفلفبفسو ثِيفابف الفكف انفِة ِعوف لف يفدفهو ِللفكفهف الحِذي يفمف وف

ة  فِي السحنفِة». رح طفايفاهومف مف ِميعِ خف ائِيلف ِمنف جف رف ِفيِر عفنف بفنِي اسف ِريحة  ِللتحكف ة  دفهف تفكوونو هفِذِه لفكومف ففِريضف . وف فتِرو اعفِة يوكف مف كولتِ شفعفِب الفجف نفِة وف عفِن الفكفهف وف
وسفى ب  مو رف الرح ا امف   .ففففعفلف كفمف

بفحو ائِيلف يفذف رف : كول  انفسفاۭن ِمنف بفيفِت اسف ب  رو الحِذي يووِصي بِِه الرح : هفذفا هووف المف ائِيلف رف ِميعِ بفنِي اسف جف بفنِيِه وف ونف وف ارو وسفى: «قولف ِلهف ب  ِلمو قفالف الرح وف
ِ بت كفِن الرح سف امف مف ِ امف بت بفانا ِللرح بف قورف اعِ ل يفاتِي بِِه ِليوقفرتِ تِمف ِة الجف يفمف الفى بفاِب خف لحِة وف حف اِرجف الفمف بفحو خف لحِة اوف يفذف حف ى فِي الفمف نفما اوف ِمعفز  بفقفرا اوف غف
ِه جف ا عفلفى وف ونفهف بفحو ائِيلف بِذفبفائِِحِهِم الحتِي يفذف رف بِِه. ِلكفيف يفاتِيف بفنوو اسف نفسفانو ِمنف شفعف نفسفاِن دفم . قفدف سفففكف دفما. ففيوقفطفعو ذفِلكف الف سفبو عفلفى ذفِلكف الف يوحف

ِ لفدفى بت بفحِ الرح ذف مف عفلفى مف ش  الفكفاِهنو الدح يفرو ِ. وف بت ۭة ِللرح وهفا ذفبفائِحف سفلمف بفحو يفذف اعِ الفى الفكفاِهِن وف تِمف ِة الجف يفمف ِ الفى بفاِب خف بت وهفا ِللرح مو يوقفدتِ اِء وف رف حف الصح
ِريحة  تفكوونو ة  دفهف هفا. ففِريضف اءف رف نوونف وف مف ِللت يووِس الحتِي هومف يفزف هو وا بفعفدو ذفبفائِحف بفحو ل يفذف ِ. وف بت وۭر ِللرح ِة سورو ائِحف مف ِلرف يووقِدو الشححف اعِ وف تِمف ِة الجف يفمف بفاِب خف

ل يفاتِي ة  وف قفة  اوف ذفبِيحف رف حف ِعدو مو سفِطكومف يوصف بفاِء الحِذينف يفنفِزلوونف فِي وف ِمنف الفغورف ائِيلف وف رف : كول  انفسفاۭن ِمنف بفيفِت اسف مف تفقوولو لفهو . «وف يفاِلِهمف مف فِي اجف هفِذِه لفهو
بفاِء النحاِزِلينف فِي ِمنف الفغورف ائِيلف وف رف كول  انفسفاۭن ِمنف بفيفِت اسف بِِه. وف نفسفانو ِمنف شفعف ِ يوقفطفعو ذفِلكف الف بت ا ِللرح نفعفهف اعِ ِليفصف تِمف ِة الجف يفمف ا الفى بفاِب خف بِهف

بفحِ ذف طفيفتوكومف ايحاهو عفلفى الفمف سفِد ِهيف فِي الدحِم ففانفا اعف ا لنح نفففسف الفجف ا ِمنف شفعفبِهف اقفطفعوهف ِِ وف مف ِكلفِة الدح ِهي ِضدح النحففِس الف جف عفلو وف سفِطكومف يفاكولو دفما اجف وف
سفِطكومف دفما. ل يفاكوِل الفغفِريبو النحاِزلو فِي وف : ل تفاكولف نفففس  ِمنفكومف دفما وف ائِيلف رف فتِرو عفِن النحففِس. ِلذفِلكف قولفتو ِلبفنِي اسف مف يوكف ِفيِر عفنف نوفووِسكومف لنح الدح ِللتحكف

اِب. لنح يِه بِالت رف يوغفطتِ هو وف ِفكو دفمف كفلو يفسف شا اوف طفائِرا يوؤف حف يفدا وف طفادو صف سفِطكومف يفصف بفاِء النحاِزِلينف فِي وف ِمنف الفغورف ائِيلف وف رف كول  انفسفاۭن ِمنف بفنِي اسف وف
كول  انفسفاۭن يفاكولو . وف لفهو يوقفطفعو نف اكف هو. كول  مف سفۭد ِهيف دفمو ا لنح نفففسف كولتِ جف سفۭد مف : ل تفاكولووا دفمف جف ائِيلف رف هو هووف بِنفففِسِه. ففقولفتو ِلبفنِي اسف سفۭد دفمو نفففسف كولتِ جف
سفدفهو حفضف جف لفمف يفرف انف لفمف يفغفِسلف وف سفاِء ثومح يفكوونو طفاِهرا. وف يفبفقفى نفِجسا الفى الفمف اۭء وف تفِحم  بِمف يفسف طفنِيتا كفانف اوف غفِريبا يفغفِسلو ثِيفابفهو وف تفة  اوف ففِريسفة  وف يف مف

ِملف ذفنفبفهو   .«يفحف
نفعفانف الحتِي ِض كف ِل ارف ِمثفلف عفمف لووا وف ا ل تفعفمف نفتومف فِيهف رف الحتِي سفكف ِض ِمصف ِل ارف . ِمثفلف عفمف كومف ب  الفهو : انفا الرح ائِيلف رف وسفى «قولف ِلبفنِي اسف ب  ِلمو قفالف الرح وف

ففظوونف . ففتفحف كومف ب  الفهو ا. انفا الرح لوكووا فِيهف ففظوونف ِلتفسف ائِِضي تفحف ففرف لوونف وف كفاِمي تفعفمف لوكووا. احف ائِِضِهمف ل تفسف سفبف ففرف حف لووا وف ا ل تفعفمف انفا اۭت بِكومف الفيفهف
ةف ابِيكف رف . عفوف ب  ةف. انفا الرح رف ِشفف الفعفوف سفِدِه ِليفكف . «ل يفقفتفِربف انفسفان  الفى قفِريِب جف ب  ا. انفا الرح يفا بِهف نفسفانو يفحف ا الف كفاِمي الحتِي اذفا ففعفلفهف احف ائِِضي وف ففرف

كف تِكف بِنفِت ابِيكف اوف بِنفِت امتِ ةف اخف رف . عفوف ةو ابِيكف رف ا عفوف . انحهف ِشفف اةِ ابِيكف ل تفكف رف ةف امف رف ا. عفوف تفهف رف ِشفف عفوف كف ل تفكف ا ام  . انحهف ِشفف كف ل تفكف ةف امتِ رف عفوف وف
نفِة ةف ابف رف . عفوف توكف رف ا عفوف ا. انحهف تفهف رف ِشفف عفوف نفِة ابفنِكف اِو ابفنفِة ابفنفتِكف ل تفكف ةف ابف رف ا. عفوف تفهف رف ِشفف عفوف اِرجا ل تفكف لوودفةِ خف وف لوودفةِ فِي الفبفيفِت اِو الفمف وف الفمف

ا . انحهف ِشفف كف ل تفكف ِت امتِ ةف اخف رف . عفوف ا قفِريبفةو ابِيكف . انحهف ِشفف ِت ابِيكف ل تفكف ةف اخف رف . عفوف توكف ا اخف ا انحهف تفهف رف ِشفف عفوف لوودفةِ ِمنف ابِيكف ل تفكف وف اةِ ابِيكف الفمف رف امف
ا. تفهف رف ِشفف عفوف . ل تفكف اةو ابفنِكف رف ا امف . انحهف ِشفف ةف كفنحتِكف ل تفكف رف . عفوف توكف ا عفمح . انحهف اتِِه ل تفقفتفِربف رف . الفى امف ِشفف ةف اِخي ابِيكف ل تفكف رف . عفوف كف قفِريبفةو امتِ
ا مف ا. انحهو تفهف رف ِشفف عفوف ا ِلتفكف ا اِو ابفنفةف ابفنفتِهف نِهف نفةف ابف ِذ ابف ل تفاخو . وف ِشفف ا ل تفكف ابفنفتِهف اةۭ وف رف ةف امف رف . عفوف ةو اِخيكف رف ا عفوف . انحهف ِشفف اةِ اِخيكف ل تفكف رف ةف امف رف عفوف

ا ثِهف اسفِة طفمف اةۭ فِي نفجف رف ل تفقفتفِربف الفى امف ا. «وف يفاتِهف ا فِي حف عفهف ا مف تفهف رف ِشفف عفوف رتِ ِلتفكف ا ِللضتِ تِهف اة  عفلفى اخف رف ِذ امف ل تفاخو ِذيلفة . وف قفِريبفتفاهفا. انحهو رف
. مف الفِهكف نتِسف اسف ولفكف ِلئفلح تودف ةِ ِلمو ازف جف ِعكف ِللف رف ل توعفِط ِمنف زف ا. وف سف بِهف عۭ ففتفتفنفجح رف عفكف ِلزف جف ضف اِحبِكف مف اةِ صف رف عف امف عفلف مف ل تفجف ا. وف تفهف رف ِشفف عفوف ِلتفكف

ا. ائِهف ۭة ِلنِزف امف بفِهيمف اة  امف رف ل تفِقِف امف ا. وف سف بِهف عفكف ففتفتفنفجح جف ضف ۭة مف عف بفِهيمف عفلف مف ل تفجف . وف س  اةۭ. انحهو ِرجف رف عفةف امف اجف اِجعف ذفكفرا موضف ل توضف . وف ب  انفا الرح
ا ا ِمنفهف تفِزي ذفنفبفهف . ففاجف ضو سفِت الرف اِمكومف ففتفنفجح سف الش عووبو الحِذينف انفا طفاِردوهومف ِمنف امف سووا لنحهو بِكولتِ هفِذِه قفدف تفنفجح انحهو ففاِحشفة . «بِكولتِ هفِذِه ل تفتفنفجح
ل الفغفِريبو النحاِزلو طفنِي  وف اسفاِت ل الفوف جف ِميعِ هفِذِه الرح لوونف شفيفئا ِمنف جف ل تفعفمف كفاِمي وف احف ائِِضي وف ففظوونف انفتومف ففرف ا. لفِكنف تفحف ضو سوكحانفهف ففتفقفِذفو الرف

ا فنفِجيِسكومف ايحاهفا كفمف ضو بِت ). ففل تفقفِذفوكومو الرف ضو سفِت الرف لفكومف ففتفنفجح ِض الحِذينف قفبف لو الرف ا اهف ِملفهف اسفاِت قفدف عف جف ِميعف هفِذِه الرح سفِطكومف (لنح جف فِي وف
ففظوونف شفعفائِِري ِلكفيف ا. ففتفحف ا ِمنف شفعفبِهف لوهف اسفاِت توقفطفعو النففوسو الحتِي تفعفمف جف ِميعِ هفِذِه الرح نف عفِملف شفيفئا ِمنف جف . بفلف كول  مف لفكومف قفذفففِت الش عووبف الحتِي قفبف

كومف ب  الفهو ا. انفا الرح سووا بِهف ل تفتفنفجح لفكومف وف ِجسفِة الحتِي عوِملفتف قفبف سووِم الرح لووا شفيفئا ِمنف الر   .«ل تفعفمف
ففظوونف تفحف ابفاهو وف هو وف ابوونف كول  انفسفاۭن امح . تفهف كومف ب  الفهو يِسينف لنتِي قود وس  الرح : تفكوونوونف قِدتِ ائِيلف رف اعفِة بفنِي اسف مف وسفى: «قولف ِلكولتِ جف ب  ِلمو قفالف الرح وف
ِ بت ۭة ِللرح ةف سفلمف تومف ذفبِيحف تفى ذفبفحف مف . وف كومف ب  الفهو . انفا الرح فوِسكومف نفعووا لنف بووكفة  ل تفصف سف ة  مف اِلهف ثفاِن وف . ل تفلفتفِفتووا الفى الوف كومف ب  الفهو سوبووتِي. انفا الرح

اسفة  ِم الثحاِلِث ففذفِلكف نفجف اذفا اِكلفتف فِي الفيفوف قو بِالنحاِر. وف رف ِم الثحاِلِث يوحف الفففاِضلو الفى الفيفوف فِي الفغفِد. وف كفلو وف ا توؤف ونفهف مف تفذفبفحو ا. يفوف ونفهف بفحو ا عفنفكومف تفذف ضف ففِللرتِ
ِضكومف ل ِصيدف ارف صودوونف حف ا تفحف ِعنفدفمف ا. «وف ِ. ففتوقفطفعو تِلفكف النحففسو ِمنف شفعفبِهف بت ِملو ذفنفبفهو لنحهو قفدف دفنحسف قودفسف الرح ا يفحف نف اكفلف ِمنفهف مف ضفى بِِه. وف ل يورف

ب  كوهو. انفا الرح الفغفِريِب تفتفرو ِكيِن وف . ِللفِمسف ِمكف ل تفلفتفِقطف نِثفارف كفرف لفهو وف كف ل توعفلتِ مف كفرف . وف ِصيِدكف ل تفلفتفِقطف لوقفاطف حف اِد. وف صف قفِلكف فِي الفحف ايفا حف وف لف زف توكفمتِ
ل . «ل تفغفِصبف قفِريبفكف وف ب  . انفا الرح مف الفِهكف نتِسف اسف ِمي ِللفكفِذِب ففتودف ِلفووا بِاسف ل تفحف اِحبِِه. وف دوكومف بِصف وا احف ل تفغفدورو ِذبووا وف ل تفكف ِرقووا وف . «ل تفسف كومف الفهو
را فِي وف تفِكبووا جف . ل تفرف ب  . انفا الرح شف الفهفكف ة  بفِل اخف عفثفرف عفلف مف ى ل تفجف مف قودحامف العف مح وف تِِم الصف ةو اِجيۭر ِعنفدفكف الفى الفغفِد. ل تفشف رف ل تفبِتف اجف ِلبف وف تفسف
. انفا . ل تفِقفف عفلفى دفِم قفِريبِكف عف فِي الفِوشفايفِة بفيفنف شفعفبِكف . ل تفسف كومو ِلقفِريبِكف ِل تفحف هف كفبِيۭر. بِالفعفدف جف تفِرمف وف ل تفحف ِكيۭن وف ِه ِمسف جف ذووا بِوف اِء. ل تفاخو الفقفضف

ِقدف عفلفى ابفنفاِء شفعفبِكف بفلف توِحب  قفِريبفكف ل تفحف ِطيحة . ل تفنفتفِقمف وف ِلِه خف ِملف لجف ل تفحف اِحبفكف وف . انفذفارا تونفِذرو صف اكف فِي قفلفبِكف . ل توبفِغضف اخف ب  الرح
اذفا ففيفِن. وف نحف  ِمنف ِصنف ب  موصف لفيفكف ثفوف ل يفكونف عف ففيفِن وف عف ِصنف رف قفلفكف ل تفزف حف كف ِجنفسفيفِن وف ائِمف . ل تونفزتِ بفهف ففظوونف ائِِضي تفحف . ففرف ب  . انفا الرح كفنفففِسكف
ا لفمف . ل يوقفتفل لنحهف ا ففلفيفكونف تفاِديب  يحتفهف رتِ ِطيفتف حو ل اعف لفمف توففدف فِدفاء  وف ۭل وف جو طووبفة  ِلرف خف ة  مف ِهيف امف عۭ وف رف اعف زف ِطجف اةۭ اضف رف عف امف ل  مف جو عف رف طفجف اضف

ِطيحتِِه الحتِي ِ ِمنف خف بت امف الرح ثفِم امف فتِرو عفنفهو الفكفاِهنو بِكفبفِش الف ةف اثفۭم. ففيوكف اعِ: كفبفشا ذفبِيحف تِمف ِة الجف يفمف ۭة لثفِمِه الفى بفاِب خف ِ بِذفبِيحف بت يفاتِي الفى الرح . وف توعفتفقف



ا. ثفلثف ِسنِينف تفكوونو لفتفهف هفا غورف رف ِسبوونف ثفمف ةۭ ِللطحعفاِم تفحف رف تومف كولح شفجف سف غفرف ضف وف لفتومو الرف تفى دفخف مف طفا. «وف ِطيحتِِه الحتِي اخف ففحو لفهو عفنف خف طفا ففيوصف اخف
ا. انفا لحتفهف هفا ِلتفِزيدف لفكومف غف رف اِمسفِة تفاكولوونف ثفمف فِي السحنفِة الفخف ِ. وف بت ِجيِد الرح سا ِلتفمف ِرهفا قودف ابِعفِة يفكوونو كول  ثفمف فِي السحنفِة الرح ا. وف كفلف ِمنفهف . ل يوؤف لفففاءف لفكومف غف

يفۭت. سفادفكومف ِلمف وا اجف حو رف ل تفجف . وف يفكف ل توففِسدف عفاِرضف تفِديرا وف سف وسفكومف مو ؤو وا رو رو ل تفِعيفووا. ل توقفصتِ لووا وف ِم. ل تفتفففاءف . «ل تفاكولووا بِالدح كومف ب  الفهو الرح
ففظوونف ِذيلفة . سوبووتِي تفحف ضو رف تفِلئف الرف تفمف ضو وف نِيف الرف نفى ِلئفلح تفزف ا ِللزتِ . ل تودفنتِِس ابفنفتفكف بِتفعفِريِضهف ب  . انفا الرح عفلووا فِيكومف ۭم ل تفجف سف ِكتفابفةف وف وف

هف جف تفِرمو وف تفحف يفِب تفقوومو وف اِم الشف . ِمنف امف كومف ب  الفهو . انفا الرح سووا بِِهمف ابِعف ففتفتفنفجح لوبووا التحوف ل تفطف انتِ وف . ل تفلفتفِفتووا الفى الفجف ب  . انفا الرح ابوونف قفِدِسي تفهف مف وف
توِحب هو ِ ِمنفكومف يفكوونو لفكومو الفغفِريبو النحاِزلو ِعنفدفكومف وف طفنِيت الفوف وهو. كف ِلمو ِضكومف ففل تفظف لف ِعنفدفكف غفِريب  فِي ارف اذفا نفزف . «وف ب  . انفا الرح شفى الفهفكف تفخف الشحيفخِ وف

ل فِي الفكفيفِل. ِن وف زف ل فِي الفوف اِء ل فِي الفِقيفاِس وف را فِي الفقفضف وف تفِكبووا جف . ل تفرف كومف ب  الفهو . انفا الرح رف ِض ِمصف بفاءف فِي ارف تومف غورف كفنفففِسكف لنحكومف كونف
كولح ائِِضي وف ففظوونف كولح ففرف . ففتفحف رف ِض ِمصف كومف ِمنف ارف جف رف كومو الحِذي اخف ب  الفهو . انفا الرح ۭ تفكوونو لفكومف قت ِهينو حف ۭ وف قت ايففةو حف ۭ وف قت نفاتو حف زف وف ۭ وف قت انو حف ِميزف

ب  ا. انفا الرح لوونفهف تفعفمف كفاِمي وف   .«احف
ولفكف ففانحهو ِعِه ِلمو رف ائِيلف اعفطفى ِمنف زف رف بفاِء النحاِزِلينف فِي اسف ِمنف الفغورف ائِيلف وف رف : كول  انفسفاۭن ِمنف بفنِي اسف ائِيلف رف تفقوولو ِلبفنِي اسف وسفى: «وف ب  ِلمو قفالف الرح وف

سف ولفكف ِلكفيف يونفجتِ ِعِه ِلمو رف طفى ِمنف زف اقفطفعوهو ِمنف شفعفبِِه لنحهو اعف نفسفاِن وف ِهي ِضدح ذفِلكف الف جف عفلو انفا وف اجف ةِ. وف ارف ِض بِالفِحجف هو شفعفبو الرف ِجمو . يفرف يوقفتفلو
عو ولفكف ففلفمف يفقفتولووهو ففانتِي اضف ِعِه ِلمو رف ا يوعفِطي ِمنف زف نفسفاِن ِعنفدفمف مف عفنف ذفِلكف الف يونفهو ِض اعف انف غفمحضف شفعفبو الرف . وف ِميف الفقود وسف يودفنتِسف اسف قفِدِسي وف مف
انتِ النحففسو الحتِي تفلفتفِفتو الفى الفجف . وف ولفكف ِمنف شفعفبِِهمف اءف مو رف نفى وف هو بِالزتِ اءف رف ِميعف الفففاِجِرينف وف جف اقفطفعوهو وف تِِه وف ِضدح عفِشيرف نفسفاِن وف ِهي ِضدح ذفِلكف الف جف وف

ففظوونف تفحف كومف وف ب  الفهو يِسينف لنتِي انفا الرح تفكوونوونف قِدتِ ا ففتفتفقفدحسوونف وف بِهف ا ِمنف شفعف اقفطفعوهف ِهي ِضدح تِلفكف النحففِس وف جف عفلو وف اءفهومف اجف رف نِيف وف ابِعِ ِلتفزف الفى التحوف وف
اةۭ رف عف امف ل  مف جو نفى رف اذفا زف لفيفِه. وف هو عف هو. دفمو . قفدف سفبح ابفاهو اوف امح هو ففانحهو يوقفتفلو . «كول  انفسفاۭن سفبح ابفاهو اوف امح سوكومف قفدتِ ب  مو ا. انفا الرح لوونفهف تفعفمف ائِِضي وف ففرف

ا مف هو ا. دفمو ا يوقفتفلِن ِكلهومف مف ةف ابِيِه. انحهو رف اةِ ابِيِه ففقفدف كفشففف عفوف رف عف امف ل  مف جو عف رف طفجف اذفا اضف انِيفةو. وف الزح انِي وف اةِ قفِريبِِه ففانحهو يوقفتفلو الزح رف عف امف نفى مف ففاذفا زف
اةۭ رف اعف امف ِطجف عف ذفكفۭر اضف ل  مف جو عف رف طفجف اذفا اضف ا. وف لفيفِهمف ا عف مف هو ا. قفدف ففعفل ففاِحشفة . دفمو ا يوقفتفلِن ِكلهومف مف نحتِِه ففانحهو عف كف ل  مف جو عف رف طفجف اذفا اضف ا. وف لفيفِهمف عف

ا ِلكفيف ل يفكوونف ايحاهومف ِرقوونفهو وف ِذيلفة . بِالنحاِر يوحف ا ففذفِلكف رف هف امح اة  وف رف ل  امف جو ذف رف اذفا اتحخف ا. وف لفيفِهمف ا عف مف هو ا يوقفتفلِن. دفمو مف سا. انحهو ا ِرجف ففقفدف ففعفل ِكلهومف
ةف. الفبفِهيمف اةف وف رف ا توِميتو الفمف ائِهف ۭة ِلنِزف اة  الفى بفِهيمف رف بفِت امف اذفا اقفتفرف ا. وف ةو توِميتوونفهف الفبفِهيمف ۭة ففانحهو يوقفتفلو وف عف بفِهيمف عفهو مف جف ضف ل  مف جو عفلف رف اذفا جف . وف ِذيلفة  بفيفنفكومف رف
يوِن امف اعف . يوقفطفعفاِن امف تفهو ففذفِلكف عفار  رف اتف ِهيف عفوف رف ا وف تفهف رف اى عفوف رف ِه وف تفهو بِنفتف ابِيِه اوف بِنفتف امتِ ل  اخف جو ذف رف اذفا اخف ا. وف لفيفِهمف ا عف مف هو ا يوقفتفلِن. دفمو مف انحهو
كفشفففتف ِهيف يفنفبووعف ا وف ى يفنفبووعفهف ا عفرح تفهف رف كفشففف عفوف اةۭ طفاِمۭث وف رف عف امف ل  مف جو عف رف طفجف اذفا اضف بفهو. وف ِملو ذفنف تِِه. يفحف ةف اخف رف ا. قفدف كفشففف عفوف بفنِي شفعفبِِهمف

عف ل  مف جو عف رف طفجف اذفا اضف ا. وف مف بفهو ِملِن ذفنف ى قفِريبفتفهو. يفحف . انحهو قفدف عفرح ِشفف ِت ابِيكف ل تفكف كف اوف اخف ِت امتِ ةف اخف رف ا. عفوف ا ِمنف شفِعبفِهمف ا يوقفطفعفاِن ِكلهومف دفِمهف
ةف اِخيِه. رف اسفة . قفدف كفشففف عفوف اةف اِخيِه ففذفِلكف نفجف رف ل  امف جو ذف رف اذفا اخف يفِن. وف ِقيمف وتفاِن عف ا. يفمو مف بفهو ِملِن ذفنف ِه. يفحف ةف عفمتِ رف ِه ففقفدف كفشففف عفوف اةِ عفمتِ رف امف

ل ا. وف كونووا فِيهف ا ِلتفسف ضو الحتِي انفا اۭت بِكومف الفيفهف ا ِلكفيف ل تفقفِذففكومو الرف لوونفهف تفعفمف كفاِمي وف ِميعف احف جف ائِِضي وف ِميعف ففرف ففظوونف جف يفِن. «ففتفحف ِقيمف يفكوونفاِن عف
ِطيكومف انفا اعف مف وف هو ضف : تفِرثوونف انفتومف ارف قولفتو لفكومف مف وف توهو مف قفدف ففعفلووا كولح هفِذِه ففكفِرهف . لنحهو اِمكومف سووِم الش عووِب الحِذينف انفا طفاِردوهومف ِمنف امف لوكوونف فِي رو تفسف
بفيفنف الط يووِر النحِجسفِة وف ةِ وف ائِِم الطحاِهرف ونف بفيفنف الفبفهف يتِزو كومف ِمنف الش عووِب. ففتومف يحزف كومو الحِذي مف ب  الفهو عفسفل. انفا الرح ضا تفِفيضو لفبفنا وف ايحاهفا ِلتفِرثووهفا ارف

يِسينف تفكوونوونف ِلي قِدتِ توهو لفكومف ِليفكوونف نفِجسا. وف يحزف ا مف ِض ِممح ا يفِدب  عفلفى الرف ل بِكولتِ مف الط يووِر وف ائِِم وف نتِسووا نوفووسفكومف بِالفبفهف ةِ. ففل تودف الطحاِهرف النحِجسفِة وف
ونفهو. مو جو ةِ يفرف ارف . بِالفِحجف ان  اوف تفابِعفة  ففانحهو يوقفتفلو اةۭ جف رف ۭل اِو امف جو اذفا كفانف فِي رف توكومف ِمنف الش عووِب ِلتفكوونووا ِلي. «وف يحزف قفدف مف . وف ب  لنتِي قود وس  انفا الرح

لفيفِه هو عف  .«دفمو
اِخيِه نفتِِه وف ابف ابفنِِه وف ابِيِه وف ِه وف ِب الفيفِه: امتِ ِمِه الح لقفِربفائِِه القفرف يتِۭت فِي قفوف د  ِمنفكومف ِلمف سف احف : ل يفتفنفجح ونف نفةف بفنِي هفارو وسفى: «قولف ِللفكفهف ب  ِلمو قفالف الرح وف

ل وِسِهمف وف ؤو عفة  فِي رو عفلووا قفرف نِيِسِه. ل يفجف ِلِه ِلتفدف سف بِاهف جۭ ل يفتفنفجح وف . كفزف سو ا يفتفنفجح ِلهف ۭل. لجف جو قفِريبفِة الفيفِه الحتِي لفمف تفِصرف ِلرف اِء الف رف تِِه الفعفذف اخف وف
ِ بت قفائِدف الرح بوونف وف مف يوقفرتِ مف الفِهِهمف لنحهو نتِسوونف اسف ل يودف قفدحِسينف يفكوونوونف للفِهِهمف وف . مو سفاِدِهمف ة  فِي اجف احف وا ِجرف حو رف ل يفجف اهومف وف اِرضف ِلحف ِلقووا عفوف يفحف

قفدحسا لنحهو ِسبوهو مو قفدحس  للفِهِه. ففتفحف ا. لنحهو مو ِجهف وف لحقفة  ِمنف زف طف اة  مو رف ذووا امف ل يفاخو ذووا وف نحسفة  ل يفاخو دف انِيفة  اوف مو اة  زف رف سا. امف طفعفامف الفِهِهمف ففيفكوونوونف قودف
. قو رف نفى ففقفدف دفنحسفتف ابفاهفا. بِالنحاِر توحف نفةو كفاِهۭن بِالزتِ اذفا تفدفنحسفِت ابف . وف سوكومف قفدتِ ب  مو قفدحسا يفكوونو ِعنفدفكف لنتِي قود وس  انفا الرح . مو بفزف الفِهكف بو خو يوقفرتِ

ل يفاتِي الفى ل يفشوق  ثِيفابفهو وف اسفهو وف ِشفو رف ِلئفتف يفدوهو ِليفلفبِسف الثتِيفابف ل يفكف مو ِة وف حف سف نو الفمف اِسِه دوهف تِِه الحِذي صوبح عفلفى رف وف ظفمو بفيفنف اخف الفكفاِهنو العف «وف
ذو . هفذفا يفاخو ب  لفيفِه. انفا الرح ِة الفِهِه عف حف سف ِن مف ِليلف دوهف قفِدسف الفِهِه لنح اكف نتِسف مف قفِدِس ِلئفلح يودف جو ِمنف الفمف رو ل يفخف ِه وف سو لبِيِه اوف امتِ ل يفتفنفجح يتِتفۭة وف نفففۭس مف
عفهو بفيفنف شفعفبِِه رف نتِسو زف ل يودف اة . وف رف ِمِه امف اءف ِمنف قفوف ذو بفلف يفتحِخذو عفذفرف لِء ل يفاخو انِيفةو ففِمنف هفؤو الزح دفنحسفةو وف الفمو لحقفةو وف طف الفمو لفةو وف مف ا الرف . امح اءف اة  عفذفرف رف امف

بفزف الفِهِه. لنح بف خو مف ِليوقفرتِ يفاِلِهمف فِيِه عفيفب  ففل يفتفقفدح ِلكف فِي اجف ل  ِمنف نفسف جو ون: اذفا كفانف رف ارو وسفى: «قولف ِلهف ب  ِلمو قفالف الرح سوهو». وف قفدتِ ب  مو لنتِي انفا الرح
ثفمو ل اكف دفبو وف ل احف رو يفۭد وف ۭل اوف كفسف رو ِرجف ل  فِيِه كفسف جو ل رف ائِِدي  وف وف ل زف ل اففطفسو وف جو وف رف ل اعف ى وف مف ل  اعف جو . ل رف مف ۭل فِيِه عفيفب  ل يفتفقفدح جو كولح رف

قفائِدف بف وف مف ِليوقفرتِ ونف الفكفاِهِن ل يفتفقفدح ِل هفارو ۭل فِيِه عفيفب  ِمنف نفسف جو ضووضو الفخوصفى. كول  رف رف ل مف لففو وف ل اكف بو وف رف ل اجف نف فِي عفيفنِِه بفيفاض  وف ل مف وف
بفحِ ل ذف الفى الفمف اِب ل يفاتِي وف . لفِكنف الفى الفِحجف ِس يفاكولو ِمنف الفقودف ِس القفدفاِس وف بفزف الفِهِه ِمنف قودف بفزف الفِهِه. خو بف خو مف ِليوقفرتِ ِ. فِيِه عفيفب  ل يفتفقفدح بت الرح

ائِيلف رف كولح بفنِي اسف بفنِيِه وف ونف وف وسفى هفارو لحمف مو ». ففكف مف سوهو قفدتِ ب  مو قفِدِسي لنتِي انفا الرح نتِسف مف  .يفقفتفِربو لنح فِيِه عفيفبا ِلئفلح يودف
: مف . قولف لفهو ب  . انفا الرح ِمي الفقود وسف ل يودفنتِسووا اسف ا ِلي وف سوونفهف ائِيلف الحتِي يوقفدتِ رف ق وا اقفدفاسف بفنِي اسف بفنِيِه انف يفتفوف ونف وف ارو وسفى: «قولف ِلهف ب  ِلمو قفالف الرح وف

اِمي. انفا لفيفِه توقفطفعو تِلفكف النحففسو ِمنف امف اسفتوهو عف نفجف ِ وف بت ائِيلف ِللرح رف ا بفنوو اسف سوهف بف الفى القفدفاِس الحتِي يوقفدتِ ِلكومو اقفتفرف ِميعِ نفسف يفاِلكومف كول  انفسفاۭن ِمنف جف فِي اجف
دفثف يتِۭت اوف انفسفان  حف سح شفيفئا نفِجسا ِلمف نف مف مف . وف هورف تحى يفطف صو اوف ذوو سفيفۭل ل يفاكولف ِمنف القفدفاِس حف هووف ابفرف ونف وف ِل هفارو . كول  انفسفاۭن ِمنف نفسف ب  الرح

ل يفاكولف ِمنف سفاِء وف س  ذفِلكف يفكوونو نفِجسا الفى الفمف اسفۭة فِيِه ففالحِذي يفمف سو بِِه ِلنفجف سو بِِه اوف انفسفانا يفتفنفجح سح دفبِيبا يفتفنفجح عۭ اوف انفسفان  مف رف اعو زف ِطجف ِمنفهو اضف
سف هو. ِميتِتفة  اوف ففِريسفة  ل يفاكولف ففيفتفنفجح ا طفعفامو سو يفكوونو طفاِهرا ثومح يفاكولو ِمنف القفدفاِس لنحهف بفِت الشحمف تفى غفرف اۭء. ففمف سفدفهو بِمف حفضو جف القفدفاِس بفلف يفرف
ۭ ل يفاكولو نفبِيت كول  اجف . «وف مف سوهو قفدتِ ب  مو ا. انفا الرح مف يودفنتِسوونفهف ا لنحهو وتوونف بِهف ِطيحة  يفمو ا خف ِلهف ِملووا لجف ففظوونف شفعفائِِري ِلكفيف ل يفحف . ففيفحف ب  ا. انفا الرح بِهف
ا يفاكولِن ِمنف تِِه. هومف لوودو فِي بفيف وف الفمف وف يفاكولو ِمنفهو وف ۭة ففهو اءف فِضح دا ِشرف ى كفاِهن  احف تفرف سا. لفِكنف اذفا اشف هو ل يفاكولوونف قودف اِجيرو سا. نفِزيلو كفاِهۭن وف قودف



ل  ا نفسف لفمف يفكونف لفهف لحقفة  وف طف لفة  اوف مو مف تف ارف ارف ا ابفنفةو كفاِهۭن قفدف صف امح فِيعفِة القفدفاِس. وف ۭ ل تفاكولو ِمنف رف نفبِيت ۭل اجف جو نفةو كفاِهۭن ِلرف ِت ابف ارف اذفا صف طفعفاِمِه. وف
سفهو مف لفيفِه خو وا يفِزيدو عف سا سفهف اذفا اكفلف انفسفان  قودف ۭ ل يفاكولو ِمنفهو. وف نفبِيت ا. لفِكنح كولح اجف ا فِي ِصبفاهفا ففتفاكولو ِمنف طفعفاِم ابِيهف ا كفمف عفتف الفى بفيفِت ابِيهف جف رف وف

.« مف سوهو قفدتِ ب  مو . لنتِي انفا الرح مف ِلِهمف اقفدفاسفهو مف ذفنفبف اثفۭم بِاكف لوونفهو متِ ِ ففيوحف بت ا ِللرح ففعوونفهف ائِيلف الحتِي يفرف رف نتِسوونف اقفدفاسف بفنِي اسف ففعو الفقودفسف ِللفكفاِهِن. ففل يودف يفدف وف
بفانفهو ِمنف بف قورف ائِيلف قفرح رف بفاِء فِي اسف ِمنف الفغورف ائِيلف وف رف : كول  انفسفاۭن ِمنف بفيفِت اسف ائِيلف رف ِميعِ بفنِي اسف جف بفنِيِه وف ونف وف ارو وسفى: «قولف ِلهف ب  ِلمو قفالف الرح وف

ا كفانف فِيِه عفِز. كول  مف ِحيحا ِمنف الفبفقفِر اِو الفغفنفِم اِو الفمف ا عفنفكومف يفكوونو ذفكفرا صف ضف قفة  ففِللرتِ رف حف ِ مو بت ا ِللرح بوونفهف افِِلِهِم الحتِي يوقفرتِ ِميعِ نفوف جف ِميعِ نوذووِرِهمف وف جف
ة  ِحيحف نفاِم تفكوونو صف ۭر اوف نفافِلفة  ِمنف الفبفقفِر اِو الغف ففاء  ِلنفذف ِ وف بت ۭة ِللرح ةف سفلمف بف انفسفان  ذفبِيحف اذفا قفرح . وف ا عفنفكومف ضف بووهو لنحهو ل يفكوونو ِللرتِ عفيفب  ل توقفرتِ
قوودا ا وف عفلووا ِمنفهف ل تفجف ِ وف بت بووهفا ِللرح لففو هفِذِه ل توقفرتِ الكف بو وف رف الجف الفبفثِيرو وف وحو وف رو جف الفمف سوورو وف كف الفمف ى وف مف ا. العف ا. كول  عفيفۭب ل يفكوونو فِيهف ضف ِللرتِ

ا وقفهف حو سف مف يفِة وف ضووضف الفِخصف رف مف ضفى بِِه. وف لفِكنف ِلنفذفۭر ل يورف لوهو وف مو ففنفافِلفة  تفعفمف ائِِدي  اِو الفقوزو وف رو اِو الشحاةو الزح ا الثحوف امح ِ. وف بت بفحِ ِللرح ذف عفلفى الفمف
ا ا ففسفادفهفا. فِيهف ِميعِ هفِذِه لنح فِيهف بفزف الفِهكومف ِمنف جف بووا خو ِمنف يفِد ابفِن الفغفِريِب ل توقفرتِ لووهفا. وف ِضكومف ل تفعفمف فِي ارف ِ. وف بت بووا ِللرح ا ل توقفرتِ قفطووعفهف مف وف

اِعدا ِم الثحاِمِن ففصف ِه ثومح ِمنف الفيفوف تف امتِ ى يفكوونو سفبفعفةف ايحاۭم تفحف نفم  اوف ِمعفز  ِلدف بفقفر  اوف غف تفى وو وسفى: «مف ب  ِلمو قفالف الرح ». وف ا عفنفكومف ضفى بِهف عفيفب  ل يورف
ا عفنفكومف ضف ِ ففِللرتِ بت ۭر ِللرح ةف شوكف تومف ذفبِيحف تفى ذفبفحف مف اِحۭد. وف ۭم وف ا فِي يفوف ابفنفهف وهفا وف بفحو ةو اِو الشحاةو ففل تفذف ا الفبفقفرف امح ِ. وف بت قووۭد ِللرح بفانف وف ضفى بِِه قورف يورف

ِمي الفقود وسف ل تودفنتِسوونف اسف . وف ب  ا. انفا الرح لوونفهف تفعفمف ايفايف وف صف ففظوونف وف . ففتفحف ب  ا الفى الفغفِد. انفا الرح . ل توبفقووا ِمنفهف كفلو ِم توؤف ا. فِي ذفِلكف الفيفوف ونفهف بفحو تفذف
ب  رف ِليفكوونف لفكومف الفها. انفا الرح ِض ِمصف كومف ِمنف ارف جف رف سوكومو الحِذي اخف قفدتِ ب  مو . انفا الرح ائِيلف رف سفِط بفنِي اسف  .«ففاتفقفدحسو فِي وف

مو ا الفيفوف امح ل  وف لو عفمف اِسِمي: ِستحةف ايحاۭم يوعفمف وف قفدحسفة . هفِذِه ِهيف مف افِلف مو حف ا تونفادوونف مف ِ الحتِي فِيهف بت اِسمو الرح وف : مف ائِيلف رف وسفى: «قولف ِلبفنِي اسف ب  ِلمو قفالف الرح وف
قفدحسفةو الحتِي افِلو الفمو حف ِ الفمف بت اِسمو الرح وف . «هفِذِه مف سفاِكنِكومف ِميعِ مف ِ فِي جف بت لووا. انحهو سفبفت  ِللرح ا ل تفعفمف ل مف . عفمف قفدحس  ففل  مو حف لفۭة مف السحابِعو ففِفيِه سفبفتو عوطف

اِمسف عفشفرف ِمنف هفذفا ِم الفخف فِي الفيفوف ِ. وف بت ح  ِللرح يفِن فِصف ِر بفيفنف الفِعشفاءف ِِ عفشفرف ِمنف الشحهف ابِعف ِل فِي الرح ِر الوح ا. فِي الشحهف قفاتِهف ا فِي اوف تونفادوونف بِهف
سفبفعفةف ايحاۭم لووا. وف ا ِمنف الش غفِل ل تفعفمف ل مف . عفمف قفدحس  ففل  مو حف ِل يفكوونو لفكومف مف ِم الوح ِ. سفبفعفةف ايحاۭم تفاكولوونف ففِطيرا. فِي الفيفوف بت ِر ِعيدو الفففِطيِر ِللرح الشحهف

تفى : مف ائِيلف رف وسفى: «قولف ِلبفنِي اسف ب  ِلمو لووا». وقفالف الرح ا ِمنف الش غفِل ل تفعفمف ل مف . عفمف قفدحس  ففل  مو حف ِم السحابِعِ يفكوونو مف ِ. فِي الفيفوف بت قوودا ِللرح بوونف وف توقفرتِ
. ا عفنفكومف ضف ِ ِللرتِ بت امف الرح ةف امف مف زف دو الفحو دتِ ِصيِدكومف الفى الفكفاِهِن. ففيورف ِل حف ِة اوح مف زف ِصيدفهفا تفاتوونف بِحو تومف حف دف صف حف ِطيكومف وف ِض الحتِي انفا اعف ِجئفتومف الفى الرف

لفتووۭت يفِن ِمنف دفقِيۭق مف رف تفهو عوشف تفقفِدمف ِ. وف بت قفة  ِللرح رف حف ِليتا مو وف ِحيحا حف وفا صف رو ةف خف مف زف ِديِدكومو الفحو مف تفرف لوونف يفوف تفعفمف . وف دوهفا الفكفاِهنو دتِ فِي غفِد السحبفِت يورف
بفاِن يفنِِه الفى انف تفاتووا بِقورف ِم عف سفِويقا ل تفاكولووا الفى هفذفا الفيفوف ففِريكا وف بفزا وف خو ۭر. وف مف بفعف الفِهيِن ِمنف خف سفِكيبفهو رو وۭر وف ةف سورو ائِحف ِ رف بت قوودا ِللرح يفۭت وف بِزف
ِديِد سفبفعفةف اسفابِيعف تفكوونو ِة التحرف مف زف ِم اتفيفانِكومف بِحو ِسبوونف لفكومف ِمنف غفِد السحبفِت ِمنف يفوف . «ثومح تفحف سفاِكنِكومف ِميعِ مف يفاِلكومف فِي جف ِريحة  فِي اجف ة  دفهف الفِهكومف ففِريضف

يفِن رف ِغيففيفِن عوشف ِديۭد. رف بفِز تفرف سفاِكنِكومف تفاتوونف بِخو ِ. ِمنف مف بت ِديدفة  ِللرح ة  جف بوونف تفقفِدمف ما ثومح توقفرتِ ِسينف يفوف مف ِسبوونف خف كفاِملفة . الفى غفِد السحبفِت السحابِعِ تفحف
قفة  رف حف كفبفشفيفِن مو اِحدا ابفنف بفقفۭر وف را وف ثفوف ِليحۭة وف وف ۭة حف ِحيحف اۭف صف بفِز سفبفعفةف ِخرف عف الفخو بوونف مف توقفرتِ ِ. وف بت ة  ِللرح ِميرا بفاكوورف اِن خف بفزف يوخف يفكوونفاِن ِمنف دفقِيۭق وف

ۭة. ةف سفلمف ِليحيفِن ذفبِيحف وف وففيفِن حف رو خف ِطيحۭة وف ةف خف عفِز ذفبِيحف اِحدا ِمنف الفمف لوونف تفيفسا وف تفعفمف ِ. وف بت وۭر ِللرح ِة سورو ائِحف قوودف رف ا وف سفِكيبِهف ا وف تِهف عف تفقفِدمف ِ مف بت ِللرح
قفدحسا ففل مو حف ِم عفيفنِِه مف تونفادوونف فِي ذفِلكف الفيفوف ِ. وف بت سا ِللرح وففيفِن ففتفكوونو ِللفكفاِهِن قودف رو عف الفخف ِ مف بت امف الرح ِديدا امف ةِ تفرف بفِز الفبفاكوورف عف خو دوهفا الفكفاِهنو مف دتِ ففيورف

لف ِضكومف ل توكفمتِ ِصيدف ارف صودوونف حف ا تفحف ِعنفدفمف . وف يفاِلكومف سفاِكنِكومف فِي اجف ِميعِ مف ِريحة  فِي جف ة  دفهف لووا. ففِريضف ا ِمنف الش غفِل ل تفعفمف ل مف . عفمف يفكوونو لفكومف
: ائِيلف رف وسفى: «قولف ِلبفنِي اسف ب  ِلمو قفالف الرح ». وف ب  الفهوكومف كوهو. انفا الرح الفغفِريِب تفتفرو ِكيِن وف . ِللفِمسف تفِقطف ِصيِدكف ل تفلف لوقفاطف حف اِدكف وف صف قفِلكف فِي حف ايفا حف وف زف

قوودا بوونف وف لووا لفِكنف توقفرتِ ا ِمنف الش غفِل ل تفعفمف ل مف . عفمف قفدحس  ففل  مو حف لفة  تِذفكفارو هوتفاِف الفبووِق مف ِر يفكوونو لفكومف عوطف ِل الشحهف ِر السحابِعِ فِي اوح فِي الشحهف
بوونف توقفرتِ لوونف نوفووسفكومف وف . توذفلتِ قفدحسا يفكوونو لفكومف ففل مو حف ةِ. مف مو الفكففحارف وف يفوف ِر السحابِعِ ففهو ا الفعفاِشرو ِمنف هفذفا الشحهف وسفى: «امح ب  ِلمو قفالف الرح ِ». وف بت ِللرح
ِم . انح كولح نفففۭس ل تفتفذفلحلو فِي هفذفا الفيفوف ِ الفِهكومف بت امف الرح ِفيِر عفنفكومف امف ةۭ ِللتحكف فحارف مو كف يفنِِه لنحهو يفوف ِم عف لووا فِي هفذفا الفيفوف ا ل تفعفمف ل مف ِ. عفمف بت قوودا ِللرح وف
ِريحة  فِي ة  دفهف لووا. ففِريضف ا ل تفعفمف ل مف ا. عفمف نِِه ابِيدو تِلفكف النحففسف ِمنف شفعفبِهف ِم عفيف ا فِي هفذفا الفيفوف ل مف لو عفمف كولح نفففۭس تفعفمف ا. وف بِهف عفيفنِِه توقفطفعو ِمنف شفعف

.« بِتوونف سفبفتفكومف سفاِء تفسف سفاِء الفى الفمف سفاِء. ِمنف الفمف ِر ِعنفدف الفمف . فِي تفاِسعِ الشحهف لوونف نوفووسفكومف لفۭة لفكومف ففتوذفلتِ . انحهو سفبفتو عوطف سفاِكنِكومف ِميعِ مف يفاِلكومف فِي جف اجف
ِل ِم الوح ِ. فِي الفيفوف بت ظفالتِ سفبفعفةف ايحاۭم ِللرح ِر السحابِعِ ِعيدو الفمف اِمسف عفشفرف ِمنف هفذفا الشحهف ِم الفخف : فِي الفيفوف ائِيلف رف وسفى: «قولف ِلبفنِي اسف ب  ِلمو قفالف الرح وف
قوودا بوونف وف قفدحس  توقفرتِ ففل  مو حف ِم الثحاِمِن يفكوونو لفكومف مف ِ. فِي الفيفوف بت قوودا ِللرح بوونف وف لووا. سفبفعفةف ايحاۭم توقفرتِ ا ِمنف الش غفِل ل تفعفمف ل مف . عفمف قفدحس  ففل  مو حف مف

ة  تفقفِدمف قفة  وف رف حف ِ مو بت قووۭد ِللرح قفدحسفة  ِلتفقفِريِب وف افِلف مو حف ا تونفادوونف مف ِ الحتِي فِيهف بت اِسمو الرح وف لووا. «هفِذِه ِهيف مف ِل شفغفۭل ل تفعفمف . كول  عفمف تِكفاف  ِ. انحهو اعف بت ِللرح
مو ا الفيفوف ِ. امح بت ا ِللرح افِِلكومو الحتِي توعفطوونفهف ِميعِ نفوف جف ِميعِ نوذووِركومف وف جف عفدفا عفطفايفاكومف وف ِ وف بت ِِ الرح ِمِه عفدفا سوبووتف ِم بِيفوف رف الفيفوف سفِكيبا امف ة  وف ذفبِيحف وف

ِم الثحاِمِن فِي الفيفوف لفة  وف ِل عوطف ِم الوح ِ سفبفعفةف ايحاۭم. فِي الفيفوف بت ِض توعفيتِدوونف ِعيدا ِللرح لحةف الرف عوونف غف مف ا تفجف ِر السحابِعِ ففِفيِه ِعنفدفمف اِمسف عفشفرف ِمنف الشحهف الفخف
امف ونف امف حو تفففرف اِدي وف افف الفوف ففصف صف اۭر غفبفيفاءف وف جف انف اشف اغفصف ِل وف سفعففف النحخف ۭة وف اۭر بفِهجف جف رف اشف ِل ثفمف ِم الوح ذوونف لنففوِسكومف فِي الفيفوف تفاخو لفة . وف عوطف

كونوونف ظفالح تفسف ِر السحابِعِ توعفيتِدوونفهو. فِي مف . فِي الشحهف يفاِلكومف ِريحة  فِي اجف ة  دفهف ِ سفبفعفةف ايحاۭم فِي السحنفِة ففِريضف بت ِ الفِهكومف سفبفعفةف ايحاۭم. توعفيتِدوونفهو ِعيدا ِللرح بت الرح
ِض مف ِمنف ارف توهو جف رف ا اخف ائِيلف لفمح رف كفنفتو بفنِي اسف ظفالح اسف يفالوكومف انتِي فِي مف لفمف اجف . ِلكفيف تفعف ظفالتِ كونوونف فِي الفمف ائِيلف يفسف رف طفنِيتِينف فِي اسف سفبفعفةف ايحاۭم. كول  الفوف

ِ بت اِسِم الرح وف ائِيلف بِمف رف وسفى بفنِي اسف بفرف مو ». ففاخف ب  الفهوكومف . انفا الرح رف  .ِمصف
اِب   اِرجف ِحجف جِ دفائِما. خف ضووۭض نفِقيتا ِللض وِء ليقفاِد الس رو رف يفتووۭن مف يفتف زف وا الفيفكف زف مو ائِيلف انف يوقفدتِ رف ِص بفنِي اسف وسفى: «اوف ب  ِلمو قفالف الرح وف

ةِ ةِ الطحاِهرف نفارف . عفلفى الفمف يفاِلكومف ِريحة  فِي اجف ة  دفهف ِ دفائِما ففِريضف بت امف الرح بفاحِ امف سفاِء الفى الصح ونو ِمنف الفمف ا هفارو تتِبوهف اعِ يورف تِمف ِة الجف يفمف ادفةِ فِي خف الشحهف
ۭ ِستحة  فحيفِن كولح صففت ا صف عفلوهف تفجف اِحدو. وف صو الفوف يفِن يفكوونو الفقورف رف صا. عوشف هو اثفنفيف عفشفرف قورف بِزو تفخف ذو دفقِيقا وف تفاخو ِ دفائِما. «وف بت امف الرح جف امف تتِبو الس رو يورف
ِ بت امف الرح تتِبوهو امف ِم سفبفۭت يورف ِ. فِي كولتِ يفوف بت قوودا ِللرح بفِز تِذفكفارا وف ۭ لوبفانا نفِقيتا ففيفكوونو ِللفخو عفلو عفلفى كولتِ صففت تفجف ِ. وف بت امف الرح ةِ امف ائِدفةِ الطحاِهرف عفلفى الفمف
ة  ِ ففِريضف بت قفائِِد الرح سو اقفدفاۭس لفهو ِمنف وف قفدحۭس لنحهو قودف كفاۭن مو بفنِيِه ففيفاكولوونفهو فِي مف ونف وف ارو ِريتا. ففيفكوونو ِلهف ائِيلف ِميثفاقا دفهف رف دفائِما ِمنف ِعنفِد بفنِي اسف

ل  جو رف ائِيِليحِة وف رف سف لحِة ابفنو الف حف مف فِي الفمف اصف تفخف . وف ائِيلف رف سفِط بفنِي اسف ۭ فِي وف ِريت ۭل ِمصف جو هووف ابفنو رف ائِيِليحۭة وف رف اةۭ اسف رف جف ابفنو امف رف خف ِريحة ». وف دفهف
عووهو ضف ِه شفلووِميفةف بِنفتف ِدبفِري ِمنف ِسبفِط دفاۭن). ففوف مو امتِ كفانف اسف وسفى. (وف . ففاتووا بِِه الفى مو سفبح ِم وف ائِيِليحِة عفلفى السف رف سف دحفف ابفنو الف . ففجف ائِيِلي  رف اسف



اِسِه مف عفلفى رف ِميعو السحاِمِعينف ايفِديفهو عف جف لحِة ففيفضف حف اِرجِ الفمف ِرجِ الحِذي سفبح الفى خف وسفى: «اخف ب  ِلمو ِ. ففقفالف الرح بت مف عفنف ففِم الرح ِس ِليوعفلفنف لفهو رف حف فِي الفمف
اعفِة مف هو كول  الفجف مو جو . يفرف ِ ففانحهو يوقفتفلو بت ِم الرح دحفف عفلفى اسف نف جف مف ِطيحتفهو وف ِملو خف هو يفحف نف سفبح الفهف : كول  مف ائِيلف رف قولف ِلبفنِي اسف اعفِة. وف مف هو كول  الفجف مف جو يفرف وف

اذفا ا نفففسا بِنفففۭس. وف ِضو عفنفهف ة  يوعفوت اتف بفِهيمف نف امف مف . وف د  انفسفانا ففانحهو يوقفتفلو اتف احف اذفا امف . وف ِم يوقفتفلو فو عفلفى السف دتِ ا يوجف ِ ِعنفدفمف طفنِيت الفوف ما. الفغفِريبو كف جف رف
دفثو فِيِه. نفسفاِن كفذفِلكف يوحف دفثف عفيفبا فِي الف ا احف . كفمف ِسن  بِِسنتۭ عفيفن  بِعفيفۭن وف ۭر وف ر  بِكفسف ا ففعفلف كفذفِلكف يوففعفلو بِِه. كفسف دفثف انفسفان  فِي قفِريبِِه عفيفبا ففكفمف احف
وسفى بفنِي لحمف مو ». ففكف ب  الفهوكومف ِ. انتِي انفا الرح طفنِيت الفوف . الفغفِريبو يفكوونو كف اِحد  يفكوونو لفكومف م  وف كف . حو نف قفتفلف انفسفانا يوقفتفلف مف ا وف ِضو عفنفهف ة  يوعفوت نف قفتفلف بفِهيمف مف

وسفى ب  مو رف الرح ا امف ائِيلف كفمف رف ةِ. ففففعفلف بفنوو اسف ارف وهو بِالفِحجف مو جو يفرف لحِة وف حف اِرجِ الفمف وا الحِذي سفبح الفى خف ِرجو ائِيلف انف يوخف رف  .اسف
ِ. ِستح ِسنِينف   بت ضو سفبفتا ِللرح بِتو الرف ِطيكومف تفسف ِض الحتِي انفا اعف تومف الفى الرف تفى اتفيف : مف ائِيلف رف بفِل ِسينفاءف: «قولف ِلبفنِي اسف وسفى فِي جف ب  ِلمو قفالف الرح وف
قفلفكف عف حف رف ِ. ل تفزف بت لفۭة سفبفتا ِللرح ِض سفبفتو عوطف ا يفكوونو ِللرف ا السحنفةو السحابِعفةو ففِفيهف امح ا. وف مف لحتفهو عو غف مف تفجف كف وف مف ِستح ِسنِينف تفقفِضبو كفرف قفلفكف وف عو حف رف تفزف

ِض لفكومف يفكوونو سفبفتو الرف ِض. وف لفۭة تفكوونو ِللرف . سفنفةف عوطف ِوِل ل تفقفِطفف حف ِمكف الفمو ِعنفبف كفرف دف وف صو ِصيِدكف ل تفحف يعف حف . ِزرتِ كف مف ل تفقفِضبف كفرف وف
تفعود  ا طفعفاما. «وف لحتِهف ِضكف تفكوونو كول  غف اِن الحِذي فِي ارف يفوف ِللفحف ائِِمكف وف ِلبفهف ِطنِكف النحاِزِلينف ِعنفدفكف وف تفوف سف ِلمو لِجيِركف وف تِكف وف لمف ِلعفبفِدكف وف طفعفاما. لفكف وف

تفاِف فِي بفِعينف سفنفة . ثومح توعفبتِرو بووقف الفهو ارف عا وف اۭت. ففتفكوونو لفكف ايحامو السحبفعفِة الس بووِت السحنفِويحِة تِسف رح . سفبفعف ِسنِينف سفبفعف مف لفكف سفبفعفةف سوبووِت ِسنِينف
ِض تونفادوونف بِالفِعتفِق فِي الرف ِسينف وف مف سوونف السحنفةف الفخف توقفدتِ . وف ِضكومف ِميعِ ارف ونف الفبووقف فِي جف ةِ توعفبتِرو فحارف ِم الفكف ِر. فِي يفوف ِر السحابِعِ فِي عفاِشِر الشحهف الشحهف
ل عووا وف رف . ل تفزف سوونف مف تِِه. يووبِيل تفكوونو لفكومو السحنفةو الفخف تفعوودوونف كول  الفى عفِشيرف لفِكِه وف ِجعوونف كول  الفى مو تفرف ا. تفكوونو لفكومف يووبِيل وف ِميعِ سوكحانِهف ِلجف
ِجعوونف كول  ا. فِي سفنفِة الفيووبِيِل هفِذِه تفرف لحتفهف قفِل تفاكولوونف غف . ِمنف الفحف قفدحسفة  تفكوونو لفكومف . مو ا يووبِيل  . انحهف ِولف حف ا الفمو هف مف ل تفقفِطفووا كفرف ا وف يعفهف دووا ِزرتِ صو تفحف

تفِري ِمنف نِينف بفعفدف الفيووبِيِل تفشف سفبف عفدفِد الستِ اهو. حف دوكومف اخف اِحبِكف ففل يفغفبِنف احف يفتف ِمنف يفِد صف تفرف بِيعا اِو اشف اِحبفكف مف تفى بِعفتف صف لفِكِه. ففمف الفى مو
. ففل يفغفبِنف ِت يفبِيعوكف نفهو لنحهو عفدفدف الفغفلح نِينف توقفلتِلو ثفمف ِر قِلحِة الستِ عفلفى قفدف نفهو وف نِينف توكفثتِرو ثفمف ةِ الستِ ِر كفثفرف . عفلفى قفدف سفبف ِسنِي الفغفلحِة يفبِيعوكف حف اِحبِكف وف صف

توعفِطي ِض اِمنِينف وف كونووا عفلفى الرف ا ِلتفسف لوونفهف تفعفمف كفاِمي وف ففظوونف احف تفحف ائِِضي وف لوونف ففرف . ففتفعفمف كومف ب  الفهو . انتِي انفا الرح شف الفهفكف اِحبفهو بفِل اخف دوكومف صف احف
رو لحتفنفا؟ ففانتِي امو عف غف مف لفمف نفجف عف وف رف اذفا نفاكولو فِي السحنفِة السحابِعفِة انف لفمف نفزف : مف اذفا قولفتومف . وف ا اِمنِينف لفيفهف كونوونف عف تفسف هفا ففتفاكولوونف ِللشحبفعِ وف رف ضو ثفمف الرف

تفاكولوونف ِمنف الفغفلحِة الفعفتِيقفِة الفى السحنفِة التحاِسعفِة. الفى انف تفاتِيف عوونف السحنفةف الثحاِمنفةف وف رف . ففتفزف لحة  ِلثفلِث ِسنِينف لو غف ِة ففتفعفمف كفتِي لفكومف فِي السحنفِة السحاِدسف بِبفرف
ِض. عفلوونف فِكفاكا ِللرف لفِككومف تفجف ِض مو لءو ِعنفِدي. بفلف فِي كولتِ ارف نوزف بفاءو وف انفتومف غورف ضف وف ضو ل توبفاعو بفتحة  لنح ِليف الرف الرف ا تفاكولوونف عفتِيقا. «وف لحتوهف غف
ِسبو ِسنِي دف ِمقفدفارف فِكفاِكِه يفحف جف وف ِلي  ففانف نفالفتف يفدوهو وف نف لفمف يفكونف لفهو وف مف بِيعف اِخيِه. وف يففوك  مف بو الفيفِه وف ِلي هو القفرف لفِكِه يفاتِي وف وكف ففبفاعف ِمنف مو اذفا اففتفقفرف اخو

بِيعوهو فِي يفِد شفاِريِه الفى سفنفِة الفيووبِيِل ثومح دح لفهو يفكوونو مف انف لفمف تفنفلف يفدوهو ِكففايفة  ِليفرو لفِكِه. وف ِجعو الفى مو نفسفاِن الحِذي بفاعف لفهو ففيفرف د  الفففاِضلف ِللف يفرو بفيفِعِه وف
اِم سفنفِة بفيفِعِه. سفنفة  يفكوونو فِكفاكوهو. ِدينفۭة ذفاِت سووۭر ففيفكوونو فِكفاكوهو الفى تفمف اذفا بفاعف انفسفان  بفيفتف سفكفۭن فِي مف لفِكِه. «وف ِجعو الفى مو جو فِي الفيووبِيِل ففيفرف رو يفخف
جو فِي الفيووبِيِل. لفِكنح بويووتف رو يفاِلِه. ل يفخف ِدينفِة ذفاِت الس وِر بفتحة  ِلشفاِريِه فِي اجف بف الفبفيفتو الحِذي فِي الفمف جف ة  وف لف لفهو سفنفة  تفامح مو انف لفمف يوففكح قفبفلف انف تفكف وف
لفِكِهمف دوِن مو ِويتِينف بويووتو مو دونو اللح ا مو امح . وف جو رو فِي الفيووبِيِل تفخف ا فِكفاك  وف . يفكوونو لفهف سفبو ِض توحف قووِل الرف عف حو ا ففمف لفهف وف ا سوور  حف ى الحتِي لفيفسف لفهف الفقورف
ِويتِينف دوِن اللح جو فِي الفيووبِيِل لنح بويووتف مو رو لفِكِه يفخف ِدينفِة مو بِيعف ِمنف بفيفۭت اوف ِمنف مف ِويتِينف الفمف الحِذي يففوك هو ِمنف اللح . وف ِويتِينف بحد  ِللح ؤف ا فِكفاك  مو ففيفكوونو لفهف
تف يفدوهو ِعنفدفكف قفصورف وكف وف اذفا اففتفقفرف اخو . «وف مف ِري  لفهو لفك  دفهف ا مو دونِِهمف ففل توبفاعو لنحهف سفاِرحِ ِلمو قوولو الفمف ا حو امح . وف ائِيلف رف سفِط بفنِي اسف مف فِي وف لفكوهو ِهيف مو

بفا تفكف ل توعفِطِه بِالرتِ . فِضح عفكف وكف مف شف الفهفكف ففيفِعيشف اخو ة  بفِل اخف ابفحف رف ل مو ذف ِمنفهو ِربا وف . ل تفاخو عفكف ِطنا ففيفِعيشف مف تفوف سف هو غفِريبا اوف مو دف ففاعفضو
وكف تفقفرف اخو اذفا افف ضف كفنفعفانف ففيفكوونف لفكومف الفها. «وف رف ِليوعفِطيفكومف ارف ِض ِمصف كومف ِمنف ارف جف رف كومو الحِذي اخف ب  الفهو ِة. انفا الرح ابفحف رف كف ل توعفِط بِالفمو طفعفامف وف
عفهو بفنووهو مف جو ِمنف ِعنفِدكف هووف وف رو ِدمو ِعنفدفكف ثومح يفخف . الفى سفنفِة الفيووبِيِل يفخف نفِزيۭل يفكوونو ِعنفدفكف بفادف عفبفۭد. كفاِجيۭر كف تِعف هو اسف بِدف تفعف بِيعف لفكف ففل تفسف ِعنفدفكف وف

لفيفِه بِعونفۭف. بفِل رف ل يوبفاعوونف بفيفعف الفعفبِيِد. ل تفتفسفلحطف عف ِض ِمصف مف ِمنف ارف توهو جف رف مف عفبِيِدي الحِذينف اخف . لنحهو ِجعو لفِك ابفائِِه يفرف الفى مو تِِه وف يفعوودو الفى عفِشيرف وف
ِطنِينف تفوف سف ايفضا ِمنف ابفنفاِء الفمو . وف اء  امف مف تفقفتفنوونف عفبِيدا وف . ِمنفهو لفكومف وف كف الحِذينف يفكوونوونف لفكف ففِمنف الش عووِب الحِذينف حف اؤو امف ا عفبِيدوكف وف امح . وف شف الفهفكف اخف
مف لبفنفائِكومف ِمنف بفعفِدكومف ِلكوونفهو تفمف تفسف . وف لفكا لفكومف ِضكومف ففيفكوونوونف مو مف فِي ارف ِمنف عفشفائِِرِهِم الحِذينف ِعنفدفكومو الحِذينف يفِلدوونفهو مف تفقفتفنوونف وف النحاِزِلينف ِعنفدفكومف ِمنفهو

اذفا طفالفتف يفدو غفِريۭب اوف نفِزيۭل ِعنفدفكف ائِيلف ففل يفتفسفلحطف انفسفان  عفلفى اِخيِه بِعونفۭف. «وف رف توكومف بفنوو اسف وف ا اخف امح ِر. وف مف الفى الدحهف تفعفبِدوونفهو لفۭك. تفسف اثف مو ِميرف
هو تِِه اوف يففوك هو عفم  وف اِحد  ِمنف اخف . يففوك هو وف ةِ الفغفِريِب ففبفعفدف بفيفِعِه يفكوونو لفهو فِكفاك  ِل عفِشيرف ِطِن ِعنفدفكف اوف ِلنفسف تفوف سف بِيعف ِللفغفِريِب الفمو هو وف وكف ِعنفدف تفقفرف اخو افف وف

اِسبو شفاِريفهو ِمنف سفنفِة بفيفِعِه لفهو الفى سفنفِة الفيووبِيِل تِِه اوف اذفا نفالفتف يفدوهو يففوك  نفففسفهو. ففيوحف سفِدِه ِمنف عفِشيرف اِحد  ِمنف اقفِربفاِء جف ِه اوف يففوك هو وف اِو ابفنو عفمتِ

انف بفِقيف ائِِه. وف ِن ِشرف د  فِكفاكفهو ِمنف ثفمف ِرهفا يفرو نِيِن ففعفلفى قفدف هو. انف بفِقيف كفثِير  ِمنف الستِ . كفايحاِم اِجيۭر يفكوونو ِعنفدف نِينف سفبف عفدفِد الستِ نو بفيفِعِه حف يفكوونو ثفمف وف
امف لفيفِه بِعونفۭف امف د  فِكفاكفهو. كفاِجيۭر ِمنف سفنفۭة الفى سفنفۭة يفكوونو ِعنفدفهو. ل يفتفسفلحطف عف ِر ِسنِيِه يفرو عفلفى قفدف ِسبو لفهو وف نِينف الفى سفنفِة الفيووبِيِل يفحف قفِليل  ِمنف الستِ

ِض مف ِمنف ارف توهو جف رف ائِيلف ِلي عفبِيد . هومف عفبِيِدي الحِذينف اخف رف عفهو لنح بفنِي اسف بفنووهو مف جو فِي سفنفِة الفيووبِيِل هووف وف رو لِء يفخف ؤو انف لفمف يوففكح بِهف . وف عفيفنفيفكف
كومف ب  الفهو . انفا الرح رف  .ِمصف

«. كومف ب  الفهو دووا لفهو. لنتِي انفا الرح جو را ِلتفسف وف را موصح جف ِضكومف حف عفلووا فِي ارف ل تفجف با وف وتا اوف نفصف نفحو ثفال مف وا لفكومف تِمف ل توِقيمو ثفانا وف نفعووا لفكومف اوف ل تفصف
توعفِطي كومف فِي ِحينِِه وف طفرف ِطي مف ا اعف عفِملفتومف بِهف ايفايف وف صف تومف وف ِفظف حف ائِِضي وف تومف فِي ففرف . «اذفا سفلفكف ب  . انفا الرح ابوونف قفِدِسي تفهف مف ففظوونف وف سوبووتِي تفحف

كونوونف فِي تفسف كومف ِللشحبفعِ وف بفزف عِ ففتفاكولوونف خو رف قو الفِقطفافو بِالزح يفلفحف اسوكومف بِالفِقطفاِف وف قو ِدرف يفلفحف هفا وف ارف قفِل اثفمف ارو الفحف جف توعفِطي اشف ا وف لحتفهف ضو غف الرف
. ِضكومف بورو سفيفف  فِي ارف ل يفعف ِض وف ِديئفةف ِمنف الرف وشف الرح حو ابِيدو الفوو . وف كومف ِعجو نف يوزف لفيفسف مف ونف وف ِض ففتفنفامو عفلو سفلما فِي الرف اجف . وف ِضكومف اِمنِينف ارف
الفتفِفتو كومف بِالسحيفِف. وف امف كومف امف دفاؤو قوطو اعف يفسف ة  وف بفوف دوونف رف رو ِمئفة  ِمنفكومف يفطف سفة  ِمنفكومف ِمئفة  وف مف دو خف رو كومف بِالسحيفِف. يفطف امف قوطوونف امف كومف ففيفسف دفاءف دوونف اعف رو تفطف وف

ل سفِطكومف وف كفنِي فِي وف سف عفلو مف اجف ِديِد. وف ِه الفجف جف ونف الفعفتِيقف ِمنف وف ِرجو توخف عفتحقف وف عفكومف ففتفاكولوونف الفعفتِيقف الفمو افِي ِميثفاقِي مف كومف وف اكفثتِرو كومف وف اثفِمرو الفيفكومف وف
مف عفبِيدا نِكومف لفهو رف ِمنف كفوف ِض ِمصف كومف ِمنف ارف جف رف كومو الحِذي اخف ب  الفهو انفتومف تفكوونوونف ِلي شفعفبا. انفا الرح اكوونو لفكومف الفها وف نفكومف وف اِسيرو بفيف ذولوكومف نفففِسي. وف تفرف

ا كفاِمي ففمف كفِرهفتف انففوسوكومف احف ائِِضي وف تومف ففرف ففضف انف رف ايفا وف صف لووا كولح هفِذِه الفوف لفمف تفعفمف عووا ِلي وف مف كومف قِيفاما. «لفِكنف انف لفمف تفسف سفيحرف قفطحعف قويوودف نِيِركومف وف وف
عوونف بفاِطل رف تفزف . وف توتفِلفو النحففسف نفيفِن وف ى توففنِي الفعفيف مح حو ِسل وف با وف عف لفيفكومف رو لتِطو عف : اسف لو هفِذِه بِكومف مف ايفايف بفلف نفكفثفتومف ِميثفاقِي ففانتِي اعف صف عفِملفتومف كولح وف



انف . «وف دوكومف رو نف يفطف لفيفسف مف بوونف وف رو تفهف بفِغضووكومف وف لفيفكومف مو يفتفسفلحطو عف دفائِكومف وف امف اعف ونف امف ِزمو ِهي ِضدحكومف ففتفنفهف جف عفلو وف اجف . وف كومف دفاؤو عفكومف ففيفاكولوهو اعف رف زف
كومف ضف ارف ِديِد وف كومف كفالفحف اءف يتِرو سفمف اصف كومف وف ارف ِعزتِ مو ففخف طتِ طفايفاكومف ففاحف سفبف خف عفاۭف حف عوونف ِلي اِزيدو عفلفى تفاِديبِكومف سفبفعفةف اضف مف عف ذفِلكف ل تفسف تومف مف كونف

لفمف تفشفاءووا انف ِعي بِالفِخلِف وف تومف مف لفكف انف سف هفا. «وف ارف ِض ل توعفِطي اثفمف ارو الرف جف اشف ا وف لحتفهف كومف ل توعفِطي غف ضو ارف توكومف وف غو بفاِطل قووح اِس ففتوففرف كفالن حف
لوكومف توقفلتِ كومف وف ائِمف تفقفِرضو بفهف لدف وف كومو الوف يحِة ففتوعفِدمو وشف الفبفرتِ حو لفيفكومف وو ِلقو عف . اطف طفايفاكومف سفبف خف عفاۭف حف بفاۭت سفبفعفةف اضف رف لفيفكومف ضف عووا ِلي اِزيدو عف مف تفسف

سفبف عفاۭف حف ِربوكومف سفبفعفةف اضف اضف عفكومف بِالفِخلِف وف لوكو مف ِعي بِالفِخلِف ففانتِي انفا اسف تومف مف لفكف بووا ِمنتِي بِذفِلكف بفلف سف انف لفمف تفتفادح . «وف قوكومف شو طورو ففتووحف
ا ِري لفكومف عفصف . بِكفسف ِ ففعوونف بِيفِد الفعفدووت بفا ففتودف سفِطكومو الفوف ِسلو فِي وف ارف دونِكومف وف تفِمعوونف الفى مو ةف الفِميثفاِق ففتفجف تفِقمو نفقفمف لفيفكومف سفيففا يفنف ِلبو عف . اجف طفايفاكومف خف

تومف لفكف عوونف ِلي بفلف سف مف انف كونفتومف بِذفِلكف ل تفسف . «وف بفعوونف ل تفشف ِن ففتفاكولوونف وف زف كومف بِالفوف بفزف نف خو دودف يفرف اِحۭد وف كومف فِي تفن وۭر وف بفزف بِزو عفشفرو نِسفاۭء خو بفِز. تفخف الفخو
ِربو اخف . وف مف بفنفاتِكومف تفاكولوونف لفحف مف بفنِيكومف وف طفايفاكومف ففتفاكولوونف لفحف سفبف خف عفاۭف حف بوكومف سفبفعفةف اضف دتِ اؤف عفكومف بِالفِخلِف سفاِخطا وف لوكو مف ِعي بِالفِخلِف ففانفا اسف مف
ةف ائِحف تفم  رف ل اشف وِحشفة  وف قفاِدسفكومف مو مف ِربفة  وف دونفكومف خف يتِرو مو اصف ذولوكومف نفففِسي. وف تفرف نفاِمكومف وف ثفِث اصف ثفثفكومف عفلفى جو الفِقي جو سفاتِكومف وف اقفطفعو شفمف تفففعفاتِكومف وف رف مو

وِحشفة  كومف مو ضو كومو السحيففف ففتفِصيرو ارف اءف رف دو وف رتِ اجف ِم وف يكومف بفيفنف المف اذفرتِ ا. وف كومو السحاِكنوونف فِيهف دفاؤو ا اعف ِحشو ِمنفهف تفوف ضف ففيفسف اوِحشو الرف . وف وِركومف سورو
ا. فِي سوبووتفهف تفوف تفسف ضو وف بِتو الرف . ِحينفئِۭذ تفسف دفائِكومف ِض اعف تومف فِي ارف انف ا وف شفتِهف حف ا كولح ايحاِم وف ضو سوبووتفهف فِي الرف تفوف ِربفة . ِحينفئِۭذ تفسف دونوكومف تفِصيرو خف مو وف
مف هو ِزمو دفائِِهمف ففيفهف اِضي اعف بفانفةف فِي قولووبِِهمف فِي ارف الفبفاقوونف ِمنفكومف الفِقي الفجف ا. وف لفيفهف بِتفهو ِمنف سوبووتِكومف فِي سفكفنِكومف عف ا لفمف تفسف بِتو مف ا تفسف شفتِهف حف كولح ايحاِم وف

ل لفيفسف طفاِرد  وف اِم السحيفِف وف ا ِمنف امف مف بِبفعفۭض كفمف هو يفعفثورو بفعفضو لفيفسف طفاِرد . وف قوطوونف وف يفسف ِب ِمنف السحيفِف وف رف بوونف كفالفهف رو فِعفۭة ففيفهف نفدف قفۭة مو رف تو وف صفوف
ايفضا . وف دفائِكومف اِضي اعف الفبفاقوونف ِمنفكومف يفففنوونف بِذونووبِِهمف فِي ارف . وف دفائِكومف ضو اعف تفاكولوكومف ارف ِلكوونف بفيفنف الش عووِب وف دفائِكومف ففتفهف امف اعف يفكوونو لفكومف قِيفام  امف

انتِي لفكووا بِالفِخلِف وف ِعيف الحِذي سف سولووِكِهمف مف ا وف انوونِي بِهف ذونووِب ابفائِِهمف فِي ِخيفانفتِِهِم الحتِي خف وا بِذونووبِِهمف وف . لفِكنف انف اقفر  مف يفففنوونف عفهو بِذونووِب ابفائِِهمف مف
فووا ِحينفئِۭذ عفنف ذونووبِِهمف اذفكورو ِميثفاقِي تفوف يفسف مو الفغولففو وف عف ِحينفئِۭذ قولووبوهو ضف . الح انف تفخف دفائِِهمف ِض اعف اتفيفتو بِِهمف الفى ارف مف بِالفِخلِف وف عفهو ايفضا سفلفكفتو مف

مف ا ِمنفهو شفتِهف حف ا فِي وف فِي سوبووتفهف تفوف تفسف مف وف كو ِمنفهو ضو توتفرف الرف . وف ضف اذفكورو الرف اِهيمف وف عف ابفرف ِميثفاقِي مف اقف وف حف عف اسف اذفكورو ايفضا ِميثفاقِي مف عف يفعفقووبف وف مف
مف توهو ا ابفيف دفائِِهمف مف ِض اعف تفى كفانووا فِي ارف عف ذفِلكف ايفضا مف لفِكنف مف ائِِضي. وف مف ففرف كفِرهفتف انففوسوهو كفاِمي وف مف قفدف ابووا احف فوونف عفنف ذونووبِِهمف لنحهو تفوف هومف يفسف وف
رف ِض ِمصف مف ِمنف ارف توهو جف رف ِلينف الحِذينف اخف عف الوح مف الفِميثفاقف مف . بفلف اذفكورو لفهو مف هو ب  الفهو مف لنتِي انفا الرح عفهو انفكوثف ِميثفاقِي مف تحى ابِيدفهومف وف مف حف توهو ل كفِرهف وف
ائِيلف فِي رف بفيفنف بفنِي اسف ب  بفيفنفهو وف ا الرح عفهف ضف ائِعو الحتِي وف الشحرف كفامو وف الحف ائِضو وف ». هفِذِه ِهيف الفففرف ب  مف الفها. انفا الرح يوِن الش عووِب لكوونف لفهو امف اعف امف

وسفى بفِل ِسينفاءف بِيفِد مو  .جف
ِرينف سفنفة     كف ِلذفكفۭر ِمِن ابفِن ِعشف ِ ففانف كفانف تفقفِويمو بت سفبف تفقفِويِمكف نوفووسا ِللرح زف انفسفان  نفذفرا حف : اذفا اففرف ائِيلف رف وسفى: «قولف ِلبفنِي اسف ب  ِلمو قفالف الرح وف
انف كفانف ِمِن ابفِن كف ثفلثِينف شفاقِل. وف انف كفانف انفثفى يفكوونو تفقفِويمو قفِدِس. وف ۭة عفلفى شفاقِِل الفمف ِسينف شفاقِلف فِضح مف كف خف الفى ابفِن ِستتِينف سفنفة  يفكوونو تفقفِويمو

ِس ِسنِينف مف ۭر الفى ابفِن خف انف كفانف ِمِن ابفِن شفهف . وف اقِلف ةف شفوف لنفثفى عفشفرف ِرينف شفاقِل وف كف ِلذفكفۭر ِعشف ِرينف سفنفة  يفكوونو تفقفِويمو ِس ِسنِينف الفى ابفِن ِعشف مف خف
اِعدا ففانف كفانف ذفكفرا انف كفانف ِمِن ابفِن ِستتِينف سفنفة  ففصف ۭة. وف اقِِل فِضح كف ثفلثفةف شفوف ِلنفثفى يفكوونو تفقفِويمو ۭة وف اقِِل فِضح سفةف شفوف مف كف ِلذفكفۭر خف يفكوونو تفقفِويمو

ا ِر مف . عفلفى قفدف هو الفكفاِهنو مو ِ امف الفكفاِهِن ففيوقفوت انف كفانف ففِقيرا عفنف تفقفِويِمكف يووقِفوهو امف . وف اقِلف ةف شفوف ا ِللنفثفى ففعفشفرف امح سفةف عفشفرف شفاقِل. وف مف كف خف يفكوونو تفقفِويمو
يتِدا ل يوبفِدلوهو جف هو وف سا. ل يوغفيتِرو ِ يفكوونو قودف بت ا يوعفِطي ِمنفهو ِللرح ِ ففكول  مف بت بفانا ِللرح بوونفهو قورف ا يوقفرتِ ة  ِممح انف كفانف بفِهيمف . «وف هو الفكفاِهنو مو ِ تفنفالو يفدو النحاِذِر يوقفوت

ةف ِ يووقِفو الفبفِهيمف بت بفانا ِللرح بوونفهو قورف ا ل يوقفرتِ ة  نفِجسفة  ِممح انف كفانف بفِهيمف سا. وف ا قودف بفِديلوهف ۭة تفكوونو ِهيف وف ة  بِبفِهيمف انف ابفدفلف بفِهيمف يتِۭد. وف ِديئا بِجف ِديۭء اوف رف بِرف
اذفا قفدحسف انفسفان  . «وف ا عفلفى تفقفِويِمكف سفهف مف ا يفِزيدو خو . ففانف ففكحهف سفبف تفقفِويِمكف يفا كفاِهنو هفكفذفا يفكوونو ِديئفة . ففحف يتِدفة  امف رف ا الفكفاِهنو جف هف مو ِ امف الفكفاِهِن ففيوقفوت امف
ِه لفيف ِة تفقفِويِمكف عف سف فِضح مف سو يففوك  بفيفتفهو يفِزيدو خو قفدتِ هو الفكفاِهنو هفكفذفا يفقوومو. ففانف كفانف الفمو مو ِ ا يوقفوت كفمف ِديئا. وف يتِدا امف رف هو الفكفاِهنو جف مو ِ ِ يوقفوت بت سا ِللرح تفهو قودف بفيف

ۭة. انف قفدحسف ِسينف شفاقِِل فِضح مف ۭر ِمنف الشحِعيِر بِخف ومف كف عفلفى قفدفِر بِذفاِرِه. بِذفارو حو ِ يفكوونو تفقفِويمو بت لفِكِه ِللرح قفِل مو انف قفدحسف انفسفان  بفعفضف حف ففيفكوونو لفهو. وف
نِينف الفبفاقِيفِة الفى سفنفِة ةف عفلفى قفدفِر الستِ ِسبو لفهو الفكفاِهنو الفِفضح لفهو بفعفدف سفنفِة الفيووبِيِل يفحف قف انف قفدحسف حف سفبف تفقفِويِمكف يفقوومو. وف لفهو ِمنف سفنفِة الفيووبِيِل ففحف قف حف
قفلو لنفسفاۭن بِيعف الفحف قفلف وف لفيفِه ففيفِجبو لفهو. لفِكنف انف لفمف يففوكح الفحف ِة تفقفِويِمكف عف سف فِضح مف سوهو يفِزيدو خو قفدتِ قفلف مو . ففانف ففكح الفحف الفيووبِيِل ففيونفقحصو ِمنف تفقفِويِمكف
قفل ِمنف ِ حف بت انف قفدحسف ِللرح لفكوهو. «وف ِم. ِللفكفاِهِن يفكوونو مو رح حف قفِل الفمو ِ كفالفحف بت سا ِللرح وِجِه فِي الفيووبِيِل قودف رو قفلو ِعنفدف خو رف ل يوففك  بفعفدو بفلف يفكوونو الفحف اخف

فِي سفنفِة الفيووبِيِل ِ. وف بت سا ِللرح ِم قودف كف فِي ذفِلكف الفيفوف لفغف تفقفِويِمكف الفى سفنفِة الفيووبِيِل ففيوعفِطي تفقفِويمف بف ِسبو لفهو الفكفاِهنو مف لفِكِه يفحف قووِل مو ائِِه لفيفسف ِمنف حو ِشرف
. «لفِكنح ة  يفكوونو الشحاقِلو ِرينف ِجيرف قفِدِس. ِعشف كول  تفقفِويِمكف يفكوونو عفلفى شفاقِِل الفمف ِض. وف لفكو الرف اهو ِمنفهو الفى الحِذي لفهو مو تفرف قفلو الفى الحِذي اشف ِجعو الفحف يفرف

سفبف تفقفِويِمكف ائِِم النحِجسفِة يفففِديِه حف انف كفانف ِمنف الفبفهف ِ. وف بت وف ِللرح را كفانف اوف شفاة  ففهو د . ثفوف سوهو احف ائِِم ففل يوقفدتِ ِ ِمنف الفبفهف بت را ِللرح زو بِكف رف الحِذي يوففرف الفبِكف
قووِل ِمنف حو ائِِم وف الفبفهف ا لفهو ِمنف النحاِس وف ِ ِمنف كولتِ مف بت هو انفسفان  ِللرح مو رتِ ۭم يوحف رح حف ا كول  مو . امح سفبف تفقفِويِمكف انف لفمف يوففكح ففيوبفاعو حف لفيفِه. وف سفهو عف مف يفِزيدو خو وف
ِض ِمنف ِر الرف كول  عوشف مو ِمنف النحاِس ل يوففدفى. يوقفتفلو قفتفل. «وف رح ۭم يوحف رح حف ِ. كول  مو بت ۭم هووف قودفسو اقفدفاۭس ِللرح رح حف . انح كولح مو ل يوففك  لفِكِه ففل يوبفاعو وف مو

ا الفغفنفِم ففكول  مف ِر الفبفقفِر وف ا كول  عوشف امح لفيفِه. وف سفهو عف مف ِرِه يفِزيدو خو انف ففكح انفسفان  بفعفضف عوشف ِ. وف بت ِ. قودفس  ِللرح بت وف ِللرح ِر ففهو اِر الشحجف اثفمف ِض وف بووِب الرف حو

». هفِذِه ِهيف سا. ل يوففك  بفِديلوهو قودف لفهو يفكوونو هووف وف انف ابفدف ل يوبفِدلوهو. وف ِديء  وف يتِد  هووف امف رف ِ. ل يوففحفصو اجف بت سا ِللرح ا يفكوونو الفعفاِشرو قودف تف الفعفصف بورو تفحف يفعف
بفِل ِسينفاءف ائِيلف فِي جف رف وسفى الفى بفنِي اسف ا مو ب  بِهف صفى الرح ايفا الحتِي اوف صف  .الفوف

  
صدق ا العظيم  



سورة عدد

 بسم ا الرحمن الرحيم

صووا كول  : «أفحف رف ِض ِمصف وِجِهمف ِمنف أفرف رو ِر الثحانِي فِي السحنفِة الثحانِيفِة ِلخو ِل الشحهف اعِ فِي أفوح تِمف ِة اِلجف يفمف يحِة ِسينفاءف فِي خف وسفى فِي بفرتِ ب  ِلمو قفال الرح وف
ائِيل. رف ِب فِي إِسف رف اِرجۭ ِللحف اِعدا  كول خف ِرينف سفنفة  ففصف أفِسِه ِمِن ابفِن ِعشف اِء كول ذفكفۭر بِرف مف بويووِت آبفائِِهمف بِعفدفِد الفسف ائِيل بِعفشفائِِرِهمف وف رف اعفِة بفنِي إِسف مف جف

ا. عفكومف اِل الِذينف يفِقفوونف مف جف اءو الرتِ مف هفِذِه أفسف أفس  ِلبفيفِت آبفائِِه. وف ل  ِلكولتِ ِسبفۭط هووف رف جو ا رف عفكومف يفكوونو مف . وف نفاِدِهمف سفبف أفجف ونو حف هفارو مف أفنفتف وف ِسبوهو تفحف
بوولوونف . ِلزف . ِليفسحاكفرف نفثفنفائِيلو بفنو صووغفرف ينفادفابف شوونو بفنو عفمتِ عوونف شفلووِميئِيلو بفنو صووِريشفدحاي. ِليفهووذفا نفحف . ِلشفمف أووبفيفنف أفِليصوورو بفنو شفدفيفئوورف ِلرف
رو عوونِي. ِلدفانف أفِخيعفزف . ِلبِنفيفاِمينف أفبِيدفنو بفنو ِجدف ِليئِيلو بفنو ففدفهفصوورف مف نفسحى جف ِلمف يهوودف وف عو بفنو عفمتِ ايِمف أفِليشفمف : لفففرف . ِلبفنفيف يووسوفف أفِليآبو بفنو ِحيلوونف
سفاءو ؤف اعفِة رو مف شفاِهيرو الجف لِء هومف مف ». هفؤو عو بفنو ِعينفنف ادف أفِليفاسفافو بفنو دفعووئِيل. ِلنفففتفاِلي أفِخيرف . ِلجف نف رف ِعيئِيلو بفنو عوكف يشفدحاي. لفِشيرف ففجف بفنو عفمتِ
ِر ِل الشحهف اعفِة فِي أفوح مف عفا كول الجف مف جف ائِِهمف وف مف فسف ال الِذينف تفعفيحنووا بِأ جف لِء الرتِ ونو هفؤو هفارو وسفى وف ذف مو فخف ائِيل. ففأ رف وسو أولووِف إِسف ؤو . رو بفاِط آبفائِِهمف أفسف

يحِة وسفى. ففعفدحهومف فِي بفرتِ ب  مو رف الرح ا أفمف وِسِهمف كفمف ؤو اِعدا  بِرو ِرينف سفنفة  ففصف اِء ِمِن ابفِن ِعشف مف بويووِت آبفائِِهمف بِعفدفِد الفسف تفسفبووا إِلى عفشفائِِرِهمف وف الثحانِي ففانف
ِرينف سفنفة  وِسِهمف كول  ذفكفۭر ِمِن ابفِن ِعشف ؤو اِء بِرو مف بويووِت آبفائِِهمف بِعفدفِد الفسف سفبف عفشفائِِرِهمف وف اِليدوهومف حف ائِيل تفوف رف ِر إِسف أووبفيفنف بِكف . ففكفانف بفنوو رف ِسينفاءف
سفبف عفشفائِِرِهمف اِليدوهومف حف عوونف تفوف سف ِمئفۭة. بفنوو شفمف مف خف بفِعينف أفلفا  وف أفرف أووبفيفنف ِستحة  وف مف ِلِسبفِط رف عفدوودوونف ِمنفهو ِب كفانف المف رف اِرجۭ ِللحف اِعدا  كول  خف ففصف

مف ِلِسبفِط عفدوودوونف ِمنفهو ِب المف رف اِرجۭ ِللحف اِعدا  كول  خف ِرينف سفنفة  ففصف وِسِهمف كول  ذفكفۭر ِمِن ابفِن ِعشف ؤو اِء بِرو مف مف بِعفدفِد الفسف عفدوودوونف ِمنفهو بويووِت آبفائِِهِم المف وف
اِعدا  كول  ِرينف سفنفة  ففصف اِء ِمِن ابفِن ِعشف مف بويووِت آبفائِِهمف بِعفدفِد الفسف سفبف عفشفائِِرِهمف وف اِليدوهومف حف ادف تفوف ثفلثو ِمئفۭة. بفنوو جف سوونف أفلفا  وف مف خف عفة  وف عوونف تِسف شفمف
بويووِت آبفائِِهمف سفبف عفشفائِِرِهمف وف اِليدوهومف حف . بفنوو يفهووذفا تفوف سوونف مف خف ِست  ِمئفۭة وف بفعوونف أفلفا  وف أفرف سفة  وف مف ادف خف مف ِلِسبفِط جف عفدوودوونف ِمنفهو ِب المف رف اِرجۭ ِللحف خف
ِست  ِمئفۭة. بفنوو يفسحاكفرف سفبفعوونف أفلفا  وف بفعفة  وف مف ِلِسبفِط يفهووذفا أفرف عفدوودوونف ِمنفهو ِب المف رف اِرجۭ ِللحف اِعدا  كول  خف ِرينف سفنفة  ففصف اِء ِمِن ابفِن ِعشف مف بِعفدفِد الفسف
مف ِلِسبفِط يفسحاكفرف عفدوودوونف ِمنفهو ِب المف رف اِرجۭ ِللحف اِعدا  كول  خف ِرينف سفنفة  ففصف اِء ِمِن ابفِن ِعشف مف بويووِت آبفائِِهمف بِعفدفِد الفسف سفبف عفشفائِِرِهمف وف اِليدوهومف حف تفوف
اِعدا  كول  ِرينف سفنفة  ففصف اِء ِمِن ابفِن ِعشف مف بويووِت آبفائِِهمف بِعفدفِد الفسف سفبف عفشفائِِرِهمف وف اِليدوهومف حف بوولوونف تفوف بفعو ِمئفۭة. بفنوو زف أفرف سوونف أفلفا  وف مف خف بفعفة  وف أفرف

بويووِت سفبف عفشفائِِرِهمف وف اِليدوهومف حف ايِمف تفوف : بفنوو أفففرف بفعو ِمئفۭة. بفنوو يووسوفف أفرف سوونف أفلفا  وف مف خف بوولوونف سفبفعفة  وف مف ِلِسبفِط زف عفدوودوونف ِمنفهو ِب المف رف اِرجۭ ِللحف خف
نفسحى سو ِمئفۭة. بفنوو مف مف خف بفعوونف أفلفا  وف ايِمف أفرف مف ِلِسبفِط أفففرف عفدوودوونف ِمنفهو ِب المف رف اِرجۭ ِللحف اِعدا  كول  خف ِرينف سفنفة  ففصف اِء ِمِن ابفِن ِعشف مف آبفائِِهمف بِعفدفِد الفسف

نفسحى مف ِلِسبفِط مف عفدوودوونف ِمنفهو ِب المف رف اِرجۭ ِللحف اِعدا  كول  خف ِرينف سفنفة  ففصف اِء ِمِن ابفِن ِعشف مف بويووِت آبفائِِهمف بِعفدفِد الفسف سفبف عفشفائِِرِهمف وف اِليدوهومف حف تفوف

اِرجۭ اِعدا  كول  خف ِرينف سفنفة  ففصف اِء ِمِن ابفِن ِعشف مف بويووِت آبفائِِهمف بِعفدفِد الفسف سفبف عفشفائِِرِهمف وف اِليدوهومف حف يفاِمينف تفوف ِمئفتفاِن. بفنوو بِنف ثفلثوونف أفلفا  وف اثفنفاِن وف
اِء ِمِن مف بويووِت آبفائِِهمف بِعفدفِد الفسف سفبف عفشفائِِرِهمف وف اِليدوهومف حف بفعو ِمئفۭة. بفنوو دفانف تفوف أفرف ثفلثوونف أفلفا  وف سفة  وف مف مف ِلِسبفِط بفنفيفاِمينف خف عفدوودوونف ِمنفهو ِب المف رف ِللحف
سفبف عفشفائِِرِهمف اِليدوهومف حف سفبفعو ِمئفۭة. بفنوو أفِشيرف تفوف ِست ونف أفلفا  وف مف ِلِسبفِط دفانف اثفنفاِن وف عفدوودوونف ِمنفهو ِب المف رف اِرجۭ ِللحف اِعدا  كول  خف ِرينف سفنفة  ففصف ابفِن ِعشف

سو مف خف بفعوونف أفلفا  وف اِحد  وأفرف مف ِلِسبفِط أفِشيرف وف عفدوودوونف ِمنفهو ِب المف رف اِرجۭ ِللحف اِعدا  كول  خف ِرينف سفنفة  ففصف اِء ِمِن ابفِن ِعشف مف بويووِت آبفائِِهمف بِعفدفِد الفسف وف
مف عفدوودوونف ِمنفهو ِب المف رف اِرجۭ ِللحف اِعدا  كول  خف ِرينف سفنفة  ففصف اِء ِمِن ابفِن ِعشف مف بويووِت آبفائِِهمف بِعفدفِد الفسف سفبف عفشفائِِرِهمف وف اِليدوهومف حف ِمئفۭة. بفنوو نفففتفاِلي تفوف
ل  جو ل  رف جو ائِيل اثفنفا عفشفرف رف رف سفاءو إِسف ؤف رو ونو وف هفارو وسفى وف عفدوودوونف الِذينف عفدحهومف مو لِء هومو المف بفعو ِمئفۭة. هفؤو أفرف سوونف أفلفا  وف مف خف ِلِسبفِط نفففتفاِلي ثفلثفة  وف

ِب فِي رف اِرجۭ ِللحف اِعدا  كول  خف ِرينف سفنفة  ففصف سفبف بويووِت آبفائِِهمف ِمِن ابفِن ِعشف ائِيل حف رف عفدووِدينف ِمنف بفنِي إِسف ِميعو المف اِحد  ِلبفيفِت آبفائِِه. ففكفانف جف وف
ا وسفى: «أفمح ب  ِلمو مف إِذف قفال الرح نفهو سفبف ِسبفِط آبفائِِهمف ففلمف يوعفد وا بفيف ا اللِوي ونف حف أفمح . وف ِسينف مف خف سف ِمئفۭة وف مف خف ثفلثفةف آلۭف وف ائِيل ِستح ِمئفِة أفلۭف وف رف إِسف

ا لهو. هومف عفلى كولتِ مف تِعفتِِه وف ِميعِ أفمف عفلى جف ادفةِ وف كفِن الشحهف سف ِل اللِويتِينف عفلى مف كتِ ائِيل. بفل وف رف ل تفعودحهو بفيفنف بفنِي إِسف ِسبفهو وف ِسبفطو لِوي ففل تفحف
هو كفِن يوِقيمو سف وِل المف ِعنفدف نوزو لوهو اللِوي ونف وف كفِن يونفزتِ سف اِل المف تِحف . ففِعنفدف ارف كفِن يفنفِزلوونف سف ل المف وف حف ونفهو وف ِدمو هومف يفخف تِعفتِِه وف كول أفمف كفنف وف سف ِملوونف المف يفحف

كفِن سف ل مف وف ا اللِوي ونف ففيفنفِزلوونف حف أفمح . وف نفاِدِهمف فجف ايفتِِه بِأ كول  ِعنفدف رف لتِِه وف حف ائِيل كول  فِي مف رف يفنفِزلو بفنوو إِسف . وف نفبِي  الِذي يفقفتفِربو يوقفتفلو الفجف . وف اللِوي ونف
رف ا أفمف سفبف كولتِ مف ائِيل حف رف ادفةِ». ففففعفل بفنوو إِسف كفِن الشحهف سف ففظو اللِوي ونف شفعفائِرف مف ائِيل ففيفحف رف ِة بفنِي إِسف اعف مف ط  عفلى جف ادفةِ ِلكفيف ل يفكوونف سفخف الشحهف

وسفى ب  مو  .الرح

. ففالنحاِزلوونف ا يفنفِزلوونف لهف وف اعِ حف تِمف ِة اِلجف يفمف . قوبفالةف خف فعفلۭم ِلبويووِت آبفائِِهمف ايفتِِه بِأ ائِيل كول  ِعنفدف رف رف : «يفنفِزلو بفنوو إِسف ونف هفارو وسفى وف ب  ِلمو قفال الرح وف
بفعفة  مف أفرف عفدوودوونف ِمنفهو نفدوهو المف جو . وف ينفادفابف شوونو بفنو عفمتِ ئِيسو ِلبفنِي يفهووذفا نفحف الرح . وف نفاِدِهمف سفبف أفجف لِة يفهووذفا حف حف ايفةو مف وِق رف وف الش رو ِق نفحف إِلى الشحرف
سوونف مف خف بفعفة  وف عفدوودوونف ِمنفهو أفرف نفدوهو المف جو . وف ئِيسو ِلبفنِي يفسحاكفرف نفثفنفائِيلو بفنو صووغفرف الرح . وف عفهو ِسبفطو يفسحاكفرف النحاِزلوونف مف ِست  ِمئفۭة. وف سفبفعوونف أفلفا  وف وف
ِميعو بفعو ِمئفۭة. جف أفرف سوونف أفلفا  وف مف خف عفدوودوونف ِمنفهو سفبفعفة  وف نفدوهو المف جو . وف بوولوونف أفِليآبو بفنو ِحيلوونف ئِيسو ِلبفنِي زف الرح . وف بوولوونف ِسبفطو زف بفعو ِمئفۭة. وف أفرف أفلفا  وف

. نفاِدِهمف سفبف أفجف ِن حف أووبفيفنف إِلى التحيفمف لِة رف حف ايفةو مف ل . «رف تفِحلوونف أفوح . يفرف نفاِدِهمف فجف بفعو ِمئفۭة بِأ أفرف انوونف أفلفا  وف ثفمف ِستحة  وف لِة يفهووذفا ِمئفةو أفلۭف وف حف عفدووِدينف ِلمف المف
. عوونف عفهو ِسبفطو شفمف النحاِزلوونف مف سو ِمئفۭة. وف مف خف بفعوونف أفلفا  وف أفرف عفدوودوونف ِمنفهو ِستحة  وف نفدوهو المف جو يفئوورف وف أووبفيفنف أفِليصوورو بفنو شفدف ئِيسو ِلبفنِي رف الرح وف

ئِيسو ِلبفنِي الرح ادف. وف ِسبفطو جف ثفلثو ِمئفۭة. وف سوونف أفلفا  وف مف خف عفة  وف مف تِسف عفدوودوونف ِمنفهو نفدوهو المف جو عوونف شفلووِميئِيلو بفنو صووِريشفدحاي. وف ئِيسو ِلبفنِي شفمف الرح وف
أووبفيفنف ِمئفةو أفلۭف لِة رف حف عفدووِدينف ِلمف ِميعو المف . جف سوونف مف خف ِست  ِمئفۭة وف بفعوونف أفلفا  وف أفرف سفة  وف مف مف خف عفدوودوونف ِمنفهو نفدوهو المف جو عووئِيل. وف ِۭ أفِليفاسفافو بفنو رف ادف جف

لِت. حف سفِط المف لةو اللِويتِينف فِي وف حف اعِ. مف تِمف ةو اِلجف يفمف تفِحلو خف تفِحلوونف ثفانِيفة . «ثومح تفرف يفرف نفاِدِهمف وف فجف سوونف بِأ مف خف بفعو ِمئفۭة وف أفرف سوونف أفلفا  وف مف خف اِحد  وف وف وف
عو بفنو ايِمف أفِليشفمف ئِيسو ِلبفنِي أفففرف الرح ِب. وف نفاِدِهمف إِلى الغفرف سفبف أفجف ايِمف حف لِة أفففرف حف ايفةو مف . «رف ايفاتِِهمف ِضِعِه بِرف وف . كول  فِي مف تفِحلوونف ا يفنفِزلوونف كفذفِلكف يفرف كفمف

نفدوهو جو . وف ِليئِيلو بفنو ففدفهفصوورف مف نفسحى جف ئِيسو ِلبفنِي مف الرح نفسحى. وف عفهو ِسبفطو مف مف سو ِمئفۭة. وف مف خف بفعوونف أفلفا  وف مف أفرف عفدوودوونف ِمنفهو نفدوهو المف جو يهوودف. وف عفمتِ



سفة  مف مف خف عفدوودوونف ِمنفهو نفدوهو المف جو عوونِي. وف يفاِمينف أفبِيدفنو بفنو ِجدف ئِيسو ِلبفنِي بِنف الرح . وف يفاِمينف ِسبفطو بِنف ِمئفتفاِن. وف ثفلثوونف أفلفا  وف مو اثفنفاِن وف عفدوودوونف ِمنفهو المف
لِة دفانف إِلى حف ايفةو مف تفِحلوونف ثفاِلثفة . «رف يفرف . وف نفاِدِهمف فجف ِمئفة  بِأ انِيفةو آلۭف وف ثفمف ايِمف ِمئفةو أفلۭف وف لِة أفففرف حف عفدووِدينف ِلمف ِميعو المف بفعو ِمئفۭة. جف أفرف ثفلثوونف أفلفا  وف وف

عفهو النحاِزلوونف مف سفبفعو ِمئفۭة. وف ِست ونف أفلفا  وف مو اثفنفاِن وف عفدوودوونف ِمنفهو نفدوهو المف جو يشفدحاي. وف رو بفنو عفمتِ ئِيسو ِلبفنِي دفانف أفِخيعفزف الرح . وف نفاِدِهمف سفبف أفجف اِل حف مف الشتِ
ئِيسو الرح ِسبفطو نفففتفاِلي. وف سو ِمئفۭة. وف مف خف بفعوونف أفلفا  وف أفرف اِحد  وف مف وف عفدوودوونف ِمنفهو نفدوهو المف جو . وف نف رف ِعيئِيلو بفنو عوكف ئِيسو ِلبفنِي أفِشيرف ففجف الرح . وف ِسبفطو أفِشيرف
سفبفعفة  ِۭ ِمئفةو أفلۭف وف لِة دفانف حف عفدووِدينف ِلمف ِميعو المف بفعو ِمئفۭة. جف أفرف سوونف أفلفا  وف مف خف مف ثفلثفة  وف عفدوودوونف ِمنفهو نفدوهو المف جو . وف عو بفنو ِعينفنف ِلبفنِي نفففتفاِلي أفِخيرف

عفدووِدينف ِمنف ِميعو المف . جف سفبف بويووِت آبفائِِهمف ائِيل حف رف عفدوودوونف ِمنف بفنِي إِسف لِء هومو المف ». هفؤو ايفاتِِهمف تفِحلوونف أفِخيرا  بِرف ِست  ِمئفۭة. يفرف سوونف أفلفا  وف مف خف وف
وسفى. ب  مو رف الرح ا أفمف ائِيل كفمف رف ا اللِوي ونف ففلمف يوعفد وا بفيفنف بفنِي إِسف أفمح . وف سوونف مف خف سو ِمئفۭة وف مف خف ثفلثفةو آلۭف وف نفاِدِهمف ِست  ِمئفِة أفلۭف وف فجف لِت بِأ حف المف

عف بفيفِت آبفائِِه سفبف عفشفائِِرِه مف لووا. كول  حف تفحف هفكفذفا ارف ايفاتِِهمف وف لووا بِرف وسفى. هفكفذفا نفزف ب  مو رف بِِه الرح ا أفمف سفبف كولتِ مف ائِيل حف رف ففففعفل بفنوو إِسف

. هفِذِه ارو إِيثفامف ارو وف أفِلعفازف أفبِيهوو وف رو وف : نفادفابو البِكف ونف اءو بفنِي هفارو مف هفِذِه أفسف . وف بفِل ِسينفاءف وسفى فِي جف ب  مو مف كفلمف الرح وسفى يفوف مو ونف وف اِليدو هفارو هفِذِه تفوف وف
ِ بت امف الرح بفا نفارا  غفِريبفة  أفمف ا قفرح ِ ِعنفدفمف بت امف الرح أفبِيهوو أفمف اتف نفادفابو وف لِكنف مف انفِة. وف مف ِللكفهف لف أفيفِديفهو سووِحينف الِذينف مف مف نفِة المف ونف الكفهف اءو بفنِي هفارو مف أفسف

امف مف قودح قِففهو أفوف مف ِسبفطف لِوي وف وسفى: «قفدتِ ب  ِلمو قفال الرح ا. وف ونف أفبِيِهمف امف هفارو نفا أفمف ارو ففكفهف إِيثفامف ارو وف ا أفِلعفازف أفمح . وف ا بفنوونف مف لمف يفكونف لهو يحِة ِسينفاءف وف فِي بفرتِ
تِعفِة سوونف كول أفمف رو كفِن ففيفحف سف ةف المف مف ونف ِخدف ِدمو يفخف اعِ وف تِمف ِة اِلجف يفمف امف خف اعفِة قودح مف شفعفائِرف كولتِ الجف هو وف ففظوونف شفعفائِرف وهو. ففيفحف ِدمو ليفخف ونف الكفاِهِن وف هفارو
هووبوونف لهو ِهبفة  ِمنف ِعنفِد بفنِي وف مف مف ِلبفنِيِه. إِنحهو ونف وف ارو كفِن. ففتوعفِطي اللِويتِينف ِلهف سف ةف المف مف ونف ِخدف ِدمو يفخف ائِيل وف رف اسفِة بفنِي إِسف ِحرف اعِ وف تِمف ِة اِلجف يفمف خف

ذفتو اللِويتِينف ِمنف هفا إِنتِي قفدف أفخف وسفى: «وف ب  ِلمو قفال الرح ». وف نفبِي  الِذي يفقفتفِربو يوقفتفلو الفجف . وف مف نووتفهو سوونف كفهف رو بفنِيِه ففيفحف ونف وف لو هفارو كتِ تووف ائِيل. وف رف إِسف
ِۭ رف ِض ِمصف ۭر فِي أفرف بفتو كول بِكف رف مف ضف ۭر. يفوف ائِيل ففيفكوونو اللِوي ونف ِلي. لفنح ِلي كول بِكف رف ِحۭم ِمنف بفنِي إِسف ۭر ففاتِحِ رف ائِيل بفدفل كولتِ بِكف رف بفيفِن بفنِي إِسف
سفبف : «عودح بفنِي لِوي حف يحِة ِسينفاءف وسفى فِي بفرتِ ب  مو رف الرح أفمف ». وف ب  . أفنفا الرح ائِِم. ِلي يفكوونوونف البفهف ائِيل ِمنف النحاِس وف رف ۭر فِي إِسف قفدحسفتو ِلي كول بِكف

لِء بفنِي لِوي كفانف هفؤو . وف ا أوِمرف ِ كفمف بت ِل الرح سفبف قفوف وسفى حف ». ففعفدحهومف مو اِعدا  تفعود هومف ۭر ففصف . كول ذفكفۭر ِمِن ابفِن شفهف عفشفائِِرِهمف بويووِت آبفائِِهمف وف
امو رف : عفمف سفبف عفشفائِِرِهمف اتف حف بفنوو قفهف ِعي. وف شفمف ا: ِلبفنِي وف سفبف عفشفائِِرِهمف شوونف حف رف نفيف جف ا ابف مف هفذفاِن اسف اِري. وف رف مف اتو وف قفهف شوونو وف رف : جف ائِِهمف مف فسف بِأ
شوونف رف . ِلجف سفبف بويووِت آبفائِِهمف وِشي. هفِذِه ِهيف عفشفائِرو اللِويتِينف حف مو ِلي وف حف ا: مف سفبف عفشفائِِرِهمف اِري حف رف ابفنفا مف . وف يئِيلو عوزتِ ونو وف بفرو حف ارو وف هف يِصف وف

مف عفدوودوونف ِمنفهو اِعدا  المف ۭر ففصف مف بِعفدفِد كولتِ ذفكفۭر ِمِن ابفِن شفهف عفدوودوونف ِمنفهو . المف شوونِيتِينف رف . هفِذِه ِهيف عفشفائِرو الجف ِعيتِينف ةو الشحمف عفِشيرف نِيتِينف وف بف ةو اللتِ عفِشيرف
شوونِيتِينف أفِليفاسفافو بفنو ليِل. رف ئِيسو ِلبفيفِت أفبِي الجف الرح ِب. وف كفِن إِلى الغفرف سف اءف المف رف شوونِيتِينف يفنفِزلوونف وف رف سو ِمئفۭة. عفشفائِرو الجف مف خف سفبفعفةو آلۭف وف
فو بفاِب الدحاِر سفجف تفارو الدحاِر وف أفسف اعِ وف تِمف ِة اِلجف يفمف فو بفاِب خف سفجف هفا وف ِغطفاؤو ةو وف يفمف الخف كفنو وف سف اعِ: المف تِمف ِة اِلجف يفمف شوونف فِي خف رف اسفةو بفنِي جف ِحرف وف

ةو عفِشيرف اِريتِينف وف هف ةو اليِصف عفِشيرف اِميتِينف وف رف ةو العفمف ِلقفهفاتف عفِشيرف تِِه. وف مف عف كولتِ ِخدف نفابوهو مف أفطف ِحيطا  وف بفحِ مو ذف ل المف وف حف كفِن وف سف ل المف وف اتِي حف اللوف
اسفةف اِرِسينف ِحرف ِست  ِمئفۭة حف انِيفةو آلۭف وف اِعدا  ثفمف ۭر ففصف اتِيتِينف بِعفدفِد كولتِ ذفكفۭر ِمِن ابفِن شفهف . هفِذِه عفشفائِرو القفهف يئِيِليتِينف ةو العوزتِ عفِشيرف ونِيتِينف وف بفرو الحف

يئِيل. اففانو بفنو عوزتِ اتِيتِينف أفِليصف ةِ القفهف ئِيسو ِلبفيفِت أفبِي عفِشيرف الرح ِن. وف كفِن إِلى التحيفمف سف انِِب المف اتف يفنفِزلوونف عفلى جف عفشفائِرو بفنِي قفهف ِس. وف القودف
سفاِء اللِويتِينف ؤف ئِيِس رو ِلرف تِِه. وف مف كول  ِخدف ابو وف الِحجف ا وف ونف بِهف ِدمو ِس التِي يفخف تِعفةو القودف أفمف اِن وف بفحف ذف المف ةو وف نفارف المف ائِدفةو وف المف مو التحابووتو وف اسفتوهو ِحرف وف
اِري. رف . هفِذِه ِهيف عفشفائِرو مف وِشيتِينف ةو المو عفِشيرف ِليتِينف وف حف ةو المف اِري عفِشيرف رف ِلمف ِس. وف اسفِة القودف اِس ِحرف رح كفالةو حو ونف الكفاِهِن وف ارف بفِن هفارو أفِلعفازف

ايِل. اِري صووِريئِيلو بفنو أفبِيجف رف ئِيسو ِلبفيفِت أفبِي عفشفائِِر مف الرح ِمئفتفاِن. وف اِعدا  ِستحةو آلۭف وف ۭر ففصف مف بِعفدفِد كولتِ ذفكفۭر ِمِن ابفِن شفهف عفدوودوونف ِمنفهو المف وف
كول  تِعفتِِه وف كول  أفمف هو وف ضو فورف ِمدفتوهو وف أفعف هو وف اِرضو عفوف كفِن وف سف احو المف اِري أفلوف رف اسفِة بفنِي مف كفالةو ِحرف وف اِل. وف مف كفِن إِلى الشتِ سف انِِب المف يفنفِزلوونف عفلى جف
وِق هومف وف الش رو اعِ نفحف تِمف ِة اِلجف يفمف امف خف ِق قودح كفِن إِلى الشحرف سف النحاِزلوونف قودحامف المف ا. وف نفابوهف أفطف تفادوهفا وف أفوف ا وف هف ضو فورف ا وف اليفهف وف ِمدفةو الدحاِر حف أفعف تِِه وف مف ِخدف

عفدووِدينف ِمنف اللِويتِينف الِذينف ِميعو المف . جف نفبِي  الِذي يفقفتفِربو يوقفتفلو الفجف ائِيل. وف رف اسفِة بفنِي إِسف قفِدِس ِلِحرف اسفةف المف اِرِسينف ِحرف بفنووهو حف ونو وف هفارو وسفى وف مو
وسفى: «عودح كول ب  ِلمو قفال الرح ونف أفلفا . وف رو ِعشف اِعدا  اثفنفاِن وف ۭر ففصف ِ بِعفشفائِِرِهمف كول  ذفكفۭر ِمِن ابفِن شفهف بت ِل الرح سفبف قفوف ونو حف هفارو وسفى وف عفدحهومف مو

ائِمف بفهف ائِيل. وف رف ۭر فِي بفنِي إِسف . بفدفل كولتِ بِكف ب  ذو اللِويتِينف ِلي. أفنفا الرح . ففتفأفخو ائِِهمف مف ذف عفدفدف أفسف خو اِعدا  وف ۭر ففصف ائِيل ِمِن ابفِن شفهف رف ۭر ذفكفۭر ِمنف بفنِي إِسف بِكف
ِميعو الفبفكفاِر الذ كووِر بِعفدفِد ائِيل. ففكفانف جف رف ۭر فِي بفنِي إِسف ب  كول بِكف هو الرح رف ا أفمف وسفى كفمف ائِيل». ففعفدح مو رف ائِِم بفنِي إِسف ۭر فِي بفهف اللِويتِينف بفدفل كولتِ بِكف
ِذ اللِويتِينف بفدفل كولتِ وسفى: «خو ب  ِلمو قفال الرح . وف سفبفِعينف ثفلثفة  وف ِمئفتفيفِن وف ِرينف أفلفا  وف ِعشف مو اثفنفيفِن وف عفدووِدينف ِمنفهو اِعدا  المف ۭر ففصف اِء ِمِن ابفِن شفهف مف الفسف

ائِِدينف عفلى السحبفِعينف الزح الثحلثفِة وف ا فِدفاءو الِمئفتفيفِن وف أفمح . وف ب  . أفنفا الرح ائِِمِهمف ففيفكوونف ِليف اللِوي ونف ائِمف اللِويتِينف بفدفل بفهف بفهف ائِيل وف رف ۭر فِي بفنِي إِسف بِكف
ةف توعفِطي الِفضح . وف ة  الشحاقِلو ونف ِجيرف رو ذوهفا. ِعشف ِس تفأفخو أفۭس. عفلى شفاقِِل القودف اقِل ِلكولتِ رف سفةف شفوف مف ذو خف ائِيل ففتفأفخو رف اللِويتِينف ِمنف أفبفكفاِر بفنِي إِسف

ةف أفلفا  ذف الِفضح ائِيل أفخف رف . ِمنف أفبفكفاِر بفنِي إِسف ائِِدينف عفلى فِدفاِء اللِويتِينف ةف فِدفائِِهمف ِمنف الزح وسفى فِضح ذف مو فخف ». ففأ ائِِدينف عفليفِهمف بفنِيِه فِدفاءف الزح ونف وف ارو ِلهف
وسفى ب  مو رف الرح ا أفمف ِ كفمف بت ِل الرح سفبف قفوف بفنِيِه حف ونف وف ارو ةف الِفدفاِء ِلهف وسفى فِضح أفعفطفى مو ِس وف ِستتِينف عفلى شفاقِِل القودف سفة  وف مف خف ثفلثف ِمئفۭة وف  .وف

اِعدا  إِلى بويووِت آبفائِِهمف ِمِن ابفِن ثفلثِينف سفنفة  ففصف سفبف عفشفائِِرِهمف وف اتف ِمنف بفيفِن بفنِي لِوي حف ذف عفدفدف بفنِي قفهف : «خو ونف هفارو وسفى وف ب  ِلمو قفال الرح وف
اعِ: قودفسو الفقفدفاِس. يفأفتِي تِمف ِة اِلجف يفمف اتف فِي خف ةو بفنِي قفهف مف اعِ. هفِذِه ِخدف تِمف ِة اِلجف يفمف ل  فِي خف ل عفمف نفِد ِليفعفمف ِسينف سفنفة  كولتِ دفاِخۭل فِي الجو مف ابفِن خف

يفبفسوطوونف ۭس وف عفلوونف عفليفِه ِغطفاء  ِمنف ِجلِد توخف يفجف ادفةِ وف يوغفط ونف بِِه تفابووتف الشحهف ِف وف ابف السحجف لوونف ِحجف يونفزتِ لِة وف حف اِل المف تِحف بفنووهو ِعنفدف ارف ونو وف هفارو
ونف حو الص  افف وف حف عوونف عفليفِه الصتِ يفضف وۭن وف انفجو مف بف أفسف وِه يفبفسوطوونف ثفوف جو ائِدفةِ الوو عفلى مف عوونف ِعِصيحهو. وف يفضف ونِي  وف انفجو مف با  كول هو أفسف قو ثفوف ِمنف ففوف

عوونف ِعِصيحهو. يفضف ۭس وف يوغفط ونفهو بِِغطفاۭء ِمنف ِجلِد توخف ِمۭز وف بف قِرف ا ثفوف يفبفسوطوونف عفليفهف بفزو الدحائِمو عفليفِه. وف يفكوونو الخو كفاسفاِت السحِكيِب. وف الفقفدفاحف وف وف
ا عفلوونفهف يفجف ا. وف ا بِهف ونفهف ِدمو ا التِي يفخف يفتِهف ِميعف آنِيفِة زف جف ا وف هف نفافِضف مف ا وف لقِطفهف مف ا وف هف جف سورو وِء وف ةف الض  نفارف يوغفط ونف مف وۭن وف انفجو مف بف أفسف ذوونف ثفوف يفأفخو وف

يوغفط ونفهو بِِغطفاۭء ِمنف ِجلِد وۭن وف انفجو مف بف أفسف بفحِ الذحهفِب يفبفسوطوونف ثفوف ذف عفلى مف عفلوونفهو عفلى العفتفلِة. وف يفجف ۭس وف ا فِي ِغطفاۭء ِمنف ِجلِد توخف ِميعف آنِيفتفهف جف وف
ا بِِغطفاۭء ِمنف يوغفط ونفهف وۭن وف انفجو مف ِب أفسف ا فِي ثفوف عفلوونفهف يفجف ِس وف ا فِي القودف ونف بِهف ِدمو ِة التِي يفخف مف تِعفِة الِخدف ِميعف أفمف ذوونف جف يفأفخو يفضفعوونف ِعِصيحهو. وف ۭس وف توخف
ونف عفليفِه ِدمو تِعفتِِه التِي يفخف ِميعف أفمف عفلوونف عفليفِه جف يفجف واۭن. وف جو بف أورف يفبفسوطوونف عفليفِه ثفوف بفحِ وف ذف ادف المف مف ففعوونف رف يفرف ا عفلى العفتفلِة. وف عفلوونفهف يفجف ۭس وف ِجلِد توخف



غف تفى ففرف مف عوونف ِعِصيحهو. وف يفضف ۭس وف يفبفسوطوونف عفليفِه ِغطفاء  ِمنف ِجلِد توخف بفحِ. وف ذف تِعفِة المف نفاِضحف كول أفمف المف فووشف وف الر  نفاِشل وف المف اِمرف وف جف ا المف بِهف
س وا القودفسف ِلئفل لِكنف ل يفمف ِل وف اتف ِللِحمف لِة يفأفتِي بفعفدف ذفِلكف بفنوو قفهف حف اِل المف تِحف ِس ِعنفدف ارف تِعفِة القودف ِميعِ أفمف جف ِس وف بفنووهو ِمنف تفغفِطيفِة القودف ونو وف هفارو

ةو ائِمف ةو الدح التحقفِدمف ورو العفِطرو وف البفخو وِء وف يفتو الض  ونف الكفاِهِن ِهيف زف ارف بفِن هفارو ِوكفالةو أفِلعفازف اعِ. وف تِمف ِة اِلجف يفمف اتف فِي خف لو بفنِي قفهف وتووا. ذفِلكف ِحمف يفمو
اتِيتِينف ِمنف ا ِسبفطف عفشفائِِر القفهف : «ل تفقفِرضف ونف هفارو وسفى وف ب  مو رف الرح أفمف تِعفتِِه». وف أفمف ِس وف ا فِيِه بِالقودف كولتِ مف كفِن وف سف ِوكفالةو كولتِ المف ِة وف حف سف نو المف دوهف وف

مف كول إِنفسفاۭن عفلى ونفهو يوِقيمو بفنووهو وف ونو وف لو هفارو خو ِس الفقفدفاِس. يفدف ابِِهمف إِلى قودف تِرف وتووا ِعنفدف اقف ل يفمو مف هفذفا ففيفِعيشووا وف . بفِل اففعفل لهو بفيفِن اللِويتِينف
سفبف بويووِت آبفائِِهمف شوونف أفيفضا  حف رف ذف عفدفدف بفنِي جف وسفى: «خو ب  مو رف الرح أفمف وتووا». وف ظفة  ِلئفل يفمو وا القودفسف لحف لووا ِليفرو خو ل يفدف ِلِه وف ِحمف تِِه وف مف ِخدف

اعِ. هفِذِه تِمف ِة اِلجف يفمف ة  فِي خف مف وا ِخدف ِدمو نفادا  ِليفخف نحدووا أفجف . كول الدحاِخِلينف ِليفتفجف ِسينف سفنفة  تفعود هومف مف اِعدا  إِلى ابفِن خف عفشفائِِرِهمف ِمِن ابفِن ثفلثِينف سفنفة  ففصف وف
قو ا ِمنف ففوف ِس الِذي عفليفهف ِغطفاءف الت خف هفا وف ِغطفاءف اعِ وف تِمف ةف اِلجف يفمف خف كفِن وف سف ِملوونف شوقفقف المف ِل: يفحف الِحمف ِة وف مف شوونِيتِينف ِمنف الِخدف رف ةو عفشفائِِر الجف مف ِخدف
تِعفِة كول أفمف نفابفهونح وف أفطف ِحيطفة  وف بفحِ مو ذف ل المف وف حف كفِن وف سف ل المف وف اتِي حف ِل بفاِب الدحاِر اللوف خف دف فف مف سفجف تفارف الدحاِر وف أفسف اعِ وف تِمف ِة اِلجف يفمف فف بفاِب خف سفجف وف

ِمنف كولتِ ِلِهمف وف شوونِيتِينف ِمنف كولتِ ِحمف رف ِة بفنِي الجف مف ِميعو ِخدف بفنِيِه تفكوونو جف ونف وف ِل هفارو سفبف قفوف نفعوونفهو حف مف يفصف لو لهونح ففهو ا يوعفمف كول  مف . وف تِِهنح مف ِخدف
ونف ارف بفِن هفارو مف بِيفِد إِيثفامف اسفتوهو ِحرف اعِ وف تِمف ِة اِلجف يفمف شوونِيتِينف فِي خف رف ةو عفشفائِِر بفنِي الجف مف . هفِذِه ِخدف اِلِهمف مف اسفِة كولتِ أفحف مف بِِحرف لوهو كتِ تووف . وف تِِهمف مف ِخدف

ِسينف سفنفة  تفعود هومف كول الدحاِخِلينف فِي مف اِعدا  إِلى ابفِن خف . ِمِن ابفِن ثفلثِينف سفنفة  ففصف بويووِت آبفائِِهمف تفعود هومف سفبف عفشفائِِرِهمف وف اِري حف رف الكفاِهِن. «بفنوو مف
هو ضو فورف ِمدفتوهو وف أفعف اِرضوهو وف عفوف كفِن وف سف احو المف اعِ: أفلوف تِمف ِة اِلجف يفمف تِِهمف فِي خف مف كول  ِخدف ِلِهمف وف اسفةو ِحمف هفِذِه ِحرف اعِ. وف تِمف ِة اِلجف يفمف ةف خف مف وا ِخدف ِدمو نفِد ِليفخف الجو

ةو مف . هفِذِه ِخدف ِلِهمف اسفِة ِحمف تِعفةف ِحرف اِء تفعود ونف أفمف مف بِالفسف ا. وف تِهف مف كولتِ ِخدف ا وف تِعفتِهف عف كولتِ أفمف ا مف نفابوهف أفطف تفادوهفا وف أفوف ا وف هف ضو فورف ا وف اليفهف وف ِمدفةو الدحاِر حف أفعف وف
اعفِة بفنِي مف سفاءو الجف ؤف رو ونو وف هفارو وسفى وف ونف الكفاِهِن». ففعفدح مو ارف بفِن هفارو اعِ بِيفِد إِيثفامف تِمف ِة اِلجف يفمف تِِهمف فِي خف مف اِري. كول  ِخدف رف عفشفائِِر بفنِي مف
ِة يفمف ِة فِي خف مف نفِد ِللِخدف ِسينف سفنفة  كول الدحاِخِلينف فِي الجو مف اِعدا  إِلى ابفِن خف بويووِت آبفائِِهمف ِمِن ابفِن ثفلثِينف سفنفة  ففصف سفبف عفشفائِِرِهمف وف اتِيتِينف حف القفهف

اِدِمينف فِي اتِيتِينف كول  الخف عفدوودوونف ِمنف عفشفائِِر القفهف لِء هومو المف . هفؤو ِسينف مف خف سفبفعف ِمئفۭة وف سفبف عفشفائِِرِهمف أفلففيفِن وف مف حف عفدوودوونف ِمنفهو اعِ. ففكفانف المف تِمف اِلجف
بويووِت سفبف عفشفائِِرِهمف وف شوونف حف رف عفدوودوونف ِمنف بفنِي جف المف وسفى. وف ِ عفنف يفِد مو بت ِل الرح سفبف قفوف ونو حف هفارو وسفى وف اعِ الِذينف عفدحهومف مو تِمف ِة اِلجف يفمف خف
سفبف مف حف عفدوودوونف ِمنفهو اعِ كفانف المف تِمف ِة اِلجف يفمف ِة فِي خف مف نفِد ِللِخدف ِسينف سفنفة  كول  الدحاِخِلينف فِي الجو مف اِعدا  إِلى ابفِن خف آبفائِِهمف ِمِن ابفِن ثفلثِينف سفنفة  ففصف

اعِ الِذينف تِمف ِة اِلجف يفمف اِدِمينف فِي خف شوونف كول  الخف رف عفدوودوونف ِمنف عفشفائِِر بفنِي جف لِء هومو المف . هفؤو ثفلثِينف ِستح ِمئفۭة وف بويووِت آبفائِِهمف أفلففيفِن وف عفشفائِِرِهمف وف
بويووِت آبفائِِهمف ِمِن ابفِن ثفلثِينف سفنفة  سفبف عفشفائِِرِهمف وف اِري حف رف عفدوودوونف ِمنف عفشفائِِر بفنِي مف المف ِ. وف بت ِل الرح سفبف قفوف ونو حف هفارو وسفى وف عفدحهومف مو
سفبف عفشفائِِرِهمف ثفلثفةف آلۭف مف حف عفدوودوونف ِمنفهو اعِ كفانف المف تِمف ِة اِلجف يفمف ِة فِي خف مف نفِد ِللِخدف اِخلينف فِي الجو ِسينف سفنفة  كول الدح مف اِعدا  إِلى ابفِن خف ففصف

عفدووِدينف ِميعو المف وسفى. جف ِ عفنف يفِد مو بت ِل الرح سفبف قفوف ونو حف هفارو وسفى وف اِري الِذينف عفدحهومف مو رف عفدوودوونف ِمنف عفشفائِِر بفنِي مف لِء هومو المف ِمئفتفيفِن. هفؤو وف
ِسينف سفنفة  مف اِعدا  إِلى ابفِن خف بويووِت آبفائِِهمف ِمِن ابفِن ثفلثِينف سفنفة  ففصف سفبف عفشفائِِرِهمف وف ائِيل حف رف سفاءو إِسف ؤف رو ونو وف هفارو وسفى وف اللِويتِينف الِذينف عفدحهومف مو
ِل سفبف قفوف . حف انِينف ثفمف سف ِمئفۭة وف مف خف انِيفةف آلۭف وف مف ثفمف عفدوودوونف ِمنفهو اعِ كفانف المف تِمف ِة اِلجف يفمف ِل فِي خف ل الِحمف عفمف ِة وف مف ل الِخدف لووا عفمف كول  الدحاِخِلينف ِليفعفمف

ب  هو الرح رف ا أفمف وسفى كفمف ِلِه الِذينف عفدحهومف مو عفلى ِحمف تِِه وف مف وسفى عودح كول  إِنفسفاۭن عفلى ِخدف ِ عفنف يفِد مو بت  .الرح

. إِلى الونفثفى تفنففوونف يتِۭت. الذحكفرف وف ۭس ِلمف تفنفجتِ كول مو كول ِذي سفيفۭل وف صف وف لِة كول أفبفرف حف ائِيل أفنف يفنففووا ِمنف المف رف ِص بفنِي إِسف وسفى: «أفوف ب  مو رف الرح أفمف وف
ا كفلمف لِة. كفمف حف اِرجِ المف نففووهومف إِلى خف ائِيل وف رف ». ففففعفل هفكفذفا بفنوو إِسف سفِطِهمف يفثو أفنفا سفاِكن  فِي وف لتِِهمف حف حف سووا مف مف ِلكفيفل يونفجتِ لِة تفنففوونفهو حف اِرجِ المف خف
طفايفا اِلنفسفاِن ِميعِ خف أفة  شفيفئا  ِمنف جف رف ل  أفِو امف جو ائِيل: إِذفا عفِمل رف رف وسفى: «قول ِلبفنِي إِسف ب  مو رف الرح أفمف ائِيل. وف رف وسفى هفكفذفا ففعفل بفنوو إِسف ب  مو الرح

نفبفتف إِليفِه. ففعفهو ِللِذي أفذف تفدف سفهو وف مف تفِزدف عفليفِه خو نِِه وف نفبفتف بِِه بِعفيف ا أفذف دح مف تفرو ا التِي عفِملتف وف ِطيحتِهف . ففلتوِقرح بِخف نفبفتف تِلكف النحففسو ِ ففقفدف أفذف بت انف ِخيفانفة  بِالرح خف وف
نفهو. فتِرو بِِه عف ةِ الِذي يوكف فحارف بفِش الكف ل  عفنف كف ِل الكفاِهِن ففضف ِ لفجف بت دوودو يفكوونو ِللرح رف ذفنفبو بِِه المف نفبف بِِه ففالمو ذف دح إِليفِه المو ِلي  ِليفرو ِل وف جو إِنف كفانف ليفسف ِللرح وف

طفى إِنفسفان  شفيفئا  ِللكفاِهِن ففلهو اِلنفسفانو أفقفدفاسوهو تفكوونو لهو. إِذفا أفعف ا ِللكفاِهِن تفكوونو لهو. وف ونفهف مو ائِيل التِي يوقفدتِ رف عف كولتِ أفقفدفاِس بفنِي إِسف فِيعفۭة مف كول  رف وف
ِفيف ذفِلكف أوخف عۭ وف رف اعف زف ِطجف ل  اضف جو ا رف عفهف عف مف طفجف اضف انفتفهو ِخيفانفة  وف خف ۭل وف جو أفةو رف رف اغفِت امف ائِيل: إِذفا زف رف وسفى: «قول ِلبفنِي إِسف ب  مو رف الرح أفمف ». وف يفكوونو
اهو تفرف ِهيف نفِجسفة  أفِو اعف أفتِِه وف رف غفارف عفلى امف ةِ وف وحو الغفيفرف اهو رو تفرف ذف ففاعف خف ِهيف لمف توؤف ا وف ليفسف شفاِهد  عفليفهف ِهيف نفِجسفة  وف تف وف تفتفرف اسف ا وف ِلهف جو يفنفيف رف عفنف عف
ِر اِليففِة ِمنف طفِحيِن شفِعيۭر ل ا: عوشف عفهف ا مف بفانِهف يفأفتِي بِقورف أفتِِه إِلى الكفاِهِن وف رف لو بفامف جو ِهيف ليفسفتف نفِجسفة  يفأفتِي الرح أفتِِه وف رف غفارف عفلى امف ةِ وف وحو الغفيفرف رو

اء  ذو الكفاِهنو مف يفأفخو ِ وف بت امف الرح ا أفمف يووقِفوهف ا الكفاِهنو وف هف مو رو ذفنفبا . ففيوقفدتِ ةو تِذفكفاۭر توذفكتِ ةۭ تفقفِدمف يفرف ةو غف عفلو عفليفِه لوبفانا  لفنحهو تفقفِدمف ل يفجف يفتا  وف يفصوب  عفليفِه زف
أفسف ِشفو رف يفكف ِ وف بت امف الرح أفةف أفمف رف يووقِفو الكفاِهنو المف اِء وف عفلو فِي المف يفجف كفِن وف سف ِض المف ذو الكفاِهنو ِمنف الغوبفاِر الِذي فِي أفرف يفأفخو ۭف وف زف قفدحسا  فِي إِنفاِء خف مو
ا: يفقوولو لهف أفةف وف رف ِلفو الكفاِهنو المف تفحف يفسف . وف ر  اءو اللعفنفِة المو فِي يفِد الكفاِهِن يفكوونو مف ةِ وف ةو الغفيفرف ةف التتِذفكفاِر التِي ِهيف تفقفِدمف ا تفقفِدمف عفلو فِي يفدفيفهف يفجف أفةِ وف رف المف
لِكنف إِنف كونفِت قفدف . وف رتِ اِء اللعفنفِة هفذفا المو ِلِك ففكوونِي بفِريئفة  ِمنف مف جو ِت رف اسفۭة ِمنف تفحف إِنف كونفِت لمف تفِزيِغي إِلى نفجف ل  وف جو عفِك رف طفِجعف مف إِنف كفانف لمف يفضف

أفةِ: رف يفقوولو الكفاِهنو ِللمف لِف اللعفنفِة وف أفةف بِحف رف ِلفو الكفاِهنو المف تفحف عفهو. يفسف جف ضف ِلِك مف جو يفرو رف ل  غف جو عفِك رف عفل مف جف ِت وف سف تفنفجح ِلِك وف جو ِت رف ِت ِمنف تفحف غف زو
ِن ِم البفطف رف شفائِِك ِلوف نفِة هفذفا فِي أفحف اءو اللعف لو مف خو يفدف اِرما . وف نفِك وف بفطف ذفِك سفاقِطفة  وف ب  ففخف عفل الرح فنف يفجف لفا  بفيفنف شفعفبِِك بِأ حف ب  لعفنفة  وف عفلوِك الرح يفجف

رح اءف اللعفنفِة المو أفةف مف رف ِقي المف يفسف رتِ وف اِء المو وهفا فِي المف حو توبو الكفاِهنو هفِذِه اللعفنفاِت فِي الِكتفاِب ثومح يفمف يفكف . وف أفةو: آِمينف آِمينف رف ِذ. ففتفقوولو المف قفاِط الففخف سف ِلِ وف
يفقفبِضو الكفاِهنو بفحِ. وف ذف ا إِلى المف هف مو يوقفدتِ ِ وف بت امف الرح ةف أفمف دو التحقفِدمف دتِ يورف ةِ وف ةف الغفيفرف أفةِ تفقفِدمف رف ذو الكفاِهنو ِمنف يفِد المف يفأفخو ةِ. وف ارف رف اءو اللعفنفِة ِللمف ا مف لو فِيهف خو ففيفدف

ا لو فِيهف خو ا يفدف لهف جو انفتف رف خف سفتف وف اءف ففإِنف كفانفتف قفدف تفنفجح تفى سفقفاهفا المف مف . وف اءف أفةف المف رف ِقي المف بفعفدف ذفِلكف يفسف بفحِ وف ذف يووقِدوهو عفلى المف هفا وف ِة تِذفكفارف ِمنف التحقفِدمف
أو ة  تفتفبفرح سفتف بفل كفانفتف طفاِهرف أفةو قفدف تفنفجح رف إِنف لمف تفكوِن المف ا. وف سفِط شفعفبِهف أفةو لعفنفة  فِي وف رف ذوهفا ففتفِصيرو المف قوطو ففخف تفسف ا وف نوهف ةِ ففيفِرمو بفطف ارف رف اءو اللعفنفِة ِللمف مف
أفتِِه يووقِفو رف ةۭ ففغفارف عفلى امف وحو غفيفرف ل  رو جو ى رف تفرف سفتف أفوف إِذفا اعف تفنفجح ا وف ِلهف جو ِت رف أفة  ِمنف تفحف رف اغفِت امف ةِ. إِذفا زف عۭ». هفِذِه شفِريعفةو الغفيفرف رف بفلو بِزف تفحف وف

ا بفهف ِملو ذفنف أفةو تفحف رف تِلكف المف لو ِمنف الذحنفِب وف جو أو الرح ا الكفاِهنو كول هفِذِه الشحِريعفِة ففيفتفبفرح لو لهف يفعفمف ِ وف بت امف الرح أفةف أفمف رف  .المف

بف  رف ل يفشف ِكِر يفففتفِرزو وف سف المو ِر وف مف ِ ففعفِن الخف بت تفِذرف ِللرح أفة  ِليفنفذورف نفذفرف النحِذيِر ِليفنف رف ل  أفِو امف جو زف رف ائِيل: إِذفا انفففرف رف وسفى: «قول ِلبفنِي إِسف ب  مو رف الرح أفمف وف



ففنفِة لو ِمنف جف ا يوعفمف ِرِه ل يفأفكول ِمنف كولتِ مف ل يفابِسا . كول أفيحاِم نفذف با  وف طف ل يفأفكول ِعنفبا  رف بف ِمنف نفِقيعِ الِعنفِب وف رف ل يفشف ِكِر وف سف ل المو ل خف ِر وف مف ل الخف خف
بتِي يورف قفدحسا  وف ِ يفكوونو مو بت ا ِللرح اِل الفيحاِم التِي انفتفذفرف فِيهف أفِسِه. إِلى كفمف وسفى عفلى رف ر  مو اِزِه ل يفمو ِر اففتِرف ِر. كول أفيحاِم نفذف تحى الِقشف ِم حف ِر ِمنف العفجف مف الخف

تِِهمف لفنح انفتِذفارف وف ِلِهمف ِعنفدف مف سف ِمنف أفجف توهو ل يفتفنفجح أوخف وهو وف أفخو هو وف أوم  يتِۭت. أفبووهو وف سفِد مف ِ ل يفأفتِي إِلى جف بت أفِسِه. كول أفيحاِم انفتِذفاِرِه ِللرح خوصفل شفعفِر رف
ِرِه. فِي مف طوهف أفسفهو يفوف ِلقو رف أفسف انفتِذفاِرِه يفحف سف رف فةۭ ففنفجح أ يتِت  ِعنفدفهو بفغفتفة  عفلى ففجف اتف مف إِذفا مف ِ. وف بت قفدحس  ِللرح أفِسِه. إِنحهو كول أفيحاِم انفتِذفاِرِه مو إِلِهِه عفلى رف

ةف اِحدا  ذفبِيحف لو الكفاِهنو وف اعِ ففيفعفمف تِمف ِة اِلجف يفمف اۭم إِلى الكفاِهِن إِلى بفاِب خف مف يف حف خف تفيفِن أفوف بِففرف امف ِم الثحاِمِن يفأفتِي بِيفمف فِي اليفوف ِلقوهو. وف ِم السحابِعِ يفحف اليفوف
ۭ ِليت وف وۭف حف رو ِ أفيحامف انفتِذفاِرِه يفأفتِي بِخف بت تفى نفذفرف ِللرح ِم. ففمف أفسفهو فِي ذفِلكف اليفوف سو رف يوقفدتِ ف بِسفبفِب الميتِِت وف أ طف ا أفخف فتِرو عفنفهو مف يوكف قفة  وف رف حف رف مو الخف ِطيحۭة وف خف

اعِ تِمف ِة اِلجف يفمف تفى بِِه إِلى بفاِب خف لو أفيحامو انفتِذفاِرِه يوؤف مو مف تفكف هفِذِه شفِريعفةو النحِذيِر: يفوف هو. «وف سف انفتِذفارف قوطو لفنحهو نفجح ا الفيحامو الوولى ففتفسف أفمح ةف إِثفۭم وف ذفبِيحف
ۭة ةف سفلمف ِحيحا  ذفبِيحف اِحدا  صف كفبفشا  وف ِطيحۭة وف ةف خف ة  ذفبِيحف ِحيحف ِليحة  صف وف اِحدفة  حف ة  وف نفعفجف قفة  وف رف حف ِحيحا  مو ِليتا  صف وف اِحدا  حف وفا  وف رو ِ خف بت بفانفهو ِللرح بو قورف ففيوقفرتِ

ةف لو ذفبِيحف يفعفمف ِ وف بت امف الرح ا الكفاِهنو أفمف هف مو ا ففيوقفدتِ سفكفائِبِهف ا وف تِهف عف تفقفِدمف يفۭت مف هوونفة  بِزف دف ِرقفاقف ففِطيۭر مف يفۭت وف لتووتفة  بِزف اصا  مف سفل ففِطيۭر ِمنف دفقِيۭق أفقفرف وف
ِة يفمف ِلقو النحِذيرو لدفى بفاِب خف يفحف سفِكيبفهو. وف تفهو وف لو الكفاِهنو تفقفِدمف يفعفمف عف سفلتِ الففِطيِر وف ِ مف بت ۭة ِللرح ةف سفلمف لوهو ذفبِيحف الكفبفشو يفعفمف قفتفهو. وف رف حف مو ِطيحتِِه وف خف

لووقا  ِمنف الكفبفِش سف ذو الكفاِهنو السحاِعدف مف يفأفخو ِة. وف ِة السحلمف تف ذفبِيحف عفلوهو عفلى النحاِر التِي تفحف يفجف أفِس انفتِذفاِرِه وف ذو شفعفرف رف يفأفخو أفسف انفتِذفاِرِه وف اعِ رف تِمف اِلجف
ِ. إِنحهو بت امف الرح ِديدا  أفمف دوهفا الكفاِهنو تفرف دتِ يورف تِذفاِرِه وف لِقِه شفعفرف انف ا فِي يفدفيِ النحِذيِر بفعفدف حف عفلوهف يفجف اِحدفة  وف قفاقفةف ففِطيۭر وف رو اِحدا  ِمنف السحلتِ وف صف ففِطيۭر وف قورف وف

ِ عفِن انفتِذفاِرِه بت بفانوهو ِللرح . قورف را . هفِذِه شفِريعفةو النحِذيِر الِذي يفنفذورو مف بو النحِذيرو خف رف بفعفدف ذفِلكف يفشف فِيعفِة. وف سفاِق الرح ِديِد وف ِر التحرف دف عف صف قودفس  ِللكفاِهِن مف
بفنِيِه: هفكفذفا توبفاِركوونف ونف وف ارو وسفى: «قول ِلهف ب  مو رف الرح أفمف سفبف شفِريعفِة انفتِذفاِرِه». وف لو حف ِرِه الِذي نفذفرف كفذفِلكف يفعفمف سفبف نفذف ا تفنفالو يفدوهو. حف ل  عفمح ففضف
ِمي عفلوونف اسف كف سفلما . ففيفجف نفحو يفمف هو عفليفكف وف هف جف ب  وف ففعو الرح . يفرف كف مو حف يفرف ِهِه عفليفكف وف جف ب  بِوف . يوِضيءو الرح سوكف رو يفحف ب  وف ائِيل: يوبفاِركوكف الرح رف بفنِي إِسف

مف أفنفا أوبفاِركوهو ائِيل وف رف  .«عفلى بفنِي إِسف

ائِيل    رف سفاءو إِسف ؤف بف رو ا قفرح قفدحسفهف ا وف هف سفحف مف تِعفتِِه وف ِميعف أفمف جف بفحف وف ذف المف تِعفتِِه وف ِميعف أفمف جف قفدحسفهو وف هو وف سفحف مف كفِن وف سف ِة المف وسفى ِمنف إِقفامف غف مو مف ففرف يفوف وف
را . اثفنفيف عفشفرف ثفوف غفطحاة  وف لۭت مو ِ: ِستح عفجف بت امف الرح ابِينِِهمف أفمف . أفتووا بِقفرف عفدووِدينف قففووا عفلى المف بفاِط الِذينف وف سفاءو الفسف ؤف وسو بويووِت آبفائِِهمف هومف رو ؤو رو
ا ِطهف أفعف اعِ وف تِمف ِة اِلجف يفمف ِة خف مف ِل ِخدف مف ففتفكوونف ِلعفمف ذفهفا ِمنفهو وسفى: «خو ب  ِلمو كفِن. ففقفال الرح سف امف المف وهفا أفمف قفدحمو ر  وف اِحۭد ثفوف ِلكولتِ وف لة  وف ئِيسفيفِن عفجف ِلكولتِ رف

طفاهفا اِن أفعف بفعفة  ِمنف الثتِيرف أفرف لِت وف . اثفنفتفاِن ِمنف العفجف طفاهفا ِللِويتِينف أفعف انف وف الثتِيرف لِت وف وسفى العفجف ذف مو فخف تِِه». ففأ مف سفبف ِخدف اِحۭد حف ِللِويتِينف ِلكولتِ وف
ونف ارف بفِن هفارو تِِهمف بِيفِد إِيثفامف مف سفبف ِخدف اِري حف رف اِن أفعفطفاهفا ِلبفنِي مف انِيفة  ِمنف الثتِيرف ثفمف لِت وف بفع  ِمنف العفجف أفرف . وف تِِهمف مف سفبف ِخدف شوونف حف رف ِلبفنِي جف

مف بفحِ يفوف ذف ِشيِن المف سفاءو ِلتفدف ؤف بف الر  قفرح . وف ِملوونف تفاِف كفانووا يفحف . عفلى الفكف ِس كفانفتف عفليفِهمف ةف القودف مف ا بفنوو قفهفاتف ففلمف يوعفِطِهمف لفنح ِخدف أفمح الكفاِهِن. وف
الِذي بفحِ». وف ذف ِشيِن المف مف ِلتفدف ابِينفهو بوونف قفرف ۭم يوقفرتِ ئِيسا  فِي كولتِ يفوف ئِيسا  رف وسفى: «رف ب  ِلمو بفحِ. ففقفال الرح ذف امف المف مف أفمف ابِينفهو سفاءو قفرف ؤف قفدحمف الر  ِحِه. وف سف مف
ة  ِمنفضفحف ثفلثوونف شفاقِل  وف نوهو ِمئفة  وف زف ۭة وف اِحد  ِمنف فِضح بفانوهو طفبفق  وف قورف ينفادفابف ِمنف ِسبفِط يفهووذفا. وف شوونو بفنو عفمتِ ِل نفحف ِم الفوح بفانفهو فِي اليفوف بف قورف قفرح
اقِل ِمنف ذفهفۭب ةو شفوف اِحد  عفشفرف ن  وف حف صف ۭة وف يفۭت ِلتفقفِدمف لتووتا  بِزف تفاِن دفقِيقا  مف لووءف مف ا مف ِس ِكلتفاهومف ۭة سفبفعوونف شفاقِل  عفلى شفاقِِل القودف اِحدفة  ِمنف فِضح وف

ِة ِة السحلمف ِلذفبِيحف ِطيحۭة. وف ِة خف عفِز ِلذفبِيحف اِحد  ِمنف المف تفيفس  وف قفۭة وف رف حف ِلي  ِلمو وف اِحد  حف وف  وف رو خف اِحد  وف كفبفش  وف اِحد  ابفنو بفقفۭر وف ر  وف ثفوف ورا  وف لووء  بفخو مف مف
بف نفثفنفائِيلو بفنو صووغفرف ِم الثحانِي قفرح فِي اليفوف . وف ينفادفابف شوونف بفِن عفمتِ بفانو نفحف ِليحۭة. هفذفا قورف وف اۭف حف سفةو ِخرف مف خف سفةو تويووۭس وف مف خف سفةو ِكبفاۭش وف مف خف اِن وف رف ثفوف

ِس ۭة سفبفِعينف شفاقِل  عفلى شفاقِِل القودف اِحدفة  ِمنف فِضح ة  وف ِمنفضفحف ثفلثوونف شفاقِل  وف نوهو ِمئفة  وف زف ۭة وف اِحدا  ِمنف فِضح بفانفهو طفبفقا  وف بف قورف . قفرح ئِيسو يفسحاكفرف رف
اِحدا  كفبفشا  وف اِحدا  ابفنف بفقفۭر وف را  وف ثفوف ورا  وف ا  بفخو لووت مف اقِل ِمنف ذفهفۭب مف ةف شفوف اِحدا  عفشفرف نا  وف حف صف ۭة وف يفۭت ِلتفقفِدمف لتووتا  بِزف تفاِن دفقِيقا  مف لووءف مف ا مف ِكلتفاهومف
سفةف مف خف سفةف تويووۭس وف مف خف سفةف ِكبفاۭش وف مف خف يفِن وف رف ِة ثفوف ِة السحلمف ِلذفبِيحف ِطيحۭة. وف ِة خف عفِز ِلذفبِيحف اِحدا  ِمنف المف تفيفسا  وف قفۭة وف رف حف ِليتا  ِلمو وف اِحدا  حف وفا  وف رو خف وف

نوهو زف ۭة وف اِحد  ِمنف فِضح بفانوهو طفبفق  وف . قورف بوولوونف أفِليآبو بفنو ِحيلوونف ئِيسو بفنِي زف ِم الثحاِلِث رف فِي اليفوف . وف بفانو نفثفنفائِيل بفِن صووغفرف ِليحة . هفذفا قورف وف اۭف حف ِخرف
اِحد  ن  وف صفحف ۭة وف يفۭت ِلتفقفِدمف لتووتا  بِزف تفاِن دفقِيقا  مف لووءف مف ا مف ِس ِكلتفاهومف ۭة سفبفعوونف شفاقِل  عفلى شفاقِِل القودف اِحدفة  ِمنف فِضح ة  وف حف ِمنفضف ثفلثوونف شفاقِل  وف ِمئفة  وف

ِة عفِز ِلذفبِيحف اِحد  ِمنف المف تفيفس  وف قفۭة وف رف حف ِلي  ِلمو وف اِحد  حف وف  وف رو خف اِحد  وف كفبفش  وف اِحد  ابفنو بفقفۭر وف ر  وف ثفوف ورا  وف لووء  بفخو مف اقِل ِمنف ذفهفۭب مف ةو شفوف عفشفرف
ئِيسو ابِعِ رف ِم الرح فِي اليفوف . وف بفانو أفِليآبف بفِن ِحيلوونف ِليحۭة. هفذفا قورف وف اۭف حف سفةو ِخرف مف خف سفةو تويووۭس وف مف خف سفةو ِكبفاۭش وف مف خف اِن وف رف ِة ثفوف ِة السحلمف ِلذفبِيحف ِطيحۭة وف خف

ۭة سفبفعوونف شفاقِل  عفلى اِحدفة  ِمنف فِضح ة  وف ِمنفضفحف ثفلثوونف شفاقِل  وف نوهو ِمئفة  وف زف ۭة وف اِحد  ِمنف فِضح بفانوهو طفبفق  وف . قورف أووبفيفنف أفِليصوورو بفنو شفدفيفئوورف بفنِي رف
كفبفش  اِحد  ابفنو بفقفۭر وف ر  وف ثفوف ورا  وف لووء  بفخو مف اقِل ِمنف ذفهفۭب مف ةو شفوف اِحد  عفشفرف ن  وف صفحف ۭة وف يفۭت ِلتفقفِدمف لتووتا  بِزف تفاِن دفقِيقا  مف لووءف مف ا مف ِس ِكلتفاهومف شفاقِِل القودف
سفةو مف خف سفةو تويووۭس وف مف خف سفةو ِكبفاۭش وف مف خف اِن وف رف ِة ثفوف ِة السحلمف ِلذفبِيحف ِطيحۭة. وف ِة خف عفِز ِلذفبِيحف اِحد  ِمنف المف تفيفس  وف قفۭة وف رف حف ِلي  ِلمو وف اِحد  حف وف  وف رو خف اِحد  وف وف
اِحد  ِمنف بفانوهو طفبفق  وف عوونف شفلووِميئِيلو بفنو صووِريشفدحاي. قورف ئِيسو بفنِي شفمف اِمِس رف ِم الخف فِي اليفوف . وف بفانو أفِليصوورف بفِن شفدفيفئوورف ِليحۭة. هفذفا قورف وف اۭف حف ِخرف

ۭة يفۭت ِلتفقفِدمف لتووتا  بِزف تفاِن دفقِيقا  مف لووءف مف ا مف ِس ِكلتفاهومف ۭة سفبفعوونف شفاقِل  عفلى شفاقِِل القودف اِحدفة  ِمنف فِضح ة  وف ِمنفضفحف ثفلثوونف شفاقِل  وف نوهو ِمئفة  وف زف ۭة وف فِضح
اِحد  ِمنف تفيفس  وف قفۭة وف رف حف ِلي  ِلمو وف اِحد  حف وف  وف رو خف اِحد  وف كفبفش  وف اِحد  ابفنو بفقفۭر وف ر  وف ثفوف ورا  وف لووء  بفخو مف اقِل ِمنف ذفهفۭب مف ةو شفوف اِحد  عفشفرف ن  وف حف صف وف

بفانو شفلووِميئِيل بفِن ِليحۭة. هفذفا قورف وف اۭف حف سفةو ِخرف مف خف سفةو تويووۭس وف مف خف سفةو ِكبفاۭش وف مف خف اِن وف رف ِة ثفوف ِة السحلمف ِلذفبِيحف ِطيحۭة. وف ِة خف عفِز ِلذفبِيحف المف
ة  ِمنفضفحف ثفلثوونف شفاقِل  وف نوهو ِمئفة  وف زف ۭة وف اِحد  ِمنف فِضح بفانوهو طفبفق  وف ادف أفِليفاسفافو بفنو دفعووئِيل. قورف ئِيسو بفنِي جف ِم السحاِدِس رف فِي اليفوف صووِريشفدحاي. وف

اقِل ِمنف ذفهفۭب ةو شفوف اِحد  عفشفرف ن  وف حف صف ۭة وف يفۭت ِلتفقفِدمف لتووتا  بِزف تفاِن دفقِيقا  مف لووءف مف ا مف ِس ِكلتفاهومف ۭة سفبفعوونف شفاقِل  عفلى شفاقِِل القودف اِحدفة  ِمنف فِضح وف
ِة ِة السحلمف ِلذفبِيحف ِطيحۭة. وف ِة خف عفِز ِلذفبِيحف اِحد  ِمنف المف تفيفس  وف قفۭة وف رف حف ِلي  ِلمو وف اِحد  حف وف  وف رو خف اِحد  وف كفبفش  وف اِحد  ابفنو بفقفۭر وف ر  وف ثفوف ورا  وف لووء  بفخو مف مف

عو ايِمف أفِليشفمف ئِيسو بفنِي أفففرف ِم السحابِعِ رف فِي اليفوف بفانو أفِليفاسفافف بفِن دفعووئِيل. وف ِليحۭة. هفذفا قورف وف اۭف حف سفةو ِخرف مف خف سفةو تويووۭس وف مف خف سفةو ِكبفاۭش وف مف خف اِن وف رف ثفوف
ا ِس ِكلتفاهومف ۭة سفبفعوونف شفاقِل  عفلى شفاقِِل القودف اِحدفة  ِمنف فِضح ة  وف حف ِمنفضف ثفلثوونف شفاقِل  وف نوهو ِمئفة  وف زف ۭة وف اِحد  ِمنف فِضح بفانوهو طفبفق  وف يهوودف. قورف بفنو عفمتِ

اِحد  وف  وف رو خف اِحد  وف كفبفش  وف اِحد  ابفنو بفقفۭر وف ر  وف ثفوف ورا  وف لووء  بفخو مف اقِل ِمنف ذفهفۭب مف ةو شفوف اِحد  عفشفرف ن  وف حف صف ۭة وف يفۭت ِلتفقفِدمف لتووتا  بِزف تفاِن دفقِيقا  مف لووءف مف مف
ِليحۭة. هفذفا وف اۭف حف سفةو ِخرف مف خف سفةو تويووۭس وف مف خف سفةو ِكبفاۭش وف مف خف اِن وف رف ِة ثفوف ِة السحلمف ِلذفبِيحف ِطيحۭة وف ِة خف عفِز ِلذفبِيحف اِحد  ِمنف المف تفيفس  وف قفۭة وف رف حف ِلي  ِلمو وف حف



ثفلثوونف نوهو ِمئفة  وف زف ۭة وف اِحد  ِمنف فِضح بفانوهو طفبفق  وف . قورف ِليئِيلو بفنو ففدفهفصوورف مف نفسحى جف ئِيسو بفنِي مف ِم الثحاِمِن رف فِي اليفوف يهوودف. وف عف بفِن عفمتِ بفانو أفِليشفمف قورف
ةو اِحد  عفشفرف ن  وف حف صف ۭة وف يفۭت ِلتفقفِدمف لتووتا  بِزف تفاِن دفقِيقا  مف لووءف مف ا مف ِس ِكلتفاهومف ۭة سفبفعوونف شفاقِل  عفلى شفاقِِل القودف اِحدفة  ِمنف فِضح ة  وف ِمنفضفحف شفاقِل  وف

ِطيحۭة. ِة خف عفِز ِلذفبِيحف اِحد  ِمنف المف تفيفس  وف قفۭة وف رف حف ِلي  ِلمو وف اِحد  حف وف  وف رو خف اِحد  وف كفبفش  وف اِحد  ابفنو بفقفۭر وف ر  وف ثفوف ورا  وف لووء  بفخو مف اقِل ِمنف ذفهفۭب مف شفوف
ئِيسو ِم التحاِسعِ رف فِي اليفوف . وف ِليئِيل بفِن ففدفهفصوورف مف بفانو جف ِليحۭة. هفذفا قورف وف اۭف حف سفةو ِخرف مف خف سفةو تويووۭس وف مف خف سفةو ِكبفاۭش وف مف خف اِن وف رف ِة ثفوف ِة السحلمف ِلذفبِيحف وف

ۭة سفبفعوونف شفاقِل  عفلى اِحدفة  ِمنف فِضح ة  وف ِمنفضفحف ثفلثوونف شفاقِل  وف نوهو ِمئفة  وف زف ۭة وف اِحد  ِمنف فِضح بفانوهو طفبفق  وف عوونِي. قورف بفنِي بِنفيفاِمينف أفبِيدفنو بفنو ِجدف
كفبفش  اِحد  ابفنو بفقفۭر وف ر  وف ثفوف ورا  وف لووء  بفخو مف اقِل ِمنف ذفهفۭب مف ةو شفوف اِحد  عفشفرف ن  وف صفحف ۭة وف يفۭت ِلتفقفِدمف لتووتا  بِزف تفاِن دفقِيقا  مف لووءف مف ا مف ِس ِكلتفاهومف شفاقِِل القودف
سفةو مف خف سفةو تويووۭس وف مف خف سفةو ِكبفاۭش وف مف خف اِن وف رف ِة ثفوف ِة السحلمف ِلذفبِيحف ِطيحۭة وف ِة خف عفِز ِلذفبِيحف اِحد  ِمنف المف تفيفس  وف قفۭة وف رف حف ِلي  ِلمو وف اِحد  حف وف  وف رو خف اِحد  وف وف

ۭة اِحد  ِمنف فِضح بفانوهو طفبفق  وف يشفدحاي. قورف رو بفنو عفمتِ ئِيسو بفنِي دفانف أفِخيعفزف ِم العفاِشِر رف فِي اليفوف عوونِي. وف بفانو أفبِيدفنف بفِن ِجدف ِليحۭة. هفذفا قورف وف اۭف حف ِخرف
ن  حف صف ۭة وف يفۭت ِلتفقفِدمف لتووتا  بِزف تفاِن دفقِيقا  مف لووءف مف ا مف ِس ِكلتفاهومف ۭة سفبفعوونف شفاقِل  عفلى شفاقِِل القودف اِحدفة  ِمنف فِضح ة  وف ِمنفضفحف ثفلثوونف شفاقِل  وف نوهو ِمئفة  وف زف وف

عفِز اِحد  ِمنف المف تفيفس  وف قفۭة وف رف حف ِلي  ِلمو وف اِحد  حف وف  وف رو خف اِحد  وف كفبفش  وف اِحد  ابفنو بفقفۭر وف ر  وف ثفوف ورا  وف لووء  بفخو مف اقِل ِمنف ذفهفۭب مف ةو شفوف اِحد  عفشفرف وف
فِي يشفدحاي. وف رف بفِن عفمتِ بفانو أفِخيعفزف ِليحۭة. هفذفا قورف وف اۭف حف سفةو ِخرف مف خف سفةو تويووۭس وف مف خف سفةو ِكبفاۭش وف مف خف اِن وف رف ِة ثفوف ِة السحلمف ِلذفبِيحف ِطيحۭة. وف ِة خف ِلذفبِيحف
اِحدفة  ِمنف ة  وف ِمنفضفحف ثفلثوونف شفاقِل  وف نوهو ِمئفة  وف زف ۭة وف اِحد  ِمنف فِضح بفانوهو طفبفق  وف . قورف نف رف ِعيئِيلو بفنو عوكف ئِيسو بفنِي أفِشيرف ففجف اِدي عفشفرف رف ِم الحف اليفوف

ورا  لووء  بفخو مف اقِل ِمنف ذفهفۭب مف ةو شفوف اِحد  عفشفرف ن  وف صفحف ۭة وف يفۭت ِلتفقفِدمف لتووتا  بِزف تفاِن دفقِيقا  مف لووءف مف ا مف ِس ِكلتفاهومف ۭة سفبفعوونف شفاقِل  عفلى شفاقِِل القودف فِضح
سفةو مف خف اِن وف رف ِة ثفوف ِة السحلمف ِلذفبِيحف ِطيحۭة. وف ِة خف عفِز ِلذفبِيحف اِحد  ِمنف المف تفيفس  وف قفۭة وف رف حف ِلي  ِلمو وف اِحد  حف وف  وف رو خف اِحد  وف كفبفش  وف اِحد  ابفنو بفقفۭر وف ر  وف ثفوف وف

. عو بفنو ِعينفنف ئِيسو بفنِي نفففتفاِلي أفِخيرف ِم الثحانِي عفشفرف رف فِي اليفوف . وف نف رف ِعيئِيل بفِن عوكف بفانو ففجف ِليحۭة. هفذفا قورف وف اۭف حف سفةو ِخرف مف خف سفةو تويووۭس وف مف خف ِكبفاۭش وف
تفاِن دفقِيقا  لووءف مف ا مف ِس ِكلتفاهومف ۭة سفبفعوونف شفاقِل  عفلى شفاقِِل القودف اِحدفة  ِمنف فِضح ة  وف ِمنفضفحف ثفلثوونف شفاقِل  وف نوهو ِمئفة  وف زف ۭة وف اِحد  ِمنف فِضح بفانوهو طفبفق  وف قورف
قفۭة رف حف ِلي  ِلمو وف اِحد  حف وف  وف رو خف اِحد  وف كفبفش  وف اِحد  ابفنو بفقفۭر وف ر  وف ثفوف ورا  وف لووء  بفخو مف اقِل ِمنف ذفهفۭب مف ةو شفوف اِحد  عفشفرف ن  وف صفحف ۭة وف يفۭت ِلتفقفِدمف لتووتا  بِزف مف
عف بفِن بفانو أفِخيرف ِليحۭة. هفذفا قورف وف اۭف حف سفةو ِخرف مف خف سفةو تويووۭس وف مف خف سفةو ِكبفاۭش وف مف خف اِن وف رف ِة ثفوف ِة السحلمف ِلذفبِيحف ِطيحۭة. وف ِة خف عفِز ِلذفبِيحف اِحد  ِمنف المف تفيفس  وف وف

ونو ذفهفۭب اثفنفا عفشفرف صوحو ةف وف ۭة اثفنفتفا عفشرف نفاِضحو فِضح مف ۭة اثفنفا عفشفرف وف بفاقو فِضح ائِيل. أفطف رف سفاِء إِسف ؤف ِحِه ِمنف رو سف مف مف بفحِ يفوف ذف ِشينو المف . هفذفا تفدف ِعينفنف
ونو الذحهفِب اثفنفا صوحو ِس. وف بفعو ِمئفۭة عفلى شفاقِِل القودف أفرف ِة النِيفِة أفلففاِن وف ِميعو فِضح . جف ۭة سفبفعوونف كول  ِمنفضفحف ۭة وف ثفلثوونف شفاقِل فِضح كول  طفبفۭق ِمئفة  وف
قفِة اثفنفا عفشفرف رف حف اِن ِللمو ونف شفاقِل . كول  الثتِيرف رو ِعشف وِن ِمئفة  وف ِميعو ذفهفِب الص حو ِس. جف ة  عفلى شفاقِِل القودف ۭن عفشفرف حف ورا  كول  صف ة  بفخو لووءف مف عفشفرف مف

ِة ِة السحلمف اِن ِلذفبِيحف كول  الثتِيرف ِطيحِة. وف ِة الخف عفِز اثفنفا عفشفرف ِلذفبِيحف تويووسو المف ا وف تِهف عف تفقفِدمف ِليحةو اثفنفا عفشفرف مف وف افو الحف الِخرف الِكبفاشو اثفنفا عفشفرف وف را  وف ثفوف
وسفى إِلى ل مو ا دفخف ِحِه. ففلمح سف بفحِ بفعفدف مف ذف ِشينو المف . هفذفا تفدف ِليحةو ِست ونف وف افو الحف الِخرف الت يووسو ِست ونف وف الِكبفاشو ِست ونف وف را  وف ونف ثفوف رو ِعشف بفعفة  وف أفرف

هو وبفيفِن ففكفلمف ادفةِ ِمنف بفيفِن الكفرو هو ِمنف عفلى الِغطفاِء الِذي عفلى تفابووِت الشحهف لتِمو تف يوكف وف عو الصح مف عفهو كفانف يفسف اعِ ِليفتفكفلمف مف تِمف ِة اِلجف يفمف  .خف

ةِ نفارف ونو هفكفذفا. إِلى قودحاِم المف جو السحبفعفةو». ففففعفل هفارو ةِ توِضيءو الس رو نفارف جف ففإِلى قودحاِم المف ففعفتف الس رو تفى رف : مف ونف ارو وسفى: «قول ِلهف ب  ِلمو قفال الرح وف
نفظفِر الِذي سفبف المف ولة . حف حو سف هفا ِهيف مف رو هف زف ا وف تحى سفاقوهف ولة  ِمنف ذفهفۭب. حف حو سف ةِ: مف نفارف نفعفةو المف هفِذِه ِهيف صف وسفى. وف ب  مو رف الرح ا أفمف ا كفمف هف جف ففعف سورو رف

ِهيِرِهِم: مف ِلتفطف هفكفذفا تفففعفلو لهو هومف وف رف طفهتِ ائِيل وف رف ِذ اللِويتِينف ِمنف بفيفِن بفنِي إِسف وسفى: «خو ب  ِلمو قفال الرح ةف. وف نفارف وسفى هفكفذفا عفِمل المف ب  مو اهو الرح أفرف
لتووتا  تفهو دفقِيقا  مف تفقفِدمف را  ابفنف بفقفۭر وف ذووا ثفوف وا. ثومح يفأفخو رو مف ففيفتفطفهح يفغفِسلووا ثِيفابفهو سفِدِهمف وف وسفى عفلى كولتِ جف وا مو ليوِمر  ِطيحِة وف اءف الخف انفِضحف عفليفِهمف مف

امف مو اللِويتِينف أفمف توقفدتِ ائِيل وف رف اعفِة بفنِي إِسف مف عو كول جف مف تفجف اعِ وف تِمف ِة اِلجف يفمف امف خف مو اللِويتِينف أفمف ِطيحۭة. ففتوقفدتِ ِة خف ذو ِلذفبِيحف رف ابفنف بفقفۭر تفأفخو را  آخف ثفوف يفۭت. وف بِزف
.ِ بت ِة الرح مف ائِيل ففيفكوونوونف ِلِخدف رف ِ ِمنف ِعنفِد بفنِي إِسف بت امف الرح ِديدا  أفمف ونو اللِويتِينف تفرف دو هفارو دتِ يورف . وف مف عفلى اللِويتِينف ائِيل أفيفِديفهو رف عو بفنوو إِسف ِ ففيفضف بت الرح
. ففتووقِفو اللِويتِينف ِفيِر عفِن اللِويتِينف ِ ِللتحكف بت قفة  ِللرح رف حف رف مو الخف ِطيحۭة وف ةف خف اِحدف ذفبِيحف بو الوف يفِن ففتوقفرتِ رف أفسفيِ الثحوف مف عفلى رف عو اللِوي ونف أفيفِديفهو ثومح يفضف
وا ِدمو بفعفدف ذفِلكف يفأفتِي اللِوي ونف ِليفخف ائِيل ففيفكوونو اللِوي ونف ِلي. وف رف توففِرزو اللِويتِينف ِمنف بفيفِن بفنِي إِسف ِ. وف بت ِديدا  ِللرح دوهومف تفرف دتِ تورف بفنِيِه وف ونف وف امف هفارو أفمف

ائِيل قفِد رف ِر كولتۭ ِمنف إِسف ِحۭم بِكف ائِيل. بفدفل كولتِ ففاتِحِ رف رف هووبوونف ِلي ِهبفة  ِمنف بفيفِن بفنِي إِسف وف مف مف ِديدا  لفنحهو دوهومف تفرف دتِ تورف هومف وف رو اعِ ففتوطفهتِ تِمف ةف اِلجف يفمف خف
ذفتو مف ِلي. ففاتحخف توهو رف قفدحسف ِض ِمصف ۭر فِي أفرف بفتو كول بِكف رف مف ضف ائِِم. يفوف ِمنف البفهف ائِيل ِمنف النحاِس وف رف ۭر فِي بفنِي إِسف مف ِلي. لفنح ِلي كول بِكف توهو ذف اتحخف

ِة يفمف ائِيل فِي خف رف ةف بفنِي إِسف مف وا ِخدف ِدمو ائِيل ِليفخف رف بفنِيِه ِمنف بفيفِن بفنِي إِسف ونف وف ارو هفبفتو اللِويتِينف ِهبفة  ِلهف وف ائِيل. وف رف ۭر فِي بفنِي إِسف اللِويتِينف بفدفل كولتِ بِكف
ونو هفارو وسفى وف ِس». ففففعفل مو ائِيل إِلى القودف رف اِب بفنِي إِسف بفأ  ِعنفدف اقفتِرف ائِيل وف رف ائِيل ِلكفيف ل يفكوونف فِي بفنِي إِسف رف ِفيِر عفنف بفنِي إِسف ِللتحكف اعِ وف تِمف اِلجف

غفسحلووا رف اللِوي ونف وف ائِيل. ففتفطفهح رف مف بفنوو إِسف . هفكفذفا ففعفل لهو وسفى عفِن اللِويتِينف ب  مو رف الرح ا أفمف سفبف كولتِ مف ائِيل ِللِويتِينف حف رف اعفِة بفنِي إِسف مف كول  جف وف

اعِ تِمف ِة اِلجف يفمف مف فِي خف تفهو مف وا ِخدف ِدمو بفعفدف ذفِلكف أفتفى اللِوي ونف ِليفخف . وف ِهيِرِهمف ونو ِلتفطف مف هفارو فحرف عفنفهو كف ِ وف بت امف الرح ِديدا  أفمف ونو تفرف دحدفهومف هفارو رف مف وف ثِيفابفهو
ۭس مف : ِمِن ابفِن خف ا ِللِويتِينف وسفى: «هفذفا مف ب  ِلمو قفال الرح . وف مف وسفى عفِن اللِويتِينف هفكفذفا ففعفلووا لهو ب  مو رف الرح ا أفمف امف بفنِيِه - كفمف أفمف ونف وف امف هفارو أفمف

ونف ِدمو ل يفخف ِة وف مف نفِد الِخدف ِجعوونف ِمنف جو ِسينف سفنفة  يفرف مف ِمِن ابفِن خف اعِ. وف تِمف ِة اِلجف يفمف ِة خف مف نفادا  فِي ِخدف نحدووا أفجف اِعدا  يفأفتوونف ِليفتفجف ِرينف سفنفة  ففصف ِعشف وف
اسفاتِِهمف لو ِللِويتِينف فِي ِحرف . هفكفذفا تفعفمف ونف ِدمو ة  ل يفخف مف اسفۭة. لِكنف ِخدف ِس ِحرف رف اعِ ِلحف تِمف ِة اِلجف يفمف مف فِي خف تفهو وف ونف إِخف  .«بفعفدو. يوواِزرو

حف فِي ائِيل الِفصف رف ل بفنوو إِسف ليفعفمف ِل: «وف ِر الفوح رف فِي الشحهف ِض ِمصف وِجِهمف ِمنف أفرف رو يحِة ِسينفاءف فِي السحنفِة الثحانِيفِة ِلخو وسفى فِي بفرتِ ب  ِلمو قفال الرح وف
وسفى بفنِي لوونفهو». ففكفلمف مو كفاِمِه تفعفمف كولتِ أفحف ائِِضِه وف سفبف كولتِ ففرف تِِه. حف قف لوونفهو فِي وف يفِن تفعفمف ِر بفيفنف الِعشفاءف ابِعف عفشفرف ِمنف هفذفا الشحهف ِم الرح قفتِِه. فِي اليفوف وف
سفبف كولتِ يحِة ِسينفاءف - حف يفِن فِي بفرتِ ِر بفيفنف الِعشفاءف ابِعف عفشفرف ِمنف الشحهف ِم الرح ِل فِي اليفوف ِر الفوح حف فِي الشحهف . ففعفِملووا الِفصف حف لووا الِفصف ائِيل أفنف يفعفمف رف إِسف

وا ِم. ففتفقفدحمو حف فِي ذفِلكف اليفوف لووا الِفصف مف أفنف يفعفمف يتِۭت ففلمف يفِحل لهو نفسفاۭن مف سووا ِلِ م  قفدف تفنفجح ائِيل. لِكنف كفانف قفوف رف وسفى هفكفذفا ففعفل بفنوو إِسف ب  مو رف الرح ا أفمف مف
قفتِِه بفيفنف بفنِي ِ فِي وف بت بفانف الرح بف قورف تحى ل نوقفرتِ كو حف اذفا نوتفرف يتِۭت. ِلمف نفسفاۭن مف سوونف ِلِ تفنفجتِ قفالووا لهو: «إِنحنفا مو ِم وف ونف فِي ذفِلكف اليفوف هفارو وسفى وف امف مو أفمف

ائِيل: كول  إِنفسفاۭن ِمنفكومف أفوف ِمنف رف وسفى: «قول ِلبفنِي إِسف ب  مو رف الرح فمف ». ففأ تِكومف ب  ِمنف ِجهف رو بِِه الرح ا يفأفمو عف مف مف وسفى: «قِفووا لفسف مف مو ائِيل؟» ففقفال لهو رف إِسف
لوونفهو. عفلى يفِن يفعفمف ابِعف عفشفرف بفيفنف الِعشفاءف ِم الرح ِر الثحانِي فِي اليفوف ِ. فِي الشحهف بت حف ِللرح ِل الِفصف يتِۭت أفوف فِي سفففۭر بفِعيۭد ففليفعفمف يفاِلكومف كفانف نفِجسا  ِلمف أفجف



ليفسف نف كفانف طفاِهرا  وف لوونفهو. لِكنف مف حِ يفعفمف ائِِض الِفصف سفبف كولتِ ففرف ما  ِمنفهو. حف وا عفظف ِسرو ل يفكف بفاحِ وف اۭر يفأفكولوونفهو. ل يوبفقووا ِمنفهو إِلى الصح رف مو ففِطيۭر وف
ل إِذفا نفزف ِطيحتفهو. وف ِملو خف قفتِِه. ذفِلكف اِلنفسفانو يفحف ِ فِي وف بت بفانف الرح بف قورف ا لمف توقفرتِ ا لفنحهف بِهف حِ توقفطفعو تِلكف النحففسو ِمنف شفعف ل الِفصف كف عفمف تفرف فِي سفففۭر وف

ِض». ِ الفرف طفنِيت ِلوف اِحدفة  تفكوونو لكومف ِللغفِريِب وف ة  وف . ففِريضف لو ِمِه كفذفِلكف يفعفمف كف حو حِ وف ِة الِفصف سفبف ففِريضف ِ. حف بت حا  ِللرح ل فِصف ِعنفدفكومف غفِريب  ففليفعفمف
بفاحِ. هفكفذفا كفانف دفائِما . نفظفِر نفاۭر إِلى الصح كفِن كفمف سف سفاِء كفانف عفلى المف فِي المف ادفةِ. وف ةف الشحهف يفمف كفنف خف سف ابفةو المف كفِن غفطحِت السححف سف ِة المف ِم إِقفامف فِي يفوف وف

لِت يفثو حف كفاِن حف فِي المف . وف تفِحلوونف ائِيل يفرف رف ِة كفانف بفعفدف ذفِلكف بفنوو إِسف يفمف ابفةو عفِن الخف تفففعفِت السححف تفى ارف مف نفظفرو النحاِر ليفل . وف مف يِه وف ابفةو توغفطتِ السححف
لووِل ِميعف أفيحاِم حو . جف ِ كفانووا يفنفِزلوونف بت ِل الرح سفبف قفوف حف تفِحلوونف وف ائِيل يفرف رف ِ كفانف بفنوو إِسف بت ِل الرح سفبف قفوف . حف ائِيل يفنفِزلوونف رف ابفةو هونفاكف كفانف بفنوو إِسف السححف

ل ِ وف بت اسفةف الرح سوونف ِحرف رو ائِيل يفحف رف ة  كفانف بفنوو إِسف كفِن أفيحاما  كفثِيرف سف ابفةو عفلى المف ادفِت السححف إِذفا تفمف . وف كفِن كفانووا يفنفِزلوونف سف ابفِة عفلى المف السححف
إِذفا كفانفِت . وف تفِحلوونف ِ كفانووا يفرف بت ِل الرح سفبف قفوف حف ِ كفانووا يفنفِزلوونف وف بت ِل الرح سفبف قفوف كفِن ففحف سف ابفةو أفيحاما  قفِليلة  عفلى المف إِذفا كفانفِت السححف . وف تفِحلوونف يفرف
. أفوف تفِحلوونف ابفةو كفانووا يفرف تفففعفِت السححف ليفلة  ثومح ارف ما  وف . أفوف يفوف تفِحلوونف بفاحِ كفانووا يفرف ابفةو فِي الصح تفففعفِت السححف بفاحِ ثومح ارف سفاِء إِلى الصح ابفةو ِمنف المف السححف

تفففعفتف كفانووا تفى ارف مف . وف تفِحلوونف ل يفرف ائِيل يفنفِزلوونف وف رف الة  عفليفِه كفانف بفنوو إِسف كفِن حف سف ابفةو عفلى المف ادفِت السححف تفى تفمف را  أفوف سفنفة  مف يفِن أفوف شفهف مف يفوف
ِ بِيفِد بت ِل الرح سفبف قفوف ِ حف بت اسفةف الرح سوونف ِحرف رو كفانووا يفحف . وف تفِحلوونف ِ كفانووا يفرف بت ِل الرح سفبف قفوف حف ِ كفانووا يفنفِزلوونف وف بت ِل الرح سفبف قفوف . حف تفِحلوونف يفرف

وسفى  .مو

ا   بووا بِِهمف رف لِت. ففإِذفا ضف حف اِل المف تِحف ِلرف اعفِة وف مف نفادفاةِ الجف ا ففيفكوونفاِن لكف ِلمو مف لوهو وليفِن تفعفمف حو سف ۭة. مف نفعف لكف بووقفيفِن ِمنف فِضح وسفى: «اصف ب  مو رف الرح أفمف وف
بفتومف هوتفافا  رف إِذفا ضف ائِيل. وف رف وسو أولووِف إِسف ؤو سفاءو رو ؤف تفِمعو إِليفكف الر  اِحۭد يفجف بووا بِوف رف إِذفا ضف اعِ. وف تِمف ِة اِلجف يفمف ِة إِلى بفاِب خف اعف مف تفِمعو إِليفكف كول  الجف يفجف

ا ا ِعنفدفمف أفمح . وف لتِِهمف ِربوونف ِلِرحف نووِب. هوتفافا  يفضف لتو النحاِزلةو إِلى الجف حف تفِحلو المف تومف هوتفافا  ثفانِيفة  تفرف بف رف إِذفا ضف ِق. وف لتو النحاِزلةو إِلى الشحرف حف تفِحلو المف تفرف
إِذفا ذفهفبفتومف إِلى . وف يفاِلكومف ة  أفبفِديحة  فِي أفجف اِق. ففتفكوونو لكومف ففِريضف ِربوونف بِالفبفوف نفةو يفضف ونف الكفهف بفنوو هفارو . وف تِفوونف ل تفهف ِربوونف وف اعفةف ففتفضف مف عوونف الجف مف تفجف

فِي ِحكومف وف ِم ففرف فِي يفوف . وف دفائِكومف لصوونف ِمنف أفعف توخف ِ إِلِهكومف وف بت امف الرح ونف أفمف اِق ففتوذفكفرو تِفوونف بِالفبفوف ۭ يفضور  بِكومف تفهف ِضكومف عفلى عفدووت ۭب فِي أفرف رف حف
فِي ». وف كومف ب  إِلهو . أفنفا الرح امف إِلِهكومف تِكومف ففتفكوونو لكومف تِذفكفارا  أفمف ذفبفائِحِ سفلمف قفاتِكومف وف رف حف اِق عفلى مو ِربوونف بِالفبفوف وِس شوهووِركومف تفضف ؤو رو يفاِدكومف وف أفعف

يحِة لتِِهمف ِمنف بفرتِ ائِيل فِي ِرحف رف ل بفنوو إِسف تفحف ادفةِ. ففارف كفِن الشحهف سف ابفةو عفنف مف تفففعفِت السححف ِر ارف ِرينف ِمنف الشحهف ِر الثحانِي فِي الِعشف السحنفِة الثحانِيفِة فِي الشحهف
نفاِدِهمف سفبف أفجف ل  حف لِة بفنِي يفهووذفا أفوح حف ايفةو مف لتف رف تفحف وسفى. ففارف ِ عفنف يفِد مو بت ِل الرح سفبف قفوف ل  حف لووا أفوح تفحف . ارف انف يحِة ففارف ابفةو فِي بفرتِ لِت السححف ِسينفاءف ففحف

. ثومح بوولوونف أفِليآبو بفنو ِحيلوونف نفِد ِسبفِط بفنِي زف عفلى جو . وف نفِد ِسبفِط بفنِي يفسحاكفرف نفثفنفائِيلو بفنو صووغفرف عفلى جو . وف ينفادفابف شوونو بفنو عفمتِ نفِدِه نفحف عفلى جو وف
نفِدِه أفِليصوورو بفنو عفلى جو نفاِدِهمف وف سفبف أفجف أووبفيفنف حف لِة رف حف ايفةو مف لتف رف تفحف . ثومح ارف كفنف سف اِمِلينف المف اِري حف رف بفنوو مف شوونف وف رف ل بفنوو جف تفحف كفنو ففارف سف أونفِزل المف

اتِي ونف ل القفهف تفحف ادف أفِليفاسفافو بفنو دفعووئِيل. ثومح ارف نفِد ِسبفِط بفنِي جف عفلى جو عوونف شفلووِميئِيلو بفنو صووِريشفدحاي. وف نفِد ِسبفِط بفنِي شفمف عفلى جو . وف يفئوورف شفدف
عفلى يهوودف. وف عو بفنو عفمتِ نفِدِه أفِليشفمف عفلى جو نفاِدِهمف وف سفبف أفجف ايِمف حف لِة بفنِي أفففرف حف ايفةو مف لتف رف تفحف اءووا) ثومح ارف كفنو إِلى أفنف جف سف أوقِيمف المف . (وف قفِدسف اِمِلينف المف حف

ِميعِ لِة بفنِي دفانف سفاقفِة جف حف ايفةو مف لتف رف تفحف عوونِي. ثومح ارف نفِد ِسبفِط بفنِي بِنفيفاِمينف أفبِيدفنو بفنو ِجدف عفلى جو . وف ِليئِيلو بفنو ففدفهفصوورف مف نفسحى جف نفِد ِسبفِط بفنِي مف جو
نفِد ِسبفِط بفنِي نفففتفاِلي عفلى جو . وف نف رف ِعيئِيلو بفنو عوكف نفِد ِسبفِط بفنِي أفِشيرف ففجف عفلى جو يشفدحاي. وف رو بفنو عفمتِ نفِدِه أفِخيعفزف عفلى جو نفاِدِهمف وف سفبف أفجف لِت حف حف المف

وسفى: «إِنحنفا ِمي مو ِ حف يفانِيت عووئِيل الِمدف وبفابف بفِن رف وسفى ِلحو قفال مو لووا. وف تفحف نفاِدِهمف ِحينف ارف فجف ائِيل بِأ رف لتو بفنِي إِسف . هفِذِه ِرحف عو بفنو ِعينفنف أفِخيرف
سفاِن». ففقفال لهو: «ل ائِيل بِاِلحف رف بح قفدف تفكفلمف عفنف إِسف ِسنف إِليفكف لفنح الرح عفنفا ففنوحف ِطيكومف إِيحاهو. اذفهفبف مف ب  أوعف كفاِن الِذي قفال الرح اِحلوونف إِلى المف رف

عفنفا إِنف ذفهفبفتف مف يحِة تفكوونو لنفا كفعويووۭن. وف نفاِزلنفا فِي البفرتِ ا أفنحكف تفعفِرفو مف نفا لفنحهو بِمف كف ِضي». ففقفال: «ل تفتفرو تِي أفمف إِلى عفِشيرف ِضي وف أفذفهفبو بفل إِلى أفرف
مف هو امف اِحل  أفمف ِ رف بت ِد الرح تفابووتو عفهف ةف ثفلثفِة أفيحاۭم وف ِسيرف ِ مف بت بفِل الرح لووا ِمنف جف تفحف ». ففارف نو إِليفكف ِسنو نفحف نفا نوحف ب  إِليف ِسنو الرح سفاِن الِذي يوحف ففبِنفففِس اِلحف

: وسفى يفقوولو اِل التحابووِت كفانف مو تِحف ِعنفدف ارف لِة. وف حف اِلِهمف ِمنف المف تِحف ارا  فِي ارف ِ عفليفِهمف نفهف بت ابفةو الرح كفانفتف سفحف نفِزل . وف مف مف ةف ثفلثفِة أفيحاۭم ِليفلتفِمسف لهو ِسيرف مف
ائِيل رف اِت أولووِف إِسف بفوف ب  إِلى رف ِجعف يفا رف : «ارف لووِلِه كفانف يفقوولو ِعنفدف حو ». وف اِمكف بفِغضووكف ِمنف أفمف بف مو رو يفهف كف وف دفاؤو ب  ففلتفتفبفدحدف أفعف ««قومف يفا رف

لِة. حف ِف المف قفتف فِي طفرف رف أفحف ِ وف بت تفعفلتف فِيِهمف نفارو الرح بوهو ففاشف ِميف غفضف ب  ففحف سفِمعف الرح ِ. وف بت ا  فِي أوذونفيِ الرح تفكوونف شفرت مف يفشف فنحهو أ كفانف الشحعفبو كف وف
. تفعفلتف فِيِهمف ِ اشف بت ةف» لفنح نفارف الرح ِضعِ «تفبفِعيرف وف مو ذفِلكف المف . ففدوِعيف اسف دفِت النحارو مف ِ ففخف بت وسفى إِلى الرح وسفى ففصفلى مو خف الشحعفبو إِلى مو ففصفرف

كف الِذي كونحا نفأفكولوهو فِي نفا السحمف ما ؟ قفدف تفذفكحرف نفا لحف ِعمو نف يوطف قفالووا: «مف بفكووا وف ائِيل أفيفضا  وف رف ة . ففعفادف بفنوو إِسف وف تفهفى شفهف سفِطِهِم اشف اللِفيفو الِذي فِي وف وف
ن  ا المف أفمح !» وف نتِ يونفنفا إِلى هفذفا المف ء  غفيفرف أفنح أفعف النف قفدف يفبِسفتف أفنففوسونفا. ليفسف شفيف الث ومف. وف البفصفل وف اثف وف الكورح يخف وف البفطتِ الِقثحاءف وف انا  وف جح رف مف ِمصف
ونفهو فِي بوخو يفطف ِن وف اوف ى أفوف يفدوق ونفهو فِي الهف حف نوونفهو بِالرح حف قفِل. كفانف الشحعفبو يفطووفوونف ِليفلتفِقطووهو ثومح يفطف نفظفِر المو هو كفمف نفظفرو مف ةِ وف بفرف ِر الكوزف ففكفانف كفبِزف
وسفى ا سفِمعف مو عفهو. ففلمح ن  مف لِة ليفل  كفانف يفنفِزلو المف حف ل النحدفى عفلى المف تفى نفزف مف يفۭت. وف هو كفطفعفِم قفطفائِفف بِزف كفانف طفعفمو لۭت. وف لوونفهو مف يفعفمف القودووِر وف

اذفا أفسفأفتف ِ: «ِلمف بت وسفى ِللرح وسفى. ففقفال مو ا  سفاءف ذفِلكف فِي عفيفنفيف مو ِ ِجدت بت ِميف غفضفبو الرح حف تِِه وف يفمف اِحۭد فِي بفاِب خف الشحعفبف يفبفكوونف بِعفشفائِِرِهمف كول وف
توهو لدف ِميعِ هفذفا الشحعفِب أفوف لعفلتِي وف بِلتو بِجف ؟ أفلعفلتِي حف ِميعِ هفذفا الشحعفِب عفليح عفتف ثِقفل جف ضف تحى أفنحكف وف نفيفكف حف ة  فِي عفيف اذفا لمف أفِجدف نِعفمف ِلمف بفِدكف وف إِلى عف

ِميعف هفذفا ِطيف جف تحى أوعف م  حف لففتف ِلبفائِِه؟ ِمنف أفيفنف ِلي لحف ِض التِي حف ِضيعف إِلى الفرف بتِي الرح رف ِملو المو ا يفحف نِكف كفمف ِملهو فِي ِحضف تحى تفقوول ِلي احف حف
. ففإِنف كونفتف تفففعفلو بِي ِميعف هفذفا الشحعفِب لفنحهو ثفِقيل  عفليح ِمل جف ِدي أفنف أفحف حف ما  ِلنفأفكول. ل أفقفِدرو أفنفا وف ِطنفا لحف : أفعف مف يفبفكوونف عفليح قفائِِلينف الشحعفِب. لفنحهو
ائِيل الِذينف رف ل  ِمنف شويووخِ إِسف جو عف إِليح سفبفِعينف رف مف وسفى: «اجف ب  ِلمو ى بفِليحتِي». ففقفال الرح ة  فِي عفيفنفيفكف ففل أفرف دفتو نِعفمف جف تولنِي قفتفل  إِنف وف هفكفذفا ففاقف
وحِ الِذي ذف ِمنف الر  آخو عفكف هونفاكف وف أفتفكفلمف مف فنفِزل أفنفا وف . ففأ عفكف اعِ ففيفِقفووا هونفاكف مف تِمف ِة اِلجف يفمف أفقفبِل بِِهمف إِلى خف هو وف ففاؤو عورف مف شويووخو الشحعفِب وف تفعفلمو أفنحهو

تومف فِي أوذونفيِ ما . لفنحكومف قفدف بفكفيف : تفقفدحسووا ِللغفِد ففتفأفكولووا لحف ِللشحعفِب تفقوولو . وف دفكف حف ِملو أفنفتف وف عفكف ثِقفل الشحعفِب ففل تفحف ِملوونف مف عف عفليفِهمف ففيفحف أفضف عفليفكف وف
سفةف مف ل خف يفِن وف مف ل يفوف اِحدا  وف ما  وف . تفأفكولوونف ل يفوف ما  ففتفأفكولوونف ب  لحف ! ففيوعفِطيكومو الرح رف يفر  فِي ِمصف ما ؟ إِنحهو كفانف لنفا خف نفا لحف ِعمو نف يوطف : مف ِ قفائِِلينف بت الرح
بح الِذي فِي تومو الرح ففضف اهفة  لفنحكومف رف يفِصيرف لكومف كفرف نفاِخِركومف وف جف ِمنف مف رو تحى يفخف اِن حف مف را  ِمنف الزح ما  بفل شفهف ِرينف يفوف ل ِعشف ةف أفيحاۭم وف ل عفشفرف أفيحاۭم وف

: أفنفتف قفدف قولتف سفِطِه وف اۭش هووف الشحعفبو الِذي أفنفا فِي وف وسفى: «ِست  ِمئفِة أفلِف مف ؟» ففقفال مو رف نفا ِمنف ِمصف جف رف اذفا خف : ِلمف هو قفائِِلينف امف يفتومف أفمف بفكف سفِطكومف وف وف



وسفى: «هفل ب  ِلمو ؟» ففقفال الرح مف ِفيفهو ِر ِليفكف ِك البفحف مف كول  سفمف عو لهو مف مف أفمف يوجف ِفيفهو بفقفر  ِليفكف مف غفنفم  وف بفحو لهو اِن. أفيوذف مف را  ِمنف الزح ما  ِليفأفكولووا شفهف ِطيِهمف لحف أوعف
ل  ِمنف شويووخِ الشحعفِب جو عف سفبفِعينف رف مف جف ِ وف بت كفلمف الشحعفبف بِكفلِم الرح وسفى وف جف مو رف ى أفيووافِيكف كفلِمي أفمف ل». ففخف ِ؟ النف تفرف بت رو يفدو الرح تفقفصو

لتف ا حف . ففلمح ل  الش يووخف جو عفل عفلى السحبفِعينف رف جف وحِ الِذي عفليفِه وف ذف ِمنف الر  أفخف عفهو وف تفكفلمف مف ابفۭة وف ب  فِي سفحف ل الرح ِة. ففنفزف يفمف اليِ الخف وف مف حف قفففهو أفوف وف
كفانفا ِمنف . وف وحو ا الر  ل عفليفِهمف ادو ففحف ِر ِميدف مو الخف اسف اِحِد أفلدفادو وف مو الوف لِة اسف حف لِن فِي المف جو بفِقيف رف مف لمف يفِزيدووا. وف لِكنحهو ووا وف وحو تفنفبحأ عفليفِهِم الر 

لِة». ففقفال حف ِميدفادو يفتفنفبحئفاِن فِي المف قفال: «أفلدفادو وف وسفى وف بفرف مو أفخف كفضف غولم  وف لِة. ففرف حف ِة. ففتفنفبحئفا فِي المف يفمف ا إِلى الخف جف رو ا لمف يفخف مف تووبِينف لِكنحهو كف المف
ِ بت وسفى: «هفل تفغفارو أفنفتف ِلي؟ يفا ليفتف كول شفعفِب الرح ا!» ففقفال لهو مو هومف دفعف وسفى ارف دفاثفتِِه): «يفا سفيتِِدي مو وسفى (ِمنف حف اِدمو مو يفشووعو بفنو نوونف خف

سفاقفتف ِ وف بت تف ِريح  ِمنف قِبفِل الرح جف رف ائِيل. ففخف رف شويووخو إِسف لِة هووف وف حف وسفى إِلى المف ازف مو !». ثومح انفحف هو عفليفِهمف وحف ب  رو عفل الرح كفانووا أفنفبِيفاءف إِذفا جف
ِض. ِه الفرف جف قف وف اعفيفِن ففوف وف ِذرف نفحف لِة وف حف اليِ المف وف ۭم ِمنف هونفاكف حف ةِ يفوف ِسيرف مف ۭم ِمنف هونفا وف ةِ يفوف ِسيرف وف مف لِة نفحف حف ا عفلى المف أفلقفتفهف ِر وف ى ِمنف البفحف سفلوف
اليِ وف سفاِطحف حف مف مف وهفا لهو سفطححو ). وف اِمرف وف ةف حف عف عفشفرف مف ى. (الِذي قفلل جف عووا السحلوف مف جف ِم الغفِد وف كول يفوف كول الليفِل وف اِر وف ففقفامف الشحعفبو كول ذفِلكف النحهف

ا . ففدوِعيف ة  ِجدت بفة  عفِظيمف رف ب  الشحعفبف ضف بف الرح رف ضف ِ عفلى الشحعفِب وف بت ِميف غفضفبو الرح نفانِِهمف قفبفل أفنف يفنفقفِطعف حف مو بفعفدو بفيفنف أفسف إِذف كفانف اللحف لِة. وف حف المف
وتف ففكفانووا فِي يفرو ضف ل الشحعفبو إِلى حف تفحف ةف ارف فوف وتف هفتحأ ِمنف قفبفرو تفهووا. وف مف الِذينف اشف مف هونفاكف دفففنووا القفوف ةف» لفنحهو فوف وتف هفتحأ ِضعِ «قفبفرو وف مو ذفِلكف المف اسف

وتف يفرو ضف  .حف

وسفى ب  مو أفة  كووِشيحة ) ففقفال: «هفل كفلمف الرح رف ذف امف ذفهفا (لفنحهو كفانف قفِد اتحخف أفةِ الكووِشيحِة التِي اتحخف رف وسفى بِسفبفِب المف ونو عفلى مو هفارو يفمو وف رف تف مف تفكفلمف وف
ِض. ففقفال ِه الفرف جف ِميعِ النحاِس الِذينف عفلى وف ثفرف ِمنف جف ا  أفكف ِليما  ِجدت وسفى ففكفانف حف لو مو جو ا الرح أفمح . وف ب  نو أفيفضا ؟» ففسفِمعف الرح نفا نفحف لتِمف دفهو؟ أفلمف يوكف حف وف
اۭب وِد سفحف ب  فِي عفمو ل الرح وا هومو الثحلثفةو. ففنفزف جو رف اعِ». ففخف تِمف ِة اِلجف يفمف تومو الثحلثفةو إِلى خف وا أفنف جو رو يفمف: «اخف رف مف ونف وف هفارو وسفى وف ال  ِلمو ب  حف الرح

لِم تفعفِلنو لهو. فِي الحو يفا أفسف ؤف ِ ففبِالر  بت عفا كفلِمي. إِنف كفانف ِمنفكومف نفبِي  ِللرح مف ا. ففقفال: «اسف ا ِكلهومف جف رف يفمف ففخف رف مف ونف وف دفعفا هفارو ِة وف يفمف قففف فِي بفاِب الخف وف وف
اذفا ل . ففِلمف ِ يوعفايِنو بت ِشبفهف الرح عفهو ل بِالفلغفاِز. وف عفيفانا  أفتفكفلمو مف وسفى ففليفسف هفكفذفا بفل هووف أفِمين  فِي كولتِ بفيفتِي. ففما  إِلى ففۭم وف بفِدي مو ا عف أفمح هو. وف لتِمو أوكف

اءو كفالثحلجِ. صف يفمو بفرف رف ِة إِذفا مف يفمف ابفةو عفِن الخف تفففعفِت السححف ا ارف مفضفى. ففلمح ا وف ِ عفليفِهمف بت ِميف غفضفبو الرح وسفى؟». ففحف ا عفلى عفبفِدي مو شفيفاِن أفنف تفتفكفلمف تفخف
ا. ففل أفنفا بِهف طف أفخف ِمقفنفا وف ِطيحةف التِي حف عفل عفليفنفا الخف فلوكف يفا سفيتِِدي ل تفجف أ وسفى: «أفسف ونو ِلمو . ففقفال هفارو اءو صف إِذفا ِهيف بفرف يفمف وف رف ونو إِلى مف ففالتفففتف هفارو

وسفى: ب  ِلمو ا». ففقفال الرح ِفهف مح اشف ِ: «اللهو بت وسفى إِلى الرح خف مو رف ِمِه». ففصف فو لحف ِه قفدف أوِكل نِصف ِحِم أومتِ وِجِه ِمنف رف رو يتِِت الِذي يفكوونو ِعنفدف خو تفكونف كفالمف
اِرجف يفمو خف رف تف مف ِجزف ». ففحو عو جف بفعفدف ذفِلكف تورف لِة وف حف اِرجف المف زو سفبفعفةف أفيحاۭم خف جف لو سفبفعفةف أفيحاۭم؟ توحف جف ا كفانفتف تفخف ا أفمف ِههف جف قا  فِي وف قف أفبووهفا بفصف لوف بفصف «وف

انف يحِة ففارف لووا فِي بفرتِ نفزف وتف وف يفرو ضف ل الشحعفبو ِمنف حف تفحف بفعفدف ذفِلكف ارف يفمو. وف رف ِجعفتف مف تحى أورف تفِحِل الشحعفبو حف لمف يفرف لِة سفبفعفةف أفيحاۭم وف حف  .المف

اِحدا  ِلكولتِ ِسبفۭط ِمنف آبفائِِه      ل  وف جو ائِيل. رف رف ا ِلبفنِي إِسف عفِطيهف نفعفانف التِي أفنفا مو ضف كف سحسووا أفرف ال  ِليفتفجف ِسل ِرجف وسفى: «أفرف ب  ِلمو ثومح قفال الرح
هفِذِه ائِيل وف رف سفاءو بفنِي إِسف ؤف ال  هومف رو مف ِرجف ِ. كول هو بت ِل الرح سفبف قفوف انف حف يحِة ففارف وسفى ِمنف بفرتِ مف مو سفلهو فرف ». ففأ ئِيس  فِيِهمف اِحۭد رف . كول  وف ِسلوونف تورف

آلو وِري. ِمنف ِسبفِط يفهووذفا كفاِلبو بفنو يففونحةف. ِمنف ِسبفِط يفسحاكفرف يفجف عوونف شفاففاطو ابفنو حو . ِمنف ِسبفِط شفمف ك ورف وعو بفنو زف أووبفيفنف شفم  : ِمنف ِسبفِط رف هومف اؤو مف أفسف
: ِمنف يئِيلو بفنو سووِدي. ِمنف ِسبفِط يووسوفف دتِ بوولوونف جف افوو. ِمنف ِسبفِط زف . ِمنف ِسبفِط بِنفيفاِمينف ففلِطي بفنو رف ايِمف هووشفعو بفنو نوونف . ِمنف ِسبفِط أفففرف بفنو يووسوفف
ففِسي. ِمنف بِي بفنو وف ائِيل. ِمنف ِسبفِط نفففتفاِلي نفحف لتِي. ِمنف ِسبفِط أفِشيرف سفتوورو بفنو ِميخف مف يئِيلو بفنو جف ي بفنو سووِسي. ِمنف ِسبفِط دفانف عفمتِ نفسحى ِجدتِ ِسبفِط مف

وسفى هووشفعف بفنف نوونف «يفشووعف». دفعفا مو . وف ضف سحسووا الفرف وسفى ِليفتفجف مف مو سفلهو اِل الِذينف أفرف جف اءو الرتِ مف اِكي. هفِذِه أفسف ووئِيلو بفنو مف أ ادف جف ِسبفِط جف
؟ ا ِهيف ضف مف وا الفرف انفظورو بفِل وف لعووا إِلى الجف اطف نووِب وف عفدووا ِمنف هونفا إِلى الجف مو: «اصف قفال لهو نفعفانف وف ضف كف سحسووا أفرف وسفى ِليفتفجف مف مو سفلهو فرف ففأ

دونو التِي ا ِهيف المو مف ِديئفة ؟ وف يتِدفة  أفمف رف ا أفجف ضو التِي هووف سفاِكن  فِيهف كفيففف ِهيف الفرف ؟ وف ؟ قفِليل  أفمف كفثِير  ا أفقفِوي  هووف أفمف ضفِعيف  الشحعفبف السحاِكنف فِيهف وف
ا أفمح ِض». وف ِر الفرف ذووا ِمنف ثفمف تفشفدحدووا ففخو ر  أفمف ل؟ وف ا شفجف ضو أفسفِمينفة  أفمف هفِزيلة ؟ أففِيهف كفيففف ِهيف الفرف ؟ وف ات  أفمف حوصوون  يحمف خف ا أفمو هووف سفاِكن  فِيهف
أفتووا نووِب وف ِعدووا إِلى الجف اةف. صف مف ِل حف خف دف وبف فِي مف حو يحِة ِصينف إِلى رف ضف ِمنف بفرتِ سحسووا الفرف تفجف ِعدووا وف اِت الِعنفِب. ففصف الفيحامو ففكفانفتف أفيحامف بفاكوورف

اِدي أفتووا إِلى وف ). وف بفعِ ِسنِينف رف بِسف ونو ففبونِيفتف قفبفل صووعفِن ِمصف بفرو ا حف أفمح ايو بفنوو عفنفاۭق. (وف تفلمف ِشيشفايو وف انو وف كفانف هونفاكف أفِخيمف . وف ونف بفرو إِلى حف
ِضعو وف التتِيِن. ففدوِعيف ذفِلكف المف اِن وف مح ۭء ِمنف الر  عف شفيف انفِة بفيفنف اثفنفيفِن مف قفرف لووهو بِالد  مف حف اِحۭد ِمنف الِعنفِب وف ونفة  بِعونفقووۭد وف جو رف قفطففووا ِمنف هونفاكف زف كوول وف أفشف
تحى أفتووا وا حف ما . ففسفارو بفِعينف يفوف ِض بفعفدف أفرف س ِس الفرف عووا ِمنف تفجف جف . ثومح رف ائِيل ِمنف هونفاكف رف كوول» بِسفبفِب العونفقووِد الِذي قفطفعفهو بفنوو إِسف اِديف أفشف «وف
ِض رف الفرف وهومف ثفمف أفرو اعفِة وف مف إِلى كولتِ الجف بفرا  وف ا خف د وا إِليفِهمف رف انف إِلى قفاِدشف وف يحِة ففارف ائِيل إِلى بفرتِ رف اعفِة بفنِي إِسف مف كولتِ جف ونف وف هفارو وسفى وف إِلى مو
تفز  عف ِض مو يفرف أفنح الشحعفبف السحاِكنف فِي الفرف هفا. غف رو هفذفا ثفمف عفسفل  وف ا تفِفيضو لبفنا  وف قتا  إِنحهف حف ا وف سفلتفنفا إِليفهف ِض التِي أفرف قفالووا: «قفدف ذفهفبفنفا إِلى الفرف وف
وِري ونف الفمو اليفبووِسي ونف وف الِحثتِي ونف وف نووِب وف ِض الجف اِلقفةو سفاِكنوونف فِي أفرف . العفمف أفيفنفا بفنِي عفنفاقف هونفاكف أفيفضا  قفدف رف ا . وف ة  ِجدت ِصينفة  عفِظيمف دونو حف المو وف

عفدو قفال: «إِنحنفا نفصف وسفى وف . لِكنف كفاِلبو أفنفصفتف الشحعفبف إِلى مو دونتِ انِِب الورف عفلى جف ِر وف الكفنفعفانِي ونف سفاِكنوونف ِعنفدف البفحف بفِل وف سفاِكنوونف فِي الجف
ةف ذفمح فشفاعووا مف مف أفشفد  ِمنحا». ففأ عفدف إِلى الشحعفِب لفنحهو عفهو ففقفالووا: «ل نفقفِدرف أفنف نفصف ِعدووا مف الو الِذينف صف جف ا الرتِ أفمح ا». وف ونف عفليفهف ا لفنحنفا قفاِدرو تفِلكوهف نفمف وف
ِميعو الشحعفِب الِذي جف ا. وف ض  تفأفكولو سوكحانفهف ا ِهيف أفرف سحسفهف ا ِلنفتفجف نفا فِيهف رف رف ضو التِي مف : «الفرف ائِيل قفائِِلينف رف سحسووهفا فِي بفنِي إِسف ِض التِي تفجف الفرف

يونِِهمف هفكفذفا كونحا فِي أفعف اِد وف رف يونِنفا كفالجف ةِ). ففكونحا فِي أفعف بفابِرف ةف (بفنِي عفنفاۭق ِمنف الجف بفابِرف نفا هونفاكف الجف أفيف قفدف رف ِة. وف الو القفامف ا أونفاس  ِطوف نفا فِيهف أفيف  .«رف

ا كول  مف قفال لهو ائِيل وف رف ِميعو بفنِي إِسف ونف جف عفلى هفارو وسفى وف رف عفلى مو تفذفمح بفكفى الشحعفبو تِلكف الليفلةف. وف . وف تف خف رف صف ا وف تفهف وف اعفِة صف مف ففعفتف كول  الجف ففرف
نفا قوطف بِالسحيفِف؟ تفِصيرو نِسفاؤو ِض ِلنفسف ب  إِلى هفِذِه الفرف اذفا أفتفى بِنفا الرح ِلمف تفنفا فِي هفذفا القفففِر! وف رف أفوف ليفتفنفا مو ِض ِمصف تفنفا فِي أفرف تفنفا مو اعفِة: «ليف مف الجف
ونو هفارو وسفى وف ». ففسفقفطف مو رف ِجعو إِلى ِمصف نفرف ئِيسا  وف مف ِلبفعفۭض: «نوِقيمو رف هو ؟» ففقفال بفعفضو رف ِجعف إِلى ِمصف يفرا  لنفا أفنف نفرف ة . أفليفسف خف ففالونفا غفنِيمف أفطف وف
قفال ِلكولتِ ا وف مف قفا ثِيفابفهو زح ضف مف سحسووا الفرف كفاِلبو بفنو يففونحةف ِمنف الِذينف تفجف يفشووعو بفنو نوونف وف ائِيل. وف رف اعفِة بفنِي إِسف مف عفشفِر جف امف كولتِ مف ا أفمف يفِهمف هف جف عفلى وف

ضا  يوعفِطينفا إِيحاهفا أفرف ِض وف ِخلنفا إِلى هفِذِه الفرف ب  يودف ا . إِنف سورح بِنفا الرح ا  ِجدت يتِدفة  ِجدت ا جف سحسفهف ا ِلنفتفجف نفا فِيهف رف رف ضو التِي مف ائِيل: «الفرف رف اعفِة بفنِي إِسف مف جف



عفنفا. ل ب  مف الرح مف وف مف ِظل هو نفهو ال عف نفا. قفدف زف بفزو مف خو ِض لفنحهو افووا ِمنف شفعفِب الفرف ل تفخف ِ وف بت دووا عفلى الرح رح ا ل تفتفمف عفسفل . إِنحمف تفِفيضو لبفنا  وف
وسفى: ب  ِلمو قفال الرح ائِيل. وف رف اعِ ِلكولتِ بفنِي إِسف تِمف ِة اِلجف يفمف ِ فِي خف بت دو الرح جف رف مف ةِ. ثومح ظفهف ارف ا بِالِحجف مف جف ِة أفنف يورف اعف مف لِكنف قفال كول  الجف ». وف افووهومف تفخف
كف يتِرو أوصف أوبِيدوهومف وف بفإِ وف مف بِالوف ِربوهو ؟ إِنتِي أفضف سفِطِهمف ِميعِ اليفاِت التِي عفِملتو فِي وف قوونفنِي بِجف دتِ تفى ل يوصف تحى مف حف تفى يوِهينونِي هفذفا الشحعفبو وف تحى مف «حف
يفقوولوونف ِلسوكحاِن هفِذِه سفِطِهمف وف تِكف هفذفا الشحعفبف ِمنف وف تف بِقووح عفدف ِري ونف الِذينف أفصف عو الِمصف مف ِ: «ففيفسف بت وسفى ِللرح ». ففقفال مو مف ظفمف ِمنفهو أفعف بفرف وف شفعفبا  أفكف

أفنفتف سفائِر  اقِففة  عفليفِهمف وف ابفتوكف وف سفحف مف عفيفنا  ِلعفيفۭن وف تف لهو رف ب  قفدف ظفهف سفِط هفذفا الشحعفِب الِذينف أفنفتف يفا رف ب  فِي وف ِض الِذينف قفدف سفِمعووا أفنحكف يفا رف الفرف
بح لمف يفقفِدرف : لفنح الرح بفِركف اِحۭد يفقوولو الش عووبو الِذينف سفِمعووا بِخف ۭل وف جو وِد نفاۭر ليفل . ففإِنف قفتفلتف هفذفا الشحعفبف كفرف بِعفمو ارا  وف اۭب نفهف وِد سفحف مف بِعفمو هو امف أفمف
سفاِن وحِ كفثِيرو اِلحف ب  طفِويلو الر  : الرح ا قولتف ةو سفيتِِدي كفمف رف مف فِي القفففِر. ففالنف ِلتفعفظومف قودف مف قفتفلهو لفف لهو ِض التِي حف ِخل هفذفا الشحعفبف إِلى الفرف أفنف يودف

ِة ففحف عفنف ذفنفِب هفذفا الشحعفِب كفعفظفمف ابِعِ. اِصف الرح عفلو ذفنفبف البفاِء عفلى الفبفنفاِء إِلى الِجيِل الثحاِلِث وف . بفل يفجف السحيتِئفةف لِكنحهو ل يوبفِرئو يفغفِفرو الذحنفبف وف
ِد جف ِض ِمنف مف لو كول  الفرف ي  أفنفا ففتومف لِكنف حف . وف ِلكف سفبف قفوف تو حف ففحف : «قفدف صف ب  نفا». ففقفال الرح رف إِلى هفهو ذفا الشحعفِب ِمنف ِمصف تف ِلهف ا غفففرف كفمف تِكف وف نِعفمف
ِلي لنف عووا ِلقفوف مف لمف يفسف اۭت وف رح بوونِي النف عفشفرف مف رح جف يحِة وف فِي البفرتِ رف وف ا فِي ِمصف آيفاتِي التِي عفِملتوهف ِدي وف جف أووا مف اِل الِذينف رف جف ِميعف الرتِ ِ إِنح جف بت الرح
قفِد اتحبفعفنِي ى وف رف وح  أوخف عفهو رو ِل أفنحهو كفانفتف مف ا عفبفِدي كفاِلبو ففِمنف أفجف أفمح ا. وف ونفهف ِميعو الِذينف أفهفانوونِي ل يفرو جف . وف لففتو ِلبفائِِهمف ضف التِي حف وا الفرف يفرو

تفِحلووا إِلى القفففِر ارف ِرفووا غفدا  وف اِدي ففانفصف الكفنفعفانِي ونف سفاِكنوونف فِي الوف اِلقفةو وف إِِذ العفمف ا. وف عوهو يفِرثوهف رف زف ا وف ِض التِي ذفهفبف إِليفهف ِخلوهو إِلى الفرف اما  أودف تفمف
رف بفنِي ؟ قفدف سفِمعفتو تفذفم  ةِ عفليح رف تفذفمتِ ةِ المو يرف رتِ اعفِة الشتِ مف ِذِه الجف ِفرو ِلهف تفى أفغف تحى مف : «حف ونف هفارو وسفى وف ب  ِلمو قفال الرح ». وف ِر سووفف فِي طفِريِق بفحف

عفدووِدينف ِميعو المف ثفثوكومف جف قوطو جو . فِي هفذفا القفففِر تفسف تومف فِي أوذونفيح ا تفكفلمف ب  لفففعفلنح بِكومف كفمف ي  أفنفا يفقوولو الرح : حف مف . قول لهو ونفهو عفليح رو ائِيل الِذي يفتفذفمح رف إِسف
ا عفدفا كفاِلبف بفنف ا مف ِكنفنحكومف فِيهف ففعفتو يفِدي ِلوسف ضف التِي رف لووا الفرف خو . لنف تفدف وا عفليح رو اِعدا  الِذينف تفذفمح ِرينف سفنفة  ففصف سفبف عفدفِدكومف ِمِن ابفِن ِعشف ِمنفكومف حف

قوطو فِي تومف تفسف ثفثوكومف أفنف وهفا. ففجو تومو تفقفرف ضف التِي احف مف ففيفعفِرفوونف الفرف ِخلوهو ودف ة  ففإِنتِي سفأ ففالوكومو الِذينف قولتومف يفكوونوونف غفنِيمف ا أفطف أفمح يفشووعف بفنف نووۭن. وف يففونحةف وف
ا تومف فِيهف سحسف ثفثوكومف فِي القفففِر. كفعفدفِد الفيحاِم التِي تفجف تحى تفففنفى جو كومف حف ورف ِملوونف فوجو يفحف بفِعينف سفنفة  وف عفاة  فِي القفففِر أفرف بفنووكومف يفكوونوونف رو هفذفا القفففِر وف
اعفِة مف . لفففعفلنح هفذفا بِكولتِ هفِذِه الجف تو ب  قفدف تفكفلمف تِعفاِدي. أفنفا الرح بفِعينف سفنفة  ففتفعفِرفوونف ابف ِملوونف ذونووبفكومف أفرف م . تفحف ما  ِللسحنفِة يفوف بفِعينف يفوف ضف أفرف الفرف

سووا عفليفِه سفجح عووا وف جف رف ضف وف سحسووا الفرف وسفى ِليفتفجف مف مو سفلهو الو الِذينف أفرف جف ا الرتِ ». أفمح وتوونف فِيِه يفمو . فِي هفذفا القفففِر يفففنوونف وف تحِفقفِة عفليح ةِ المو يرف رتِ الشتِ
ا يفشووعو بفنو نوونف أفمح ِ. وف بت امف الرح بفإِ أفمف ِض بِالوف ِديئفةف عفلى الفرف ةف الرح ذفمح الو الِذينف أفشفاعووا المف جف اتف الرتِ ِض ففمف ِة عفلى الفرف ذفمح شفاعفِة المف اعفِة ِلِ مف كول الجف

ائِيل بفكفى رف ِميعِ بفنِي إِسف ذفا الكفلِم إِلى جف وسفى بِهف ا تفكفلمف مو لمح ضف ففعفاشفا. وف سحسووا الفرف اِل الِذينف ذفهفبووا ِليفتفجف جف كفاِلبو بفنو يففونحةف ِمنف أوولئِكف الرتِ وف
أفنفا». طف ب  عفنفهو ففإِنحنفا قفدف أفخف ِضعِ الِذي قفال الرح وف عفدو إِلى المف ! نفصف نو ذفا نفحف : «هووف بفِل قفائِِلينف أفِس الجف ِعدووا إِلى رف صف بفاحا  وف وا صف ا . ثومح بفكحرو الشحعفبو ِجدت

. لفنح ائِكومف دف امف أفعف وا أفمف ِزمو سفِطكومف ِلئفل تفنفهف بح ليفسف فِي وف عفدووا لفنح الرح . ل تفصف حو ذفا ل يفنفجف ِ؟ ففهف بت ل الرح ونف قفوف زو اوف اذفا تفتفجف وسفى: «ِلمف ففقفال مو
أفِس ِعدووا إِلى رف صف وا وف بحرو مف تفجف ». لِكنحهو عفكومف ب  ل يفكوونو مف ِ ففالرح بت تومف عفِن الرح تفدفدف قوطوونف بِالسحيفِف. إِنحكومف قفِد ارف كومف تفسف الكفنفعفانِيتِينف هونفاكف قودحامف اِلقفةف وف العفمف

بووهومف رف ضف بفِل وف نفعفانِي ونف السحاِكنوونف فِي ذفِلكف الجف الكف اِلقفةو وف ل العفمف لِة. ففنفزف حف سفِط المف ا ِمنف وف حف وسفى ففلمف يفبفرف مو ِ وف بت ِد الرح ا تفابووتو عفهف أفمح بفِل. وف الجف
ةف مف رف وهومف إِلى حو كفسحرو   .وف

ۭر ففاء  ِلنفذف ة  وف قفة  أفوف ذفبِيحف رف حف ِ مو بت قوودا  ِللرح عفِملتومف وف ِطيكومف وف كفنِكومو التِي أفنفا أوعف سف ِض مف تفى ِجئفتومف إِلى أفرف ائِيل: مف رف وسفى: «قول ِلبفنِي إِسف ب  ِلمو قفال الرح وف

بفعِ لتووتا  بِرو را  مف ة  ِمنف دفقِيۭق عوشف ِ تفقفِدمف بت بفانفهو ِللرح بف قورف بو الِذي قفرح ِ ِمنف البفقفِر أفوف ِمنف الغفنفِم يوقفرتِ بت وۭر ِللرح ِة سورو ائِحف ِل رف يفاِدكومف ِلعفمف أفوف نفافِلة  أفوف فِي أفعف
يفِن رف ة  ِمنف دفقِيۭق عوشف لو تفقفِدمف اِحِد. لِكنف ِللكفبفِش تفعفمف وِف الوف رو ِة ِللخف قفِة أفِو الذحبِيحف رف حف لو عفلى المو بفعف الِهيِن. تفعفمف را  ِللسحِكيِب رو مف خف يفِت وف الِهيِن ِمنف الزح
ۭر أفوف ففاء  ِلنفذف ة  وف قفة  أفوف ذفبِيحف رف حف إِذفا عفِملتف ابفنف بفقفۭر مو ِ. وف بت وۭر ِللرح ِة سفرو ائِحف بو ِلرف را  ِللسحِكيِب ثولثف الِهيِن توقفرتِ مف خف يفِت وف لتووتفيفِن بِثولِث الِهيِن ِمنف الزح مف

فف بو ِللسحِكيِب نِصف را  توقفرتِ مف خف يفِت وف ِف الِهيِن ِمنف الزح لتووتفة  بِنِصف شفاۭر مف ة  ِمنف دفقِيۭق ثفلثفةف أفعف بو عفلى ابفِن البفقفِر تفقفِدمف ِ توقفرتِ بت ۭة ِللرح ةف سفلمف ذفبِيحف
لوونف هفكفذفا عفِز. كفالعفدفِد الِذي تفعفمف أفِن أفوف ِمنف المف اِحِد أفوف ِللشحاةِ ِمنف الضح اِحِد أفوف ِللكفبفِش الوف ِر الوف لو ِللثحوف ِ. هفكفذفا يوعفمف بت وۭر ِللرح ِة سفرو ائِحف قوودف رف الِهيِن وف
د  فِي ل ِعنفدفكومف غفِريب  أفوف كفانف أفحف إِذفا نفزف ِ. وف بت وۭر ِللرح ِة سورو ائِحف قووِد رف لو هفِذِه هفكفذفا ِلتفقفِريِب وف ۭ يفعفمف طفنِيت . كول  وف سفبف عفدفِدِهنح اِحۭد حف لوونف ِلكولتِ وف تفعفمف
اِحدفة  ة  وف ِللغفِريِب النحاِزِل ِعنفدفكومف ففِريضف اعفةو لكومف وف مف ا الجف . أفيحتوهف ا تفففعفلوونف كفذفِلكف يفففعفلو ِ ففكفمف بت وۭر ِللرح ِة سورو ائِحف قوودف رف عفِمل وف يفاِلكومف وف سفِطكومف فِي أفجف وف

ب  قفال الرح . وف ِللغفِريِب النحاِزِل ِعنفدفكومف اِحد  يفكوونو لكومف وف م  وف كف حو اِحدفة  وف ِ. شفِريعفة  وف بت امف الرح ثفل الغفِريِب أفمف ثفلوكومف يفكوونو مف . مف يفاِلكومف ِريحة  فِي أفجف دفهف
ل ِ. أفوح بت فِيعفة  ِللرح ففعوونف رف ِض تفرف بفِز الفرف ا تفأفكولوونف ِمنف خو ا ففِعنفدفمف ضف التِي أفنفا آۭت بِكومف إِليفهف لتومو الفرف تفى دفخف ائِيل: مف رف وسفى: «قول ِلبفنِي إِسف ِلمو

لووا لمف تفعفمف تومف وف وف إِذفا سفهف . «وف يفاِلكومف فِيعفة  فِي أفجف ِ رف بت ِل عفِجينِكومف توعفطوونف ِللرح ففعوونفهو. ِمنف أفوح فِيعفِة البفيفدفِر هفكفذفا تفرف فِيعفة . كفرف صا  رف ففعوونف قورف عفِجينِكومف تفرف
يفاِلكومف اِعدا  فِي أفجف ب  ففصف رف فِيِه الرح ِم الِذي أفمف وسفى ِمنف اليفوف ب  عفنف يفِد مو كومف بِِه الرح رف ا أفمف ِميعف مف وسفى جف ب  مو ا الرح ايفا التِي كفلمف بِهف صف ِميعف هفِذِه الوف جف
سفِكيبِِه كفالعفادفةِ تِِه وف عف تفقفِدمف ِ مف بت وۭر ِللرح ِة سورو ائِحف قفة  ِلرف رف حف اِحدا  ابفنف بفقفۭر مو را  وف اعفِة ثفوف مف لو كول  الجف وا  يفعفمف اعفِة سفهف مف يوِن الجف ففيفة  عفنف أفعف ففإِنف عوِمل خو
قوودا  بفانِِهمف وف وا . ففإِذفا أفتووا بِقورف مف لفنحهو كفانف سفهف ففحو عفنفهو ائِيل ففيوصف رف اعفِة بفنِي إِسف مف فتِرو الكفاِهنو عفنف كولتِ جف ِطيحۭة. ففيوكف ةف خف عفِز ذفبِيحف اِحدا  ِمنف المف تفيفسا  وف وف
ِميعِ الشحعفِب دفثف ِلجف مف لفنحهو حف الغفِريِب النحاِزِل بفيفنفهو ائِيل وف رف اعفِة بفنِي إِسف مف ففحو عفنف كولتِ جف ِوِهمف يوصف ِل سفهف ِ لفجف بت امف الرح ِطيحتِِهمف أفمف ِة خف بِذفبِيحف ِ وف بت ِللرح

امف ۭو أفمف فتف بِسفهف طفأ ا أفخف فتِرو الكفاِهنو عفِن النحففِس التِي سفهفتف ِعنفدفمف ِطيحۭة ففيوكف ةف خف ِليحة  ذفبِيحف وف بف عفنفزا  حف وا  توقفرتِ اِحدفة  سفهف فتف نفففس  وف طفأ إِنف أفخف ۭو. «وف بِسفهف
ا النحففسو التِي أفمح ۭو. وف اِحدفة  ِللعفاِمِل بِسفهف مف تفكوونو شفِريعفة  وف ِللغفِريِب النحاِزِل بفيفنفهو ائِيل وف رف ِ فِي بفنِي إِسف طفنِيت ا. ِللوف ففحو عفنفهف ا ففيوصف ِفيِر عفنفهف ِ ِللتحكف بت الرح
نفقفضفتف ِ وف بت تف كفلمف الرح تفقفرف ا احف ا لفنحهف ِ. ففتوقفطفعو تِلكف النحففسو ِمنف بفيفِن شفعفبِهف بت دفِري بِالرح بفاِء ففِهيف تفزف طفنِيتِينف أفوف ِمنف الغورف فِيعفۭة ِمنف الوف لو بِيفۭد رف تفعفمف

هو الِذينف ِم السحبفِت. ففقفدحمف طفبا  فِي يفوف تفِطبو حف ل  يفحف جو دووا رف جف يحِة وف ائِيل فِي البفرتِ رف ا كفانف بفنوو إِسف لمح ا». وف ا عفليفهف بوهف . ذفنف عا  توقفطفعو تِلكف النحففسو ِصيحتفهو. قفطف وف
وسفى: «قفتفل  ب  ِلمو اذفا يوففعفلو بِِه. ففقفال الرح ِس لفنحهو لمف يوعفلنف مف رف حف عووهو فِي المف ضف اعفِة. ففوف مف كولتِ الجف ونف وف هفارو وسفى وف طفبا  إِلى مو تفِطبو حف دووهو يفحف جف وف

رف ا أفمف اتف كفمف ةۭ ففمف ارف وهو بِِحجف مو جف رف لِة وف حف اِرجِ المف اعفِة إِلى خف مف هو كول  الجف جف رف فخف لِة». ففأ حف اِرجف المف اعفِة خف مف ةۭ كول  الجف ارف هو بِِحجف مو جو . يفرف لو جو يوقفتفلو الرح
ِب الذحيفِل عفلووا عفلى هودف يفجف يفاِلِهمف وف يفاِل ثِيفابِِهمف فِي أفجف دفابا  فِي أفذف مف أفهف نفعووا لهو ائِيل أفنف يفصف رف وسفى: «قول ِلبفنِي إِسف ب  ِلمو قفال الرح وسفى. وف ب  مو الرح



يونِكومو التِي أفنفتومف أفعف اءف قولووبِكومف وف رف ل تفطووفوونف وف ا وف لوونفهف تفعفمف ِ وف بت ايفا الرح صف ونف كول وف تفذفكورو ا وف ونفهف با  ففتفرو ۭ. ففتفكوونو لكومف هودف ونِيت انفجو مف ابفة  ِمنف أفسف ِعصف
رف ِليفكوونف لكومف ِض ِمصف كومف ِمنف أفرف جف رف كومو الِذي أفخف ب  إِلهو . أفنفا الرح لِهكومف قفدحِسينف ِلِ تفكوونووا مو ايفايف وف صف لووا كول وف تفعفمف وا وف هفا ِلكفيف تفذفكورو اءف رف ففاِسقوونف وف

كومف ب  إِلهو  .«إِلها . أفنفا الرح

عف أونفاۭس ِمنف بفنِي وسفى مف ونف مو أووبفيفنف يوقفاِومو أوونو بفنو ففالتف بفنوو رف نفا أفِليآبف وف امو ابف أفبِيرف دفاثفانو وف ارف بفِن قفهفاتف بفِن لِوي وف هف حو بفنو يِصف ذف قوورف أفخف وف
ا! إِنح كول ففاكومف ا: «كف قفالووا لهومف ونف وف هفارو وسفى وف عووا عفلى مو تفمف ۭم. ففاجف اعِ ذفِوي اسف تِمف ينف ِلِلجف ِ عووت دف اعفِة مف مف سفاِء الجف ؤف ِسينف رو مف خف ائِيل ِمئفتفيفِن وف رف إِسف

حف ِهِه. ثومح قفال ِلقوورف جف وسفى سفقفطف عفلى وف ا سفِمعف مو ِ؟». ففلمح بت اعفِة الرح مف تفِفعفاِن عفلى جف ا تفرف ا بفالوكومف . ففمف ب  ا الرح سفِطهف فِي وف قفدحسفة  وف ِرهفا مو فسف اعفِة بِأ مف الجف
حو . قوورف اِمرف جف ذووا لكومف مف بوهو إِليفِه. اِففعفلووا هفذفا: خو هو يوقفرتِ تفارو بفهو إِليفِه. ففالِذي يفخف تحى يوقفرتِ قفدحسو حف ِن المو مف نف هووف لهو وف ب  مف ِمِه: «غفدا  يوعفِلنو الرح ِميعِ قفوف جف وف
ففاكومف يفا بفنِي لِوي!» . كف قفدحسو ب  هووف المو هو الرح تفارو لو الِذي يفخف جو ِ غفدا . ففالرح بت امف الرح ورا  أفمف ا بفخو عووا عفليفهف ضف ا نفارا  وف عفلووا فِيهف اجف تِِه. وف اعف مف كول  جف وف
ةف مف لووا ِخدف بفكومف إِليفِه ِلكفيف تفعفمف ائِيل ِليوقفرتِ رف اعفِة إِسف مف كومف ِمنف جف زف ائِيل أفففرف رف عووا يفا بفنِي لِوي. أفقفِليل  عفليفكومف أفنح إِلهف إِسف مف : «اسف حف وسفى ِلقوورف قفال مو وف

تحِفقوونف اعفتِكف مو مف كول  جف نووتا ! إِذفنف أفنفتف وف لوبوونف أفيفضا  كفهف تفطف عفكف وف تِكف بفنِي لِوي مف وف ِميعف إِخف جف بفكف وف ا؟ ففقفرح تِهف مف اعفِة ِلِخدف مف تفِقفووا قودحامف الجف ِ وف بت كفِن الرح سف مف
عفدو! أفقفِليل  أفنحكف . ففقفال: «ل نفصف امف ابفنفيف أفِليآبف أفبِيرف عووف دفاثفانف وف وسفى ِليفدف سفل مو فرف وا عفليفِه؟» ففأ رو تحى تفتفذفمح ا هووف حف ونو ففمف ا هفارو أفمح ِ. وف بت عفلى الرح

ل عفسفل  وف ۭض تفِفيضو لبفنا  وف سا ؟ كفذفِلكف لمف تفأفِت بِنفا إِلى أفرف ؤ  أحسف عفليفنفا تفرف تحى تفتفرف يحِة حف عفسفل  ِلتوِميتفنفا فِي البفرتِ ۭض تفِفيضو لبفنا  وف تفنفا ِمنف أفرف عفدف أفصف
ارا  ا. ِحمف تِِهمف ِ: «ل تفلتفِفتف إِلى تفقفِدمف بت قفال ِللرح ا  وف وسفى ِجدت تفاظف مو عفدو!». ففاغف ِم؟ ل نفصف لِء القفوف يونف هفؤو وۭم. هفل تفقفلعو أفعف كورو قووۭل وف طفيفتفنفا نفِصيبف حو أفعف

ذووا خو ونو غفدا  وف هفارو هومف وف ِ أفنفتف وف بت امف الرح اعفتِكف أفمف مف كول  جف : «كونف أفنفتف وف حف وسفى ِلقوورف قفال مو ». وف مف ۭد ِمنفهو ل أفسفأفتو إِلى أفحف مف وف ذف ِمنفهو اِحدا  لمف آخو وف
اِحۭد ونو كول  وف هفارو أفنفتف وف ة . وف رف مف جف ِسينف مف مف خف تفهو.ِمئفتفيفِن وف رف مف اِحۭد ِمجف ِ كول  وف بت امف الرح وا أفمف مو قفدتِ ورا  وف ا بفخو عفلووا فِيهف اجف تفهو وف رف مف اِحۭد ِمجف كول  وف

. ونف هفارو وسفى وف عف مو اعِ مف تِمف ِة اِلجف يفمف قففووا لدفى بفاِب خف وف ورا  وف ا بفخو عووا عفليفهف ضف وف ا نفارا  وف عفلووا فِيهف جف تفهو وف رف مف اِحۭد ِمجف ذووا كول  وف فخف تفهو». ففأ رف مف جف مف
ا ِمنف تفِرزف : «افف ونف هفارو وسفى وف ب  ِلمو قفال الرح اعفِة. وف مف ِ ِلكولتِ الجف بت دو الرح جف اءفى مف اعِ ففتفرف تِمف ِة اِلجف يفمف اعفِة إِلى بفاِب خف مف حو كول الجف ا قوورف عف عفليفِهمف مف جف وف

طف عفلى خف اِحد  ففتفسف ل  وف جو ِطئو رف ِميعِ البفشفِر هفل يوخف احِ جف وف مح إِلهف أفرف قفال: «اللهو ا وف يفِهمف هف جف ا عفلى وف رح ظفۭة!» ففخف اعفِة ففإِنتِي أوففنِيِهمف فِي لحف مف بفيفِن هفِذِه الجف
ذفهفبف إِلى دفاثفانف وسفى وف امف». ففقفامف مو أفبِيرف دفاثفانف وف حف وف كفِن قوورف سف اليف مف وف لعووا ِمنف حف اعفةف قفائِل  اطف مف ِم الجف لتِ وسفى: «كف ب  ِلمو اعفِة؟» ففقفال الرح مف كولتِ الجف

ِميعِ لكووا بِجف مف ِلئفل تفهف ا لهو س وا شفيفئا  ِممح ل تفمف ِم البوغفاةِ وف لِء القفوف تفِزلووا عفنف ِخيفاِم هفؤو اعفِة: «اعف مف ائِيل. ففقفال ِللجف رف هو شويووخو إِسف اءف رف ذفهفبف وف امف وف أفبِيرف وف
ا بفنِيِهمف ا وف عف نِسفائِِهمف ا مف تفيفِهمف يفمف قفففا فِي بفاِب خف وف امو وف أفبِيرف جف دفاثفانو وف رف خف امف وف أفبِيرف دفاثفانف وف حف وف كفِن قوورف سف اليف مف وف ». ففطفلعووا ِمنف حف طفايفاهومف خف

ِت كولتِ وف لِء كفمف اتف هفؤو ا ليفسفتف ِمنف نفففِسي. إِنف مف أفنحهف اِل وف مف ل كول هفِذِه الفعف مف سفلنِي لفعف بح قفدف أفرف ونف أفنح الرح ذفا تفعفلمو وسفى: «بِهف ا. ففقفال مو ففاِلِهمف أفطف وف
مف ا لهو كول مف مف وف تفلعفتفهو ابف ضو ففاهفا وف ِت الفرف ففتفحف عفة  وف ب  بِدف لِكنف إِِن ابفتفدفعف الرح سفلنِي. وف ب  قفدف أفرف ِصيبفةو كولتِ إِنفسفاۭن ففليفسف الرح مف مف ابفتفهو أفصف إِنفسفاۭن وف

مف تفهو ضو التِي تفحف ل ِم بِكولتِ هفذفا الكفلِم انفشفقحِت الفرف غف ِمنف التحكف ا ففرف ِ». ففلمح بت وا بِالرح دفرو مف قفِد ازف لِء القفوف ونف أفنح هفؤو اِويفِة تفعفلمو يفاء  إِلى الهف بفطووا أفحف ففهف
انفطفبفقفتف اِويفِة وف يفاء  إِلى الهف مف أفحف ا كفانف لهو كول  مف لووا هومف وف اِل ففنفزف وف عف كولتِ الفمف حف مف نف كفانف ِلقوورف كول مف مف وف بويووتفهو مف وف ابفتفلعفتفهو ضو ففاهفا وف ِت الفرف ففتفحف وف

تف نفار  جف رف خف ضف تفبفتفِلعونفا». وف مف قفالووا: «لعفل الفرف تِِهمف لفنحهو وف بووا ِمنف صف مف هفرف لهو وف ائِيل الِذينف حف رف كول  إِسف اعفِة. وف مف ضو ففبفادووا ِمنف بفيفِن الجف عفليفِهِم الفرف
ففعف ونف الكفاِهِن أفنف يفرف ارف بفِن هفارو وسفى: «قول لفِلعفازف ب  ِلمو . ثومح قفال الرح ورف بووا البفخو ل  الِذينف قفرح جو ِسينف رف مف الخف أفكفلِت الِمئفتفيفِن وف ِ وف بت ِمنف ِعنفِد الرح

بفحِ ذف وقفة  ِغشفاء  ِللمف رو طف ففائِحف مف لووهفا صف ِطئِينف ِضدح نوفووِسِهمف ففليفعفمف خف لِء المو اِمرف هفؤو جف . مف نف ِر النحارف هونفاكف ففإِنحهونح قفدف تفقفدحسف اذف ِريِق وف اِمرف ِمنف الحف جف المف
تفِرقوونف حف ا المو هف اِس التِي قفدحمف اِمرف الن حف جف ارو الكفاِهنو مف ذف أفِلعفازف فخف ائِيل». ففأ رف ة  ِلبفنِي إِسف . ففتفكوونو عفلمف ِ ففتفقفدحسفتف بت امف الرح وهفا أفمف مف قفدف قفدحمو لفنحهو

ِ ففيفكوونف ِمثفل بت امف الرح ورا  أفمف رف بفخو ونف ِليوبفختِ ِل هفارو نفبِي  ليفسف ِمنف نفسف ل  أفجف جو ائِيل ِلكفيف ل يفقفتفِربف رف رف ذفبفحِ تِذفكفارا  ِلبفنِي إِسف قووهفا ِغشفاء  ِللمف طفرف وف
ا ا قفدف قفتفلتومف : «أفنفتومف ونف قفائِِلينف هفارو وسفى وف ائِيل فِي الغفِد عفلى مو رف اعفِة بفنِي إِسف مف رف كول  جف وسفى. ففتفذفمح ب  عفنف يفِد مو هو الرح ا كفلمف تِِه كفمف اعف مف جف حف وف قوورف

دو جف اءفى مف تفرف ابفةو وف ا السححف إِذفا ِهيف قفدف غفطحتفهف اعِ وف تِمف ِة اِلجف يفمف ففا إِلى خف رف ونف انفصف هفارو وسفى وف اعفةو عفلى مو مف عفِت الجف تفمف ا اجف لمح ِ». وف بت شفعفبف الرح
ا رح ظفۭة». ففخف اعفِة ففإِنتِي أوففنِيِهمف بِلحف مف سفِط هفِذِه الجف لعفا ِمنف وف وسفى: «اِطف ب  ِلمو اعِ. ففقفال الرح تِمف ِة اِلجف يفمف ونو إِلى قودحاِم خف هفارو وسفى وف اءف مو ِ. ففجف بت الرح
اعفِة مف ِرعا  إِلى الجف سف ا مو اذفهفبف بِهف ورا  وف عف بفخو ضف بفحِ وف ذف ا نفارا  ِمنف عفلى المف عفل فِيهف اجف ةف وف رف مف جف ِذ المف : «خو ونف ارو وسفى ِلهف ا. ثومح قفال مو يفِهمف هف جف عفلى وف
و قفِد بفأ إِذفا الوف اعفِة وف مف سفِط الجف كفضف إِلى وف رف وسفى وف ا قفال مو ونو كفمف ذف هفارو فخف و». ففأ بفأ أف الوف تفدف ِ. قفِد ابف بت جف ِمنف قِبفِل الرح رف طف قفدف خف مف لفنح السحخف نفهو فتِرف عف كف وف
بفعفةف عفشفرف أفلفا  بفإِ أفرف اتووا بِالوف و. ففكفانف الِذينف مف بفأ تفنفعف الوف يفاِء ففامف الفحف تفى وف وف قففف بفيفنف المف وف كففحرف عفِن الشحعفِب. وف ورف وف عف البفخو ضف أف فِي الشحعفِب. ففوف ابفتفدف

تفنفعف و قفِد امف بفأ الوف اعِ وف تِمف ِة اِلجف يفمف وسفى إِلى بفاِب خف ونو إِلى مو عف هفارو جف . ثومح رف حف اتووا بِسفبفِب قوورف سفبفعف ِمئفۭة عفدفا الِذينف مف  .وف

ةف عفصا . سفبف بويووِت آبفائِِهِم. اثفنفتفيف عفشفرف سفائِِهمف حف ؤف ِميعِ رو مف عفصا  عفصا  ِلكولتِ بفيفِت أفۭب ِمنف جف ذف ِمنفهو خو ائِيل وف رف مف بفنِي إِسف لتِ وسفى: «كف ب  ِلمو قفال الرح وف

اعِ تِمف ِة اِلجف يفمف ا فِي خف عفهف ضف اِحدفة . وف أفِس بفيفِت آبفائِِهمف عفصا  وف ا لِوي لفنح ِلرف توبوهو عفلى عفصف ونف تفكف مو هفارو اسف اهو. وف توبوهو عفلى عفصف اِحۭد تفكف مو كولتِ وف اسف وف
ا». ففكفلمف ا عفليفكومف ونفهف رو ائِيل التِي يفتفذفمح رف اِت بفنِي إِسف رف نو عفنتِي تفذفم  وسفكتِ اهو ففأ هو توففِرخو عفصف تفارو لو الِذي أفخف جو . ففالرح تفِمعو بِكومف يفثو أفجف ادفةِ حف امف الشحهف أفمف

ونف بفيفنف ا هفارو عفصف ةف عفصا . وف سفبف بويووِت آبفائِِهِم. اثفنفتفيف عفشفرف ئِيۭس حف سفائِِهمف عفصا  عفصا  ِلكولتِ رف ؤف ِميعو رو طفاهو جف فعف ائِيل ففأ رف وسفى بفنِي إِسف مو
ونف ِلبفيفِت لِوي قفدف ا هفارو إِذفا عفصف ادفةِ وف ِة الشحهف يفمف وسفى إِلى خف ل مو فِي الغفِد دفخف ادفةِ. وف ِة الشحهف يفمف ِ فِي خف بت امف الرح وسفى الِعِصيح أفمف عف مو ضف . ففوف ِعِصيتِِهمف
وا ائِيل ففنفظفرو رف ِميعِ بفنِي إِسف ِ إِلى جف بت اِم الرح ِ ِمنف أفمف ِميعف الِعِصيت وسفى جف جف مو رف فخف زا . ففأ تف لوف أفنفضفجف را  وف هف تف زف هفرف أفزف وخا  وف تف فورو جف رف . أفخف تف خف أفففرف
مف عفنتِي اتوهو رف ِد ففتفكوفح تفذفم  ر  ة  ِلبفنِي التحمف ِل الِحففِظ عفلمف ادفةِ لفجف اِم الشحهف ونف إِلى أفمف ا هفارو دح عفصف وسفى: «رو ب  ِلمو قفال الرح اهو. وف اِحۭد عفصف ذف كول  وف أفخف وف

بف ِن اقفتفرف ِميعا . كول  مف نفا جف نفا. قفدف هفلكف هفلكف وسفى: «إِنحنفا ففنِينفا وف ائِيل ِلمو رف . كفذفِلكف ففعفل. ففقفال بفنوو إِسف ب  هو الرح رف ا أفمف وسفى كفمف وتووا». ففففعفل مو ِلكفيف ل يفمو
اما ؟ نفا تفمف ا ففنِيف ! أفمف وتو ِ يفمو بت كفِن الرح سف  .«إِلى مف

تفكف وف أفيفضا  إِخف . وف نووتِكومف ِملوونف ذفنفبف كفهف عفكف تفحف بفنووكف مف أفنفتف وف قفِدِس. وف ِملوونف ذفنفبف المف عفكف تفحف بفيفتو أفبِيكف مف بفنووكف وف : «أفنفتف وف ونف ارو ب  ِلهف قفال الرح وف



ا. ِة كولتِهف يفمف اسفةف الخف ِحرف اسفتفكف وف ففظوونف ِحرف ادفةِ ففيفحف ِة الشحهف يفمف بفنووكف قودحامف خف أفنفتف وف وكف وف يوواِزرو عفكف ففيفقفتفِرنووا بِكف وف مف مف بفهو ِسبفطف لِوي ِسبفطو أفبِيكف قفرتِ
ِة مف عف كولتِ ِخدف اعِ مف تِمف ِة اِلجف يفمف اسفةف خف ففظوونف ِحرف يفحف ِميعا . يفقفتفِرنوونف بِكف وف أفنفتومف جف وتووا هومف وف بفحِ ل يفقفتفِربوونف ِلئفل يفمو ذف إِلى المف ِس وف تِعفِة القودف لِكنف إِلى أفمف وف
ائِيل. هفئفنفذفا قفدف رف ط  عفلى بفنِي إِسف ذفبفحِ ِلكفيف ل يفكوونف أفيفضا  سفخف اسفةف المف ِحرف ِس وف اسفةف القودف ففظوونف أفنفتومف ِحرف . بفل تفحف نفبِي  ل يفقفتفِربف إِليفكومف الفجف ِة. وف يفمف الخف

ففظوونف عفكف ففتفحف بفنووكف مف ا أفنفتف وف أفمح اعِ. وف تِمف ِة اِلجف يفمف ةف خف مف وا ِخدف ِدمو ِ ِليفخف بت عفطفيفنف ِللرح ائِيل عفِطيحة  لكومف مو رف تفكومو اللِويتِينف ِمنف بفيفِن بفنِي إِسف وف ذفتو إِخف أفخف
ب  قفال الرح ». وف نفبِي  الِذي يفقفتفِربو يوقفتفلو الفجف . وف نووتفكومف طفيفتو كفهف ة . عفِطيحة  أفعف مف ونف ِخدف ِدمو تفخف اِب وف ا هووف دفاِخل الِحجف مف بفحِ وف ذف ا ِللمف عف مف نووتفكومف مف كفهف

ِريحة . هفذفا يفكوونو ة  دفهف ِلبفنِيكف ففِريضف ِة وف حف سف قح المف ا حف توهف طفيف ائِيل لكف أفعف رف ِميعِ أفقفدفاِس بفنِي إِسف عف جف ففائِِعي. مف اسفةف رف طفيفتوكف ِحرف هفئفنفذفا قفدف أفعف : «وف ونف ارو ِلهف

ا ِلي. قودفسو أفقفدفاۭس ِهيف د ونفهف ِِ التِي يفرو كولتِ ذفبفائِحِ آثفاِمِهمو طفايفاهومف وف كولتِ ذفبفائِحِ خف اتِِهمف وف عف كولتِ تفقفِدمف ابِينِِهمف مف ِس الفقفدفاِس ِمنف النحاِر كول  قفرف لكف ِمنف قودف
ائِيل. لكف رف ِديدفاِت بفنِي إِسف عف كولتِ تفرف فِيعفةو ِمنف عفطفايفاهومف مف : الرح هفِذِه لكف . وف سا  تفكوونو لكف ا. قودف ا. كول  ذفكفۭر يفأفكولوهف لوهف ِس الفقفدفاِس تفأفكو . فِي قودف ِلبفنِيكف لكف وف
هونح التِي الِحنفطفِة أفبفكفارو كول  دفسفِم الِمسفطفاِر وف يفِت وف ا. كول  دفسفِم الزح ِريحة . كول  طفاِهۭر فِي بفيفتِكف يفأفكولو ِمنفهف ة  دفهف عفكف ففِريضف بفنفاتِكف مف ِلبفنِيكف وف ا وف طفيفتوهف أفعف
ائِيل رف ۭم فِي إِسف رح حف ا. كول  مو . كول  طفاِهۭر فِي بفيفتِكف يفأفكولوهف ِ لكف تفكوونو بت ا ِللرح ونفهف مو ِضِهِم التِي يوقفدتِ ا فِي أفرف ا. أفبفكفارو كولتِ مف طفيفتوهف ِ لكف أفعف بت ا ِللرح يوعفطوونفهف

ِة رو البفِهيمف بِكف ِر اِلنفسفاِن وف . غفيفرف أفنحكف تفقفبفلو فِدفاءف بِكف ائِِم يفكوونو لكف ِمنف البفهف ِ ِمنف النحاِس وف بت ونفهو ِللرح مو سفۭد يوقفدتِ ِحۭم ِمنف كولتِ جف . كول  ففاتِحِ رف يفكوونو لكف
رو البفقفِر أفوف ة . لِكنف بِكف ونف ِجيرف رو ِس. هووف ِعشف اقِل عفلى شفاقِِل القودف سفةف شفوف مف ة  خف سفبف تفقفِويِمكف فِضح ۭر تفقفبفلوهو حف هو ِمِن ابفِن شفهف فِدفاؤو هو. وف النحِجسفِة تفقفبفلو فِدفاءف
هو يفكوونو لكف مو لحف ِ. وف بت وۭر ِللرح ةف سورو ائِحف قوودا  رف هو وف مف تووقِدو شفحف بفحِ وف ذف هو عفلى المف ش  دفمف . بفل تفرو هو. إِنحهو قودفس  عفِز ل تفقفبفل فِدفاءف رو المف أفِن أفوف بِكف رو الضح بِكف

قتا  عفكف حف بفنفاتِكف مف ِلبفنِيكف وف ا لكف وف طفيفتوهف ِ أفعف بت ائِيل ِللرح رف ا بفنوو إِسف ففعوهف ففائِعِ الفقفدفاِس التِي يفرف ِميعو رف . جف نفى يفكوونو لكف السحاِق اليومف ِديِد وف ِر التحرف دف كفصف
م  فِي ل يفكوونو لكف قِسف ِضِهمف وف : «ل تفنفالو نفِصيبا  فِي أفرف ونف ارو ب  ِلهف قفال الرح ». وف عفكف ِعكف مف رف ِلزف ِ لكف وف بت امف الرح ِريتا  أفمف ِريتا . ِميثفاقف ِملحۭ دفهف دفهف

ِة يفمف ِة خف مف ضف ِخدف اثا  ِعوف ائِيل ِميرف رف ۭر فِي إِسف مف كول عوشف طفيفتوهو ا بفنوو لِوي ففإِنتِي قفدف أفعف أفمح ائِيل. «وف رف سفِط بفنِي إِسف نفِصيبوكف فِي وف كف وف مو . أفنفا قِسف سفِطِهمف وف
ِة يفمف ةف خف مف ونف ِخدف ِدمو ِت بفِل اللِوي ونف يفخف وف ِطيحة  ِللمف ِملووا خف اعِ ِليفحف تِمف ِة اِلجف يفمف ائِيل إِلى خف رف ا. ففل يفقفتفِربو أفيفضا  بفنوو إِسف ونفهف ِدمو اعِ التِي يفخف تِمف اِلجف

ا ففعوونفهف ائِيل التِي يفرف رف ائِيل ل يفنفالوونف نفِصيبا . إِنح عوشوورف بفنِي إِسف رف سفِط إِسف فِي وف . وف يفاِلكومف ِريحة  فِي أفجف ة  دفهف مف ففِريضف ِملوونف ذفنفبفهو هومف يفحف اعِ وف تِمف اِلجف
: وسفى: «ِللِويتِينف تفقوولو ب  ِلمو قفال الرح ائِيل ل يفنفالوونف نفِصيبا ». وف رف سفِط بفنِي إِسف : فِي وف مف ا ِللِويتِينف نفِصيبا . ِلذفِلكف قولتو لهو توهف طفيف فِيعفة  قفدف أفعف ِ رف بت ِللرح
. سفبو لكومف ِر ففيوحف را  ِمنف العوشف ِ: عوشف بت فِيعفةف الرح ففعوونف ِمنفهو رف طفيفتوكومف إِيحاهو ِمنف ِعنفِدِهمف نفِصيبا  لكومف تفرف رف الِذي أفعف ائِيل العوشف رف تومف ِمنف بفنِي إِسف ذف تفى أفخف مف

ذوونف ِمنف بفنِي ِميعِ عوشووِركومو التِي تفأفخو ِ ِمنف جف بت فِيعفةف الرح ففعوونف أفنفتومف أفيفضا  رف كفذفا تفرف ةِ. ففهف رف كفالِملِء ِمنف الِمعفصف فِيعفتوكومف كفالِحنفطفِة ِمنف البفيفدفِر وف إِنحهو رف
تفقوولو قفدحسف ِمنفهو. وف هو المو ِ ِمنف الكولتِ دفسفمف بت فِيعفِة الرح ففعوونف كول رف ِميعِ عفطفايفاكومف تفرف ونف الكفاِهِن. ِمنف جف ارو ِ ِلهف بت فِيعفةف الرح ا رف ائِيل. توعفطوونف ِمنفهف رف إِسف

ة  لكومف رف بويووتوكومف لفنحهو أوجف كفاۭن أفنفتومف وف تفأفكولوونفهو فِي كولتِ مف ةِ. وف رف صووِل الِمعفصف حف كفمف صووِل البفيفدفِر وف حف سفبو ِللِويتِينف كفمف هو ِمنفهو يوحف ففعوونف دفسفمف : ِحينف تفرف مف لهو
وتووا نتِسووهفا ِلئفل تفمو ائِيل ففل تودف رف ا أفقفدفاسو بفنِي إِسف أفمح هو ِمنفهو. وف ففعفتومف دفسفمف ِطيحة  إِذفا رف لوونف بِسفبفبِِه خف مح ل تفتفحف اعِ. وف تِمف ِة اِلجف يفمف تِكومف فِي خف مف ضف ِخدف  .«ِعوف

ة  ل عفيفبف ِحيحف اءف صف رف مف ة  حف ذووا إِليفكف بفقفرف ائِيل أفنف يفأفخو رف مف بفنِي إِسف لتِ : كف ب  ا الرح رف بِهف ةو الشحِريعفِة التِي أفمف : «هفِذِه ففِريضف ونف هفارو وسفى وف ب  ِلمو قفال الرح وف
بِِعِه ا بِإِصف ارو الكفاِهنو ِمنف دفِمهف ذو أفِلعفازف يفأفخو هو. وف بفحو قودحامف توذف لِة وف حف اِرجِ المف جو إِلى خف رف ارف الكفاِهِن ففتوخف ا لفِلعفازف ا نِير  ففتوعفطوونفهف لمف يفعفلو عفليفهف ا وف فِيهف

ذو يفأفخو ا. وف ثِهف عف ففرف ا مف هف دفمو ا وف هف مو لحف قو ِجلدوهفا وف رف امف عفيفنفيفِه. يوحف ةو أفمف قو البفقفرف رف توحف اۭت. وف رح اعِ سفبفعف مف تِمف ِة اِلجف يفمف ِه خف جف ِة وف ا إِلى ِجهف يفنفِضحو ِمنف دفِمهف وف
لةف. حف لو المف خو بفعفدف ذفِلكف يفدف اۭء وف سفدفهو بِمف حفضو جف يفرف ةِ ثومح يفغفِسلو الكفاِهنو ثِيفابفهو وف ِريِق البفقفرف سفِط حف هونح فِي وف حو رف يفطف ِمزا  وف قِرف وففا وف زو ۭز وف شفبف أفرف الكفاِهنو خف

ل  طفاِهر  جو عو رف مف يفجف سفاِء. وف يفكوونو نفِجسا  إِلى المف اۭء وف سفدفهو بِمف حفضو جف يفرف اۭء وف ا يفغفِسلو ثِيفابفهو بِمف قفهف رف الِذي أفحف سفاِء. وف يفكوونو الكفاِهنو نفِجسا  إِلى المف وف
عف مف الِذي جف ِطيحۭة. وف ةو خف ا ذفبِيحف اسفۭة. إِنحهف اءف نفجف ائِيل فِي ِحففۭظ مف رف اعفِة بفنِي إِسف مف كفاۭن طفاِهۭر ففتفكوونو ِلجف لِة فِي مف حف اِرجف المف عوهو خف يفضف ةِ وف ادف البفقفرف مف رف

يتِتفةف يتِتا  مف سح مف نف مف ِريحة . «مف ة  دفهف سفِطِهمف ففِريضف ِللغفِريِب النحاِزِل فِي وف ائِيل وف رف سفاِء. ففتفكوونو ِلبفنِي إِسف يفكوونو نفِجسا  إِلى المف ةِ يفغفِسلو ثِيفابفهو وف ادف البفقفرف مف رف
ِم ِم الثحاِلِث ففِفي اليفوف رف فِي اليفوف إِنف لمف يفتفطفهح ِم السحابِعِ يفكوونو طفاِهرا . وف فِي اليفوف ِم الثحاِلِث وف رو بِِه فِي اليفوف ا يفكوونو نفِجسا  سفبفعفةف أفيحاۭم. يفتفطفهح إِنفسفاۭن مف

اءف ائِيل. لفنح مف رف ِ. ففتوقفطفعو تِلكف النحففسو ِمنف إِسف بت كفنف الرح سف سو مف رف يونفجتِ لمف يفتفطفهح اتف وف يتِتفةف إِنفسفاۭن قفدف مف يتِتا  مف سح مف نف مف السحابِعِ ل يفكوونو طفاِهرا . كول  مف
نف كول  مف ةف وف يفمف ل الخف نف دفخف ۭة ففكول  مف يفمف اتف إِنفسفان  فِي خف ا. «هفِذِه ِهيف الشحِريعفةو: إِذفا مف ل فِيهف ا لمف تفزف اسفتوهف ا تفكوونو نفِجسفة . نفجف شح عفليفهف اسفِة لمف يورف النحجف
اِء قفتِيل  رف ِه الصححف جف سح عفلى وف نف مف كول  مف . وف ابفۭة ففإِنحهو نفِجس  ففتووحۭ ليفسف عفليفِه ِسدفاد  بِِعصف كول  إِنفاۭء مف ِة يفكوونو نفِجسا  سفبفعفةف أفيحاۭم. وف يفمف كفانف فِي الخف

يتا  فِي اء  حف عفلو عفليفِه مف يفجف ِطيحِة وف ِة الخف ِريِق ذفبِيحف ذوونف ِللنحِجِس ِمنف غوبفاِر حف مف إِنفسفاۭن أفوف قفبفرا  يفكوونو نفِجسا  سفبفعفةف أفيحاۭم. ففيفأفخو يتِتا  أفوف عفظف بِالسحيفِف أفوف مف
عفلى الِذي عفلى الفنففوِس الِذينف كفانووا هونفاكف وف تِعفِة وف ِميعِ الفمف عفلى جف ِة وف يفمف هو عفلى الخف يفنفِضحو اِء وف ا فِي المف يفغفِمسوهف وففا وف ل  طفاِهر  زو جو ذو رف يفأفخو إِنفاۭء. وف
ِم السحابِعِ ففيفغفِسلو ثِيفابفهو هو فِي اليفوف رو يوطفهتِ ِم السحابِعِ. وف اليفوف ِم الثحاِلِث وف . يفنفِضحو الطحاِهرو عفلى النحِجِس فِي اليفوف يتِتف أفِو القفبفرف مف أفِو القفتِيل أفِو المف سح العفظف مف

قفِدسف سف مف اعفِة لفنحهو نفجح مف رو ففتوبفادو تِلكف النحففسو ِمنف بفيفِن الجف ل يفتفطفهح سو وف ا اِلنفسفانو الِذي يفتفنفجح أفمح سفاِء. وف اۭء ففيفكوونو طفاِهرا  فِي المف حفضو بِمف يفرف وف
اسفِة اءف النحجف سح مف الِذي مف اسفِة يفغفِسلو ثِيفابفهو وف اءف النحجف شح مف الِذي رف ِريحة . وف ة  دفهف مف ففِريضف . ففتفكوونو لهو شح عفليفِه. إِنحهو نفِجس  اسفِة لمف يورف اءو النحجف ِ. مف بت الرح

سفاِء س  تفكوونو نفِجسفة  إِلى المف النحففسو التِي تفمف سو وف سحهو النحِجسو يفتفنفجح ا مف كول  مف سفاِء. وف  .«يفكوونو نفِجسا  إِلى المف

اء  لمف يفكونف مف . وف دوفِنفتف هونفاكف يفمو وف رف اتفتف هونفاكف مف مف . وف أفقفامف الشحعفبو فِي قفاِدشف ِل. وف ِر الفوح يحِة ِصينف فِي الشحهف ا إِلى بفرتِ اعفةو كول هف مف ائِيل الجف رف أفتفى بفنوو إِسف وف
ِ بت اعفِة الرح مف ا بِجف اذفا أفتفيفتومف ِ. ِلمف بت امف الرح تِنفا أفمف وف تفنفا ففنِينفا ففنفاءف إِخف قفالووا لهو: «ليف وسفى وف مف الشحعفبو مو اصف خف . وف ونف هفارو وسفى وف عووا عفلى مو تفمف اعفِة ففاجف مف ِللجف
تِيۭن عۭ وف رف كفانف زف ِديِء؟ ليفسف هووف مف كفاِن الرح رف ِلتفأفتِيفا بِنفا إِلى هفذفا المف انفا ِمنف ِمصف تومف عفدف اذفا أفصف ِلمف اِشينفا؟ وف وف مف نو وف ا نفحف وتف فِيهف يحِة ِلكفيف نفمو إِلى هفِذِه البفرتِ

اءفى ا. ففتفرف يفِهمف هف جف سفقفطفا عفلى وف اعِ وف تِمف ِة اِلجف يفمف اعفِة إِلى بفاِب خف مف اِم الجف ونو ِمنف أفمف هفارو وسفى وف فتفى مو ِب». ففأ اء  ِللش رف ل فِيِه مف اۭن وف مح رو ۭم وف كفرف وف
هفا اءف يونِِهمف أفنف توعفِطيف مف امف أفعف ةف أفمف رف ا الصحخف لتِمف كف وكف وف ونو أفخو هفارو اعفةف أفنفتف وف مف عِ الجف مف اجف ا وف ِذ العفصف وسفى: «خو ب  مو رف الرح أفمف ِ. وف بت دو الرح جف ا مف مف لهو

هوورف مف ونو الجو هفارو وسفى وف عف مو مف جف هو وف رف ا أفمف ِ كفمف بت اِم الرح ا ِمنف أفمف وسفى العفصف ذف مو فخف ». ففأ مف اِشيفهو وف مف اعفةف وف مف ِقي الجف تفسف ةِ وف رف خف اء  ِمنف الصح مف مف ِرجو لهو ففتوخف
تفيفِن رح اهو مف ةف بِعفصف رف بف الصحخف ضفرف وسفى يفدفهو وف ففعف مو رف اء ؟» وف ِرجو لكومف مف ةِ نوخف رف دفةو! أفِمنف هفِذِه الصحخف رف ا المف عووا أفي هف مف مو: «اسف ةِ ففقفال لهو رف امف الصحخف أفمف



يوِن بفنِي امف أفعف سفانِي أفمف تحى توقفدتِ ِمنفا بِي حف ا لمف توؤف ِل أفنحكومف : «ِمنف أفجف ونف هفارو وسفى وف ب  ِلمو ا. ففقفال الرح اِشيهف وف مف اعفةو وف مف اء  غفِزير  ففشفِربفِت الجف جف مف رف ففخف
. بح ففتفقفدحسف فِيِهمف ائِيل الرح رف مف بفنوو إِسف اصف يفثو خف ِريبفةف حف اءو مف مف إِيحاهفا». هفذفا مف طفيفتوهو ِض التِي أفعف اعفةف إِلى الفرف مف ِخلِن هفِذِه الجف ائِيل ِلذفِلكف ل تودف رف إِسف
وا إِلى دفرو نفا انفحف ابفتفنفا. إِنح آبفاءف قحِة التِي أفصف شف ففتف كول المف ائِيلو قفدف عفرف رف وكف إِسف ِلِك أفدوومف: «هفكفذفا يفقوولو أفخو سول  ِمنف قفاِدشف إِلى مف وسفى رو سفل مو أفرف وف

نفا ِمنف جف رف أفخف لكا  وف سفل مف أفرف تفنفا وف وف ِ ففسفِمعف صف بت نفا إِلى الرح خف رف إِلى آبفائِنفا ففصف نفا وف ِري ونف إِليف أفسفاءف الِمصف ة  وف رف أفيحاما  كفثِيرف نفا فِي ِمصف أفقفمف رف وف ِمصف
اءف بِئفۭر. فِي طفِريِق بو مف رف ل نفشف ۭم وف ل فِي كفرف قفۭل وف ر  فِي حف . ل نفمو ِضكف رح فِي أفرف نفا نفمو . دفعف وِمكف ِف توخو ِدينفۭة فِي طفرف نو فِي قفاِدشف مف هفا نفحف . وف رف ِمصف

جف ِلِلقفائِكف بِالسحيفِف». ففقفال لهو بفنوو رو ر  بِي ِلئفل أفخف ». ففقفال لهو أفدوومو: «ل تفمو كف ومف زف توخو اوف تحى نفتفجف ل يفسفارا  حف ِشي ل نفِميلو يفِمينا  وف ِلِك نفمف المف
جف أفدوومو رف خف ». وف ر  . ففقفال: «ل تفمو ليح ففقفطف ر  بِِرجف . أفمو ءف نفهو. ل شفيف ففعو ثفمف ائِكف أفدف اِشيح ِمنف مف وف مف إِذفا شفِربفنفا أفنفا وف عفدو. وف كحِة نفصف ائِيل: «فِي الستِ رف إِسف

اعفةو مف ائِيل الجف رف ل بفنوو إِسف تفحف ائِيلو عفنفهو. ففارف رف ل إِسف وح وِمِه ففتفحف وِر فِي توخو رو ائِيل بِالمو رف سف حف ِلِ مف أفبفى أفدوومو أفنف يفسف بِيفۭد شفِديدفةۭ. وف ِفيۭر وف ِلِلقفائِِه بِشفعفۭب غف
ِمِه لفنحهو ل ونو إِلى قفوف م  هفارو ِض أفدوومف: «يوضف ِم أفرف بفِل هووۭر عفلى توخو ونف فِي جف هفارو وسفى وف ب  ِلمو قفال الرح بفِل هووۭر. وف أفتووا إِلى جف ا ِمنف قفاِدشف وف كول هف

بفِل هووۭر ا إِلى جف عفدف بِِهمف اصف نفهو وف ارف ابف أفِلعفازف ونف وف ذف هفارو ِريبفةف. خو اِء مف ِلي ِعنفدف مف يفتومف قفوف ائِيل لفنحكومف عفصف رف طفيفتو ِلبفنِي إِسف ضف التِي أفعف لو الفرف خو يفدف
بفِل هووۭر ِعدووا إِلى جف صف ب  وف رف الرح ا أفمف وسفى كفمف ». ففففعفل مو وتو هونفاكف يفمو ونو وف م  هفارو ارف ابفنفهو إِيحاهفا. ففيوضف أفلبِسف أفِلعفازف ونف ثِيفابفهو وف لعف عفنف هفارو اخف وف

وسفى دفرف مو بفِل. ثومح انفحف أفِس الجف ونو هونفاكف عفلى رف اتف هفارو ارف ابفنفهو إِيحاهفا. ففمف أفلبفسف أفِلعفازف ونف ثِيفابفهو وف وسفى عفنف هفارو لعف مو اعفِة. ففخف مف يوِن كولتِ الجف امف أفعف أفمف
ما  ونف ثفلثِينف يفوف ائِيل عفلى هفارو رف ِميعو بفيفِت إِسف اتف بفكفى جف ونف قفدف مف اعفِة أفنح هفارو مف أفى كول  الجف ا رف بفِل. ففلمح ارو عفِن الجف أفِلعفازف  .وف

ائِيلو رف مف سفبفيا . ففنفذفرف إِسف سفبفى ِمنفهو ائِيل وف رف بف إِسف ارف اءف فِي طفِريِق أفتفاِريمف حف ائِيل جف رف نووِب أفنح إِسف ادف السحاِكنو فِي الجف ِلكو عفرف ا سفِمعف الكفنفعفانِي  مف لمح وف

. ففدوِعيف مف دونفهو مو وهومف وف مو رح دفففعف الكفنفعفانِيتِينف ففحف ائِيل وف رف ِل إِسف ب  ِلقفوف ». ففسفِمعف الرح مف دونفهو مو مو رتِ مف إِلى يفِدي أوحف لِء القفوف قفال: «إِنف دفففعفتف هفؤو ِ وف بت نفذفرا  ِللرح
تفكفلمف اقفتف نفففسو الشحعفِب فِي الطحِريِق. وف ِض أفدوومف ففضف فرف وا بِأ ِر سووۭف ِليفدوورو بفِل هووۭر فِي طفِريِق بفحف لووا ِمنف جف تفحف ارف ةف». وف مف رف كفاِن «حو مو المف اسف
قفدف كفِرهفتف أفنففوسونفا الطحعفامف اءف وف ل مف بفزف وف يحِة! لفنحهو ل خو وتف فِي البفرتِ رف ِلنفمو انفا ِمنف ِمصف تومف عفدف اذفا أفصف : «ِلمف وسفى قفائِِلينف عفلى مو الشحعفبو عفلى ِا وف

قفالووا: وسفى وف فتفى الشحعفبو إِلى مو ائِيل. ففأ رف ونف ِمنف إِسف م  كفثِيرو اتف قفوف ِرقفةف ففلدفغفِت الشحعفبف ففمف حف يحاِت المو ب  عفلى الشحعفِب الحف سفل الرح فرف ». ففأ السحِخيفف
نفعف وسفى: «اصف ب  ِلمو ِل الشحعفِب. ففقفال الرح وسفى لفجف لى مو يحاِت». ففصف نحا الحف ففعف عف ِ ِليفرف بت لتِ إِلى الرح عفليفكف ففصف ِ وف بت نفا عفلى الرح طفأفنفا إِذف تفكفلمف «قفدف أفخف
تفى لدفغفتف ايفِة ففكفانف مف ا عفلى الرح عفهف ضف وف اۭس وف يحة  ِمنف نوحف وسفى حف نفعف مو يفا». ففصف ا يفحف نفظفرف إِليفهف نف لوِدغف وف ايفۭة ففكول  مف ا عفلى رف عفهف ضف ِرقفة  وف حف يحة  مو لكف حف

لووا فِي عفيتِي عفبفاِريمف فِي نفزف لووا ِمنف أووبووتف وف تفحف ارف . وف لووا فِي أووبووتف نفزف ائِيل وف رف ل بفنوو إِسف تفحف ارف يفا. وف اِس يفحف يحِة الن حف نفظفرف إِلى حف يحة  إِنفسفانا  وف حف
نوونف الِذي لووا فِي عفبفِر أفرف نفزف لووا وف تفحف دف. ِمنف هونفاكف ارف ارف اِدي زف لووا فِي وف نفزف لووا وف تفحف ِس. ِمنف هونفاكف ارف وِق الشحمف وآبف إِلى شورو يحِة التِي قوبفالةف مو البفرتِ

اِهب  ِ»: «وف بت وِب الرح رو . ِلذفِلكف يوقفالو فِي ِكتفاِب «حو وِريتِينف الفمو وآبف وف وآبف بفيفنف مو مو مو نوونف هووف توخو . لفنح أفرف وِريتِينف ِم الفمو اِرجا  عفنف توخو يحِة خف فِي البفرتِ
يفثو قفال ِهيف البِئفرو حف ِمنف هونفاكف إِلى بِئفۭر. وف ». وف وآبف ِم مو تفنفدف إِلى توخو اسف كفِن عفارف وف سف ال إِلى مف ِديفِة الِذي مف ِ الفوف صفبت مف نوونف وف ِديفِة أفرف أفوف فِي سووففةف وف
سفاءو ؤف هفا رو ففرف ا. بِئفر  حف ! أفِجيبووا لهف ا البِئفرو عفِدي أفيحتوهف ذفا النحِشيِد: «اِصف ائِيلو بِهف رف نحمف إِسف اء ». ِحينفئِۭذ تفرف مف مف ِطيفهو وعف عِ الشحعفبف ففأ مف وسفى: «اجف ب  ِلمو الرح
وتف إِلى ِمنف بفامو وتف وف ِليئِيل إِلى بفامو ِمنف نفحف ِليئِيل وف تحانفةف إِلى نفحف ِمنف مف تحانفةف وف يحِة إِلى مف ِمنف البفرتِ ». وف اۭن بِِعِصيتِِهمف لجف وف ففاءو الشحعفِب بِصف هفا شورف ففرف حف
وِريتِينف ِلِك الفمو ونف مف سول  إِلى ِسيحو ائِيلو رو رف سفل إِسف أفرف يحِة. وف ِه البفرتِ جف ِرفو عفلى وف ِة التِي توشف جف أفِس الِفسف وآبف ِعنفدف رف اِء مو رف حف اِء التِي فِي صف الِجوف

». ففلمف كف ومف زف توخو اوف تحى نفتفجف ِشي حف ِلِك نفمف اءف بِئفۭر. فِي طفِريِق المف بو مف رف ل نفشف ۭم وف ل إِلى كفرف قفۭل وف . ل نفِميلو إِلى حف ِضكف رح فِي أفرف نِي أفمو قفائِل : «دفعف
بف ارف حف فتفى إِلى يفاهفصف وف يحِة ففأ ائِيل إِلى البفرتِ رف جف ِلِلقفاِء إِسف رف خف ِمِه وف ِميعف قفوف ونو جف عف ِسيحو مف وِمِه بفل جف وِر فِي توخو رو ائِيل بِالمو رف سف ونو ِلِ حف ِسيحو مف يفسف

ائِيلو رف ذف إِسف فخف ونف كفانف قفِويتا . ففأ مف بفنِي عفم  . لفنح توخو ونف نوونف إِلى يفب وقف إِلى بفنِي عفم  هو ِمنف أفرف ضف لكف أفرف مف دتِ السحيفِف وف ائِيلو بِحف رف بفهو إِسف رف ائِيل. ففضف رف إِسف
وِريتِينف ِلِك الفمو ونف مف ِدينفةف ِسيحو بوونف كفانفتف مف شف اهفا. لفنح حف فِي كولتِ قورف بوونف وف شف وِريتِينف فِي حف دوِن الفمو ِميعِ مو ائِيلو فِي جف رف أفقفامف إِسف دوِن وف كول هفِذِه المو

لحف توصف بوونف ففتوبفنفى وف شف ثفاِل: «اِيتووا إِلى حف ابو الفمف حف . ِلذفِلكف يفقوولو أفصف نوونف تحى أفرف ِضِه ِمنف يفِدِه حف ذف كول أفرف أفخف ل وف وآبف الفوح ِلكف مو بف مف ارف كفانف قفدف حف وف
ِت . هفلكف وآبو يفل  لكف يفا مو . وف نوونف تفففعفاِت أفرف رف . أفهفل مو وآبف . أفكفلتف عفارف مو ونف يفِة ِسيحو . لِهيبا  ِمنف قفرف بوونف شف تف ِمنف حف جف رف . لفنح نفارا  خف ونف ِدينفةو ِسيحو مف
بفنفا إِلى رف أفخف . وف بوونو إِلى ِديبوونف شف . هفلكفتف حف يفنفاهومف مف . لِكنف قفدف رف ونف وِريتِينف ِسيحو ِلِك الفمو بفنفاتِِه فِي السحبفيِ ِلمف يحرف بفنِيِه هفاِربِينف وف . قفدف صف وشف ةف كفمو يفا أومح

وِريتِينف الِذينف دووا الفمو طفرف اهفا وف ذووا قورف فخف سحسف يفعفِزيرف ففأ وسفى ِليفتفجف سفل مو أفرف . وف وِريتِينف ِض الفمو ائِيلو فِي أفرف رف فقفامف إِسف بفا». ففأ يفدف نووففحف التِي إِلى مف
ب  ِعي. ففقفال الرح ِب فِي إِذفرف رف ِمِه إِلى الحف ِميعو قفوف جف ِلكو بفاشفانف ِلِلقفائِِهمف هووف وف جف عووجو مف رف . ففخف ِعدووا فِي طفِريِق بفاشفانف صف لووا وف وح . ثومح تفحف هونفاكف
وِريتِينف السحاِكِن فِي ِلِك الفمو ونف مف ا ففعفلتف بِِسيحو ِضِه ففتفففعفلو بِِه كفمف أفرف ِمِه وف ِميعِ قفوف عف جف فف ِمنفهو لفنتِي قفدف دفففعفتوهو إِلى يفِدكف مف وسفى: «ل تفخف ِلمو

هو ضف لكووا أفرف مف تحى لمف يفبفقف لهو شفاِرد  وف ِمِه حف ِميعف قفوف جف بفنِيِه وف بووهو وف رف ». ففضف بوونف شف  .حف

ائِيلو        رف ا ففعفل إِسف ِميعف مف أفى بفالقو بفنو ِصف ورف جف ا رف لمح ا. وف دونتِ أفِريحف بفِر أورف وآبف ِمنف عف بفاِت مو لووا فِي عفرف نفزف ائِيل وف رف ل بفنوو إِسف تفحف ارف وف
سو : «النف يفلحف يفانف وآبو ِلشويووخِ ِمدف ائِيل. ففقفال مو رف وآبو ِمنف قِبفل بفنِي إِسف رف مو ِِ جف ضف وآبو ِمنف الشحعفِب ِجدتا  لفنحهو كفثِير  وف عف مو ِِ وِريتِينف ففزف بِالفمو

سول  إِلى بفلعفامف بفِن سفل رو فرف اِن. ففأ مف وآبف فِي ذفِلكف الزح ِلكا  ِلمو كفانف بفالقو بفنو ِصف ورف مف قفِل». وف ةف الحف رف رو خوضف سو الثحوف ا يفلحف لنفا كفمف وف ا حف هوورو كول مف مف الجو
هووف ِض وف هف الفرف جف ذفا قفدف غفشحى وف . هووف رف جف ِمنف ِمصف رف ذفا شفعفب  قفدف خف هو قفائِل : «هووف عووف ِض بفنِي شفعفبِِه ِليفدف ِر فِي أفرف بفعوورف إِلى ففتوورف التِي عفلى النحهف
ففتو أفنح الِذي ِض. لفنتِي عفرف دفهو ِمنف الفرف رو فطف هو ففأ ِسرف ِكنونفا أفنف نفكف ظفمو ِمنتِي. لعفلهو يومف العفنف ِلي هفذفا الشحعفبف لفنحهو أفعف ِلي. ففالنف تفعفال وف ِِ قفابف ِقيم  مو مو

. وهو بِكفلِم بفالقف كفلمو أفتووا إِلى بفلعفامف وف اففِة فِي أفيفِديِهمف وف انو الِعرف لوف حو يفانف وف شويووخو ِمدف وآبف وف ». ففانفطفلقف شويووخو مو لعوون  الِذي تفلعفنوهو مف ك  وف بفارف توبفاِركوهو مو
نف هومف قفال: «مف فتفى او إِلى بفلعفامف وف وآبف ِعنفدف بفلعفامف. ففأ سفاءو مو ؤف كفثف رو ». ففمف ب  نِي الرح لتِمو ا يوكف ابا  كفمف وف دح عفليفكومف جف فرو : «بِيتووا هونفا الليفلةف ففأ مف ففقفال لهو

رف قفدف غفشحى اِرجو ِمنف ِمصف ذفا الشحعفبو الخف : هووف سفل إِليح يفقوولو وآبف قفدف أفرف ِلكو مو ؟» ففقفال بفلعفامو ِلِ: «بفالقو بفنو ِصف ورف مف الو الِذينف ِعنفدفكف جف لِء الرتِ هفؤو
.« ك  بفارف ل تفلعفِن الشحعفبف لفنحهو مو مف وف عفهو دفهو». ففقفال او ِلبفلعفامف: «ل تفذفهفبف مف رو أفطف اِربفهو وف ِض. تفعفال النف العفنف ِلي إِيحاهو لعفلتِي أفقفِدرو أفنف أوحف هف الفرف جف وف
أفتووا إِلى وآبف وف سفاءو مو ؤف ». ففقفامف رو عفكومف حف ِلي بِالذحهفاِب مف مف بح أفبفى أفنف يفسف ِضكومف لفنح الرح : «انفطفِلقووا إِلى أفرف سفاِء بفالقف ؤف قفال ِلرو بفاحا  وف ففقفامف بفلعفامو صف



قفالووا لهو: «هفكفذفا قفال فتووا إِلى بفلعفامف وف . ففأ ظفمف ِمنف أوولئِكف أفعف ثفرف وف سفاءف أفكف ؤف سفل أفيفضا  رو أفرف عفنفا». ففعفادف بفالقو وف قفالووا: «أفبفى بفلعفامو أفنف يفأفتِيف مف بفالقف وف
ابف فجف ». ففأ ا تفقوولو ِلي أفففعفلوهو. ففتفعفال النف العفنف ِلي هفذفا الشحعفبف كول مف اما  عفِظيما  وف رف كف إِكف ِرمو تفنِعف ِمنف اِلتفيفاِن إِليح لفنتِي أوكف : ل تفمف بفالقو بفنو ِصف ورف
كوثووا ِغيرا  أفوف كفبِيرا . ففالنف امف ل صف مف ِ إِلِهي لفعف بت ل الرح زف قفوف اوف ذفهفبا  ل أفقفِدرو أفنف أفتفجف ة  وف تِِه فِضح طفانِي بفالقو ِملءف بفيف لوف أفعف : «وف بفلعفامو عفبِيدف بفالقف
. مف عفهو عووكف ففقوِم اذفهفبف مف الو ِليفدف جف قفال لهو: «إِنف أفتفى الرتِ فتفى او إِلى بفلعفامف ليفل  وف نِي بِِه». ففأ لتِمو ب  يوكف اذفا يفعوودو الرح لمف مف هونفا أفنفتومف أفيفضا  هفِذِه الليفلةف لفعف

نفطفِلق  ِميف غفضفبو ِا لفنحهو مو . ففحف وآبف سفاِء مو ؤف عف رو انفطفلقف مف شفدح عفلى أفتفانِِه وف بفاحا  وف كف بِِه ففقفطف». ففقفامف بفلعفامو صف لتِمو رف الِذي أوكف لو الفمف ا تفعفمف إِنحمف
فوهو سفيف اقِفا  فِي الطحِريِق وف ِ وف بت لكف الرح ِت الفتفانو مف رف فبفصف عفهو. ففأ اهو مف غولمف اِكب  عفلى أفتفانِِه وف هووف رف هو وف ِ فِي الطحِريِق ِليوقفاِومف بت لكو الرح قففف مف وف وف

نفدفۭق ِ فِي خف بت لكو الرح قففف مف دحهفا إِلى الطحِريِق. ثومح وف بف بفلعفامو الفتفانف ِليفرو رف قفِل. ففضف شفتف فِي الحف مف الِت الفتفانو عفِن الطحِريِق وف لوول  فِي يفِدِه ففمف سف مف
ا أفيفضا . بفهف رف ائِِط ففضف ل بفلعفامف بِالحف غفطفتف ِرجف ضف ائِطف وف ِت الحف مف حف ِ زف بت لكف الرح ِت الفتفانو مف رف ا أفبفصف . ففلمح ائِط  ِمنف هونفاكف حف ائِط  ِمنف هونفا وف وِم لهو حف ِللكورو

بفضفتف ِ رف بت لكف الرح ِت الفتفانو مف رف ا أفبفصف ال . ففلمح يفثو ليفسف سفبِيل  ِللن كووِب يفِمينا  أفوف ِشمف يتِۭق حف كفاۭن ضف قففف فِي مف وف ِ أفيفضا  وف بت لكو الرح تفازف مف ثومح اجف
بفتفنِي النف رف تحى ضف نفعفتو بِكف حف اذفا صف ب  ففمف الفتفاِن ففقفالتف ِلبفلعفامف: «مف بف الفتفانف بِالقفِضيِب. ففففتفحف الرح ضفرف ِميف غفضفبو بفلعفامف وف تف بفلعفامف. ففحف تفحف
تو أفنفا يفِت بِي. لوف كفانف فِي يفِدي سفيفف  لكونفتو النف قفدف قفتفلتوِك». ففقفالِت الفتفانو ِلبفلعفامف: «أفلسف دفرف ثفلثف دفففعفاۭت؟» ففقفال بفلعفامو ِللفتفاِن: «لفنحِك ازف

ب  عفنف عفيفنفيف بفلعفامف دفتو أفنف أفففعفل بِكف هفكفذفا؟» ففقفال: «ل». ثومح كفشففف الرح ِم؟ هفل تفعفوح وِدكف إِلى هفذفا اليفوف جو نفذو وو ا مو ِكبفتف عفليفهف أفتفانفكف التِي رف
بفتف أفتفانفكف النف رف اذفا ضف ِ: «ِلمف بت لكو الرح ِهِه. ففقفال لهو مف جف رح سفاِجدا  عفلى وف لوول  فِي يفِدِه ففخف سف فوهو مف سفيف اقِفا  فِي الطحِريِق وف ِ وف بت لكف الرح رف مف فبفصف ففأ

لوف لمف تفِمل التف ِمنف قودحاِمي النف ثفلثف دفففعفاۭت. وف مف تفنِي الفتفانو وف رف فبفصف اِمي ففأ طفة  أفمف رف ِة لفنح الطحِريقف وف مف قفاوف تو ِللمو جف رف ثفلثف دفففعفاۭت؟ هفئفنفذفا قفدف خف
النف إِنف قفبوحف اقِف  تِلقفائِي فِي الطحِريِق. وف لمف أفنحكف وف . إِنتِي لمف أفعف طفأفتو ِ: «أفخف بت لِك الرح ا». ففقفال بفلعفامو ِلمف قفيفتوهف تفبف اسف ِمنف قودحاِمي لكونفتو النف قفدف قفتفلتوكف وف
سفاِء ؤف عف رو كف بِِه ففقفطف». ففانفطفلقف بفلعفامو مف لتِمو ا تفتفكفلمو بِالكفلِم الِذي أوكف إِنحمف اِل وف جف عف الرتِ ِ ِلبفلعفامف: «اذفهفبف مف بت لكو الرح ». ففقفال مف ِجعو فِي عفيفنفيفكف ففإِنتِي أفرف
وِم. ففقفال بفالقو ِلبفلعفامف: نوونف الِذي فِي أفقفصفى الت خو ِم أفرف وآبف التِي عفلى توخو ِدينفِة مو تِقفبفاِلِه إِلى مف جف ِلسف رف اءف خف ا سفِمعف بفالقو أفنح بفلعفامف جف . ففلمح بفالقف
تفِطيعو أفنف . أفلعفلتِي النف أفسف : «هفئفنفذفا قفدف ِجئفتو إِليفكف ؟» ففقفال بفلعفامو ِلبفالقف كف ِرمف قتا  ل أفقفِدرو أفنف أوكف ؟ أفحف اذفا لمف تفأفِت إِليح ؟ ِلمف كف عووف ِسل إِليفكف لفدف «أفلمف أورف
سفل أفرف غفنفما  وف . ففذفبفحف بفالقو بفقفرا  وف يفِة حفصووتف أفتفيفا إِلى قفرف عف بفالقف وف عوهو او فِي ففِمي بِِه أفتفكفلمو». ففانفطفلقف بفلعفامو مف ۭء؟ الكفلمو الِذي يفضف أفتفكفلمف بِشفيف

أفى ِمنف هونفاكف أفقفصفى الشحعفِب تفففعفاِت بفعفۭل ففرف رف عفدفهو إِلى مو أفصف ذف بفالقو بفلعفامف وف بفاحِ أفخف فِي الصح عفهو. وف سفاِء الِذينف مف ؤف إِلى الر   .إِلى بفلعفامف وف

عفدف بفالقو أفصف ا تفكفلمف بفلعفامو. وف سفبفعفةف ِكبفاۭش». ففففعفل بفالقو كفمف اۭن وف نفا سفبفعفةف ثِيرف هفيتِئف ِلي هفهو ذفابِحف وف نفا سفبفعفةف مف : «ابفِن ِلي هفهو ففقفال بفلعفامو ِلبفالقف
كف بِِه». بِرف انِي أوخف ا أفرف مف هف بح يووافِي ِلِلقفائِي ففمف فنفطفِلقف أفنفا لعفل الرح قفتِكف ففأ رف حف : «قِفف ِعنفدف مو ذفبفحۭ. ففقفال بفلعفامو ِلبفالقف كفبفشا  عفلى كولتِ مف را  وف بفلعفامو ثفوف وف

ب  كفلما  فِي ففِم عف الرح ضف بفحۭ». ففوف ذف كفبفشا  عفلى كولتِ مف را  وف عفدفتو ثفوف أفصف ذفابِحف وف تحبفتو سفبفعفةف مف . ففقفال لهو: «قفدف رف اففى او بفلعفامف ابِيفۭة. ففوف ثومح انفطفلقف إِلى رف
قفال: «ِمنف ثفِلِه وف . ففنفطفقف بِمف وآبف سفاِء مو ؤف ِميعو رو جف قفتِِه هووف وف رف حف اقِف  ِعنفدف مو إِذفا هووف وف عف إِليفِه وف جف تفكفلمف هفكفذفا». ففرف ِجعف إِلى بفالقف وف قفال: «ارف بفلعفامف وف
نف تِمو مف كفيففف أفشف نف لمف يفلعفنفهو او وف ائِيل. كفيففف أفلعفنو مف رف تِمف إِسف هفلومح اشف ِرِق. تفعفال العفنف ِلي يفعفقووبف وف شف وآبف ِمنف ِجبفاِل المف ِلكو مو امف أفتفى بِي بفالقو مف أفرف
ابف صفى تورف نف أفحف . مف سفبو بفيفنف الش عووِب ل يوحف دفهو. وف حف كونو وف ذفا شفعفب  يفسف هو. هووف ِمنف الكفاِم أوبفِصرو اهو. وف وِر أفرف خو أفِس الص  ؟ إِنتِي ِمنف رف ب  هو الرح تِمف لمف يفشف

دفائِي تِمف أفعف اذفا ففعفلتف بِي؟ ِلتفشف ». ففقفال بفالقو ِلبفلعفامف: «مف تِِهمف تِي كفآِخرف لتفكونف آِخرف اِر وف تف الفبفرف وف تف نفففِسي مف ائِيل بِعفدفۭد؟ ِلتفمو رف بفعف إِسف رو يفعفقووبف وف
كفاۭن ِعي إِلى مف : «هفلومح مف تفِرصو أفنف أفتفكفلمف بِِه؟» ففقفال لهو بفالقو ب  فِي ففِمي أفحف عوهو الرح ا الِذي يفضف : «أفمف ابف فجف ». ففأ مف تفهو كف ذفا أفنفتف قفدف بفارف هووف توكف وف ذف أفخف
ذفابِحف بفنفى سفبفعفةف مف ِة وف جف أفِس الِفسف قفِل صووفِيمف إِلى رف ذفهو إِلى حف فخف ». ففأ ى. ففالعفنفهو ِلي ِمنف هونفاكف كولهو ل تفرف هو ففقفطف وف اءف ى أفقفصف ا تفرف اهو ِمنفهو. إِنحمف رف تفرف آخف
عف كفلما  فِي ففِمِه ضف وف ب  بفلعفامف وف اففى الرح ». ففوف أفنفا أووافِي هونفاكف قفتِكف وف رف حف : «قِفف هونفا ِعنفدف مو بفحۭ. ففقفال ِلبفالقف ذف كفبفشا  عفلى كولتِ مف را  وف عفدف ثفوف أفصف وف

؟» ب  اذفا تفكفلمف بِِه الرح : «مف فلهو بفالقو عفهو. ففسفأ وآبف مف سفاءو مو ؤف رو قفتِِه وف رف حف اقِف  ِعنفدف مو إِذفا هووف وف فتفى إِليفِه وف تفكفلمف هفكفذفا». ففأ ِجعف إِلى بفالقف وف قفال: «ارف وف
؟ أفوف ل يفففعفلو مف. هفل يفقوولو وف ل ابفنف إِنفسفاۭن ففيفنفدف ِذبف وف . ليفسف او إِنفسفانا  ففيفكف غف إِليح يفا ابفنف ِصف ورف . اصف عف مف اسف قفال: «قومف يفا بفالقو وف ثفِلِه وف ففنفطفقف بِمف

عفهو. هو مف ب  إِلهو ائِيل. الرح رف أفى سووءا  فِي إِسف ل رف د هو. لمف يوبفِصرف إِثفما  فِي يفعفقووبف وف كف ففل أفرو . ففإِنحهو قفدف بفارف تو أفنف أوبفاِركف ل يفِفي؟ إِنتِي قفدف أوِمرف يفتفكفلمو وف
قفِت يوقفالو عفنف ائِيل. فِي الوف رف اففة  عفلى إِسف ل ِعرف ئفِم. إِنحهو ليفسف ِعيفاففة  عفلى يفعفقووبف وف عفِة الرتِ . لهو ِمثفلو سورف رف هو ِمنف ِمصف جف رف ِلۭك فِيِه. افلو أفخف هوتفافو مف وف
بف دفمف قفتفلى». ففقفال بفالقو ِلبفلعفامف: رف يفشف تحى يفأفكول ففِريسفة  وف فسفۭد. ل يفنفامو حف أ تفِفعو كف يفرف ةۭ وف ذفا شفعفب  يفقوومو كفلبفوف ا ففعفل او. هووف ائِيل مف رف عفنف إِسف يفعفقووبف وف

ذفكف ؟» ففقفال بفالقو ِلبفلعفامف: «هفلومح آخو ب  ففإِيحاهو أفففعفلو ا يفتفكفلمو بِِه الرح كف قفائِل : كول  مف لتِمف ابف بفلعفامو: «أفلمف أوكف فجف كفة ». ففأ هو بفرف ل توبفاِركف «ل تفلعفنفهو لعفنفة  وف
يحِة. ِه البفرتِ جف ِرِف عفلى وف شف أفِس ففغوورف المو ذف بفالقو بفلعفامف إِلى رف فخف ». ففأ لوحف فِي عفيفنفيِ ِا أفنف تفلعفنفهو ِلي ِمنف هونفاكف ؟ عفسفى أفنف يفصف رف كفاۭن آخف إِلى مف

كفبفشا  را  وف عفدف ثفوف أفصف ا قفال بفلعفامو وف سفبفعفةف ِكبفاۭش». ففففعفل بفالقو كفمف اۭن وف نفا سفبفعفةف ثِيرف هفيتِئف ِلي هفهو ذفابِحف وف نفا سفبفعفةف مف : «ابفِن ِلي هفهو ففقفال بفلعفامو ِلبفالقف

بفحۭ ذف  .عفلى كولتِ مف

هو. هف جف يحِة وف وف البفرتِ عفل نفحف الثحانِيفِة ِليووافِيف ففأفل  بفل جف ةِ الوولى وف رح ائِيل لمف يفنفطفِلقف كفالمف رف ِ أفنف يوبفاِركف إِسف بت سونو فِي عفيفنفيِ الرح أفى بفلعفامو أفنحهو يفحف ا رف ففلمح
ِل جو يو الرح حف . وف يو بفلعفامف بفِن بفعوورف حف قفال: «وف ثفِلِه وف وحو ِا ففنفطفقف بِمف بفاِطِه ففكفانف عفليفِه رو سفبف أفسف الى حف ائِيل حف رف أفى إِسف رف ففعف بفلعفامو عفيفنفيفِه وف رف وف

سفاِكنفكف كف يفا يفعفقووبو مف سفنف ِخيفامف ا أفحف شووفو العفيفنفيفِن. مف كف هووف مف وحا  وف رو طف يفا القفِديِر مف ؤف ى رو ال ِا. الِذي يفرف عو أفقفوف مف يو الِذي يفسف حف نفيفِن. وف ففتووحِ العفيف المف
عوهو رف يفكوونو زف اء  ِمنف ِدلئِِه وف ِري مف اۭت عفلى ِميفاۭه. يفجف زف فرف أ . كف ب  ا الرح سفهف اِت عووۭد غفرف رف ۭر. كفشفجف نحاۭت عفلى نفهف تفدحةۭ. كفجف مف ِديفۭة مو فوف أ ! كف ائِيلو رف يفا إِسف
يفقفِضمو ايِِقيِه. وف ما  موضف ئفِم. يفأفكولو أومف عفِة الرتِ . لهو ِمثفلو سورف رف هو ِمنف ِمصف جف رف توهو. افلو أفخف لكف مف تفِفعو مف تفرف اجف وف ِلكوهو عفلى أفجف ى مف يفتفسفامف ةۭ وف عفلى ِميفاۭه غفِزيرف

فحقف صف تفعفل غفضفبو بفالقف عفلى بفلعفامف وف ». ففاشف لعوون  لِعنوكف مف ك  وف بفارف بفاِركوكف مو هو! مو نف يوِقيمو ةۭ. مف بفضف كفلبفوف فسفۭد. رف أ ثفمف كف هو. جف امف مو ِسهف طتِ يوحف مف وف هو ِعظفامف
اما  رف كف إِكف ِرمو . قولتو أوكف كفانِكف بف إِلى مف رو مو النف ثفلثف دفففعفاۭت. ففالنف اهف تفهو كف ذفا أفنفتف قفدف بفارف هووف توكف وف دفائِي دفعفوف تِمف أفعف قفال بفالقو ِلبفلعفامف: «ِلتفشف يفِه وف بِيفدف

طفانِي بفالقو ِملءف بفيفتِِه لوف أفعف سفلتف إِليح قفائِل : وف سولكف الِذينف أفرف مف أفيفضا  رو لتِ : «أفلمف أوكف ِة». ففقفال بفلعفامو ِلبفالقف امف نفعفكف عفِن الكفرف ب  قفدف مف ذفا الرح هووف وف
نفطفِلق  إِلى ذفا أفنفا مو النف هووف ب  إِيحاهو أفتفكفلمو. وف هو الرح ا  ِمنف نفففِسي. الِذي يفتفكفلمو يفرا  أفوف شفرت ل خف مف ِ لفعف بت ل الرح زف قفوف اوف ذفهفبا  ل أفقفِدرو أفنف أفتفجف ة  وف فِضح



ففتووحِ ِل المف جو يو الرح حف . وف يو بفلعفامف بفِن بفعوورف حف قفال: «وف ثفِلِه وف ا يفففعفلوهو هفذفا الشحعفبو بِشفعفبِكف فِي آِخِر الفيحاِم». ثومح نفطفقف بِمف شفعفبِي. هفلومح أونفبِئفكف بِمف
. لِكنف ليفسف النف اهو وف شووفو العفيفنفيفِن. أفرف كف هووف مف يفا القفِديِر سفاقِطا  وف ؤف ى رو ِ. الِذي يفرف عفِرففةف العفِليت يفعفِرفو مف ال ِا وف عو أفقفوف مف يو الِذي يفسف حف العفيفنفيفِن. وف
يفكوونو أفدوومو غفى. وف ِلكو كول بفنِي الوف يوهف وآبف وف ففيف مو مو طفرف طتِ ائِيل ففيوحف رف يفقوومو قفِضيب  ِمنف إِسف كفب  ِمنف يفعفقووبف وف زو كفوف لِكنف ليفسف قفِريبا . يفبفرو هو وف أوبفِصرو
اِليقف ففنفطفقف أفى عفمف ِدينفۭة». ثومح رف ِلكو الشحاِردو ِمنف مف يفهف يفتفسفلطو الِذي ِمنف يفعفقووبف وف ائِيلو بِبفأفۭس. وف رف نفعو إِسف يفصف اثا . وف هو ِميرف دفاؤو يفكوونو سفِعيرو أفعف اثا  وف ِميرف
ضووعا  وف عوش كف مف تِينا  وف كفنوكف مف سف قفال: «ِليفكونف مف ثفِلِه وف أفى الِقينِيح ففنفطفقف بِمف توهو ففإِلى الهفلِك». ثومح رف ا آِخرف أفمح لو الش عووِب وف اِليقو أفوح قفال: «عفمف ثفِلِه وف بِمف
تفأفتِي سوفون  ِمنف . وف نف يفِعيشو ِحينف يفففعفلو ذفِلكف ! مف ِِ قفال: «آهف ثفِلِه وف ؟» ثومح نفطفقف بِمف كف أفش ورو تفأفِسرو تفى يفسف تحى مف اِر. حف ةۭ. لِكنف يفكوونو قفايِنو ِللدحمف رف فِي صفخف

بفالقو أفيفضا  ذفهفبف فِي كفانِِه. وف عف إِلى مف جف رف انفطفلقف وف وف أفيفضا  إِلى الهفلِك». ثومح قفامف بفلعفامو وف ِضعو عفابِرف ففهو توخف ِضعو أفش ورف وف توخف نفاِحيفِة ِكتتِيمف وف
 .طفِريِقِه

تفعفلقف . وف تِِهنح دووا ِلِلهف سفجف فكفل الشحعفبو وف تِِهنح ففأ نف الشحعفبف إِلى ذفبفائِحِ آِلهف . ففدفعفوف وآبف عف بفنفاِت مو نوونف مف أف الشحعفبو يفزف تفدف ابف يمف وف ائِيلو فِي ِشطتِ رف أفقفامف إِسف وف
ِس قفابِل الشحمف ِ مو بت مف ِللرح قفهو لتِ عف وِس الشحعفِب وف ؤو ِميعف رو ذف جف وسفى: «خو ب  ِلمو ائِيل. ففقفال الرح رف ِ عفلى إِسف بت ِميف غفضفبو الرح . ففحف ائِيلو بِبفعفِل ففغوورف رف إِسف

ل  ِمنف بفنِي جو إِذفا رف ». وف ِقينف بِبفعفِل ففغوورف تفعفلتِ هو المو مف اِحۭد قفوف تولووا كول  وف ائِيل: «اقف رف اةِ إِسف وسفى ِلقوضف ائِيل». ففقفال مو رف ِ عفنف إِسف بت و  غفضفِب الرح مو تفدح حو ففيفرف
أفى ا رف اعِ. ففلمح تِمف ِة اِلجف يفمف هومف بفاكوونف لدفى بفاِب خف ائِيل وف رف اعفِة بفنِي إِسف مف يوِن كولتِ جف أفعف وسفى وف نفيف مو امف عفيف يفانِيحةف أفمف تِِه الِمدف وف مف إِلى إِخف قفدح اءف وف ائِيل جف رف إِسف

طفعفنف ِ إِلى القوبحِة وف ائِيِليت رف ِل اِلسف جو اءف الرح رف ل وف دفخف حا  بِيفِدِه وف مف ذف رو أفخف اعفِة وف مف سفِط الجف ِِ قفامف ِمنف وف ونف الكفاِهنو ارف بفِن هفارو اسو بفنو أفِلعفازف ذفِلكف فِينفحف
ب  ِرينف أفلفا . ففقفال الرح ِعشف بفعفة  وف بفإِ أفرف اتووا بِالوف كفانف الِذينف مف ائِيل. وف رف و عفنف بفنِي إِسف بفأ تفنفعف الوف ا. ففامف نِهف أفةف فِي بفطف رف المف ائِيِليح وف رف ل اِلسف جو ا الرح ِكليفِهمف
تحى لمف أوففِن بفنِي سفِطِهمف حف تِي فِي وف نِِه غفارف غفيفرف ائِيل بِكفوف رف ِطي عفنف بفنِي إِسف دح سفخف ِِ قفدف رف ونف الكفاِهنو ارف بفِن هفارو اسو بفنو أفِلعفازف وسفى: «فِينفحف ِلمو

كففحرف عفنف ِل أفنحهو غفارف ِلِ وف ۭ لفجف نووۭت أفبفِديت ِلِه ِمنف بفعفِدِه ِميثفاقف كفهف ِلنفسف ِطيِه ِميثفاقِي ِميثفاقف السحلِم ففيفكوونو لهو وف تِي. ِلذفِلكف قول هفئفنفذفا أوعف ائِيل بِغفيفرف رف إِسف
أفةِ رف مو المف اسف . وف عوونِيتِينف ئِيسف بفيفِت أفۭب ِمنف الشحمف ِريف بفنف سفالوو رف يفانِيحِة ِزمف عف الِمدف ِ الِذي قوتِل مف ائِيِليت رف ِل اِلسف جو مو الرح كفانف اسف ائِيل». وف رف بفنِي إِسف

مف ِربووهومف لفنحهو اضف يفانِيتِينف وف ايِقووا الِمدف وسفى: «ضف ب  ِلمو . ثومح قفال الرح يفانف ئِيسو قفبفائِِل بفيفِت أفۭب فِي ِمدف بِيف بِنفتف صووۭر. هووف رف قفتوولِة كوزف يفانِيحِة المف الِمدف
بفإِ بِسفبفِب ففغوورف مف الوف يفانف التِي قوتِلتف يفوف ئِيۭس ِلِمدف تِِهمف بِنفِت رف بِي أوخف ِر كوزف أفمف ِر ففغوورف وف ا فِي أفمف كفايِِدِهِم التِي كفادووكومف بِهف ايفقووكومف بِمف  .«ضف

سفبف اِعدا  حف ِرينف سفنفة  ففصف ائِيل ِمِن ابفِن ِعشف رف اعفِة بفنِي إِسف مف ذفا عفدفدف كولتِ جف ونف الكفاِهِن: «خو ارف بفنف هفارو أفِلعفازف وسفى وف ب  مو رف الرح بفإِ أفمف ثومح بفعفدف الوف
ِرينف سفنفة  ا: «ِمِن ابفِن ِعشف دونتِ أفِريحف وآبف عفلى أورف بفاِت مو ارو الكفاِهنو فِي عفرف أفِلعفازف وسفى وف ائِيل». ففقفال مو رف نفِد فِي إِسف اِرجۭ ِللجو بويووِت آبفائِِهمف كولتِ خف

ةو نووكف عفِشيرف . ِلحف أووبفيفنف ائِيل: بفنوو رف رف رو إِسف أووبفيفنو بِكف : رف رف ِض ِمصف اِرِجينف ِمنف أفرف ائِيل الخف رف بفنِي إِسف وسفى وف ب  مو رف الرح ا أفمف اِعدا . كفمف ففصف
عفدوودوونف كفانف المف . وف أووبفيفنِيتِينف . هفِذِه عفشفائِرو الرح ِميتِينف ةو الكفرف ِمي عفِشيرف . ِلكفرف ونِيتِينف رو صف ةو الحف ونف عفِشيرف رو صف . ِلحف ةو الففل ِويتِينف . ِلففل و عفِشيرف نووِكيتِينف الحف

اِن ِمنف عووح دف امو المف أفبِيرف ا دفاثفانو وف هومف امو وف أفبِيرف دفاثفانو وف وئِيلو وف بفنوو أفِليآبف نفمو . وف ابفنو ففل و أفِليآبو . وف ثلثِينف سفبفعف ِمئفۭة وف بفِعينف أفلفا  وف أفرف مف ثفلثفة  وف ِمنفهو
اتف حف ِحينف مف عف قوورف ا مف مف تفلعفتفهو ابف ضو ففاهفا وف ِت الفرف بح ففففتفحف وا الرح اصفمو حف ِحينف خف ِة قوورف اعف مف ونف فِي جف هفارو وسفى وف ا مو مف اصف اعفِة اللذفاِن خف مف الجف
ةو وئِيل عفِشيرف : ِلنفمو سفبف عفشفائِِرِهمف عوونف حف وتووا. بفنوو شفمف حف ففلمف يفمو ا بفنوو قوورف أفمح ة . وف وا ِعبفرف ارو ل . ففصف جو ِسينف رف مف خف اِق النحاِر ِمئفتفيفِن وف رف مو بِإِحف القفوف

. هفِذِه عفشفائِرو ووِليتِينف ةو الشحأ وول عفِشيرف . ِلشفأ ِحيتِينف ارف ةو الزح حف عفِشيرف ارف . ِلزف ةو اليفاِكينِيتِينف . ِليفاِكينف عفِشيرف ةو اليفاِمينِيتِينف . ِليفاِمينف عفِشيرف وئِيِليتِينف النحمو
ةو . ِلشوونِي عفِشيرف يتِينف جتِ ةو الحف ي عفِشيرف جتِ . ِلحف فوونِيتِينف ةو الصتِ : ِلِصفوونف عفِشيرف سفبف عفشفائِِرِهمف ادف حف ِمئفتفاِن. بفنوو جف ونف أفلفا  وف رو ِعشف عوونِيتِينف اثفنفاِن وف الشحمف
ادف . هفِذِه عفشفائِرو بفنِي جف ئِيِليتِينف ةو الفرف ئِيِلي عفِشيرف . لفرف وِديتِينف ةو الفرو ودف عفِشيرف ةو الِعيِريتِينف لفرو . ِلِعيِري عفِشيرف نِيتِينف ةو الوزف نِي عفِشيرف . ِلوزف الش ونِيتِينف
: سفبف عفشفائِِرِهمف . ففكفانف بفنوو يفهووذفا حف نفعفانف ِض كف أوونفانو فِي أفرف اتف ِعيرو وف مف : وف أوونفانو سو ِمئفۭة. اِبفنفا يفهووذفا ِعيرو وف مف خف بفعوونف أفلفا  وف سفبف عفدفِدِهمف أفرف حف
. ونِيتِينف رو صف ةو الحف ونف عفِشيرف رو صف : ِلحف صف كفانف بفنوو ففارف . وف ِحيتِينف ارف ةو الزح حف عفِشيرف ارف ِلزف . وف ِصيتِينف ةو الففارف صف عفِشيرف ِلففارف . وف يِليتِينف ةو الشتِ ِلِشيلةف عفِشيرف

: ِلتوولعف سفبف عفشفائِِرِهمف سو ِمئفۭة. بفنوو يفسحاكفرف حف مف خف سفبفعوونف أفلفا  وف سفبف عفدفِدِهمف ِستحة  وف . هفِذِه عفشفائِرو يفهووذفا حف وِليتِينف امو ةو الحف ول عفِشيرف امو ِلحف وف
سفبف . هفِذِه عفشفائِرو يفسحاكفرف حف ونِيتِينف رو مف ةو الشتِ ونف عفِشيرف رو ِلِشمف . وف ةو اليفاشووبِيتِينف ِليفاشووبف عفِشيرف . وف يتِينف ِ ةو الفووت ةف عفِشيرف ِلفووح . وف ةو الت ولِعيتِينف عفِشيرف

ِليفاِحلئِيل . وف ةو اِليلوونِيتِينف يلوونف عفِشيرف ِلِ . وف ِديتِينف ةو السحارف دف عفِشيرف : ِلسفارف سفبف عفشفائِِرِهمف بوولوونف حف ثفلثو ِمئفۭة. بفنوو زف ِست ونف أفلفا  وف بفعفة  وف عفدفِدِهمف أفرف
ايِمو: بفنوو أفففرف نفسحى وف ا مف سفبف عفشفائِِرِهمف سو ِمئفۭة. اِبفنفا يووسوفف حف مف خف سفبف عفدفِدِهمف ِست ونف أفلفا  وف بوولوونِيتِينف حف . هفِذِه عفشفائِرو الزح ةو اليفاِحلئِيِليتِينف عفِشيرف

القف . ِلحف ِريتِينف ةو اِليعفزف رف عفِشيرف يعفزف لِء بفنوو ِجلعفادف. ِلِ . هفؤو ةو الِجلعفاِديتِينف ِلِجلعفادف عفِشيرف لدف ِجلعفادف. وف اِكيرو وف مف . وف اِكيِريتِينف ةو المف اِكيرف عفِشيرف نفسحى ِلمف مف
ا أفمح . وف اففِريتِينف ةو الحف اففرف عفِشيرف . ِلحف ةو الشحِميدفاِعيتِينف ةو الشحكفِميتِينف ِلشفِميدفاعف عفِشيرف . ِلشفكفمف عفِشيرف ِريئِيِليتِينف ةو الفسف ِريئِيل عفِشيرف الِقيتِينف لفسف ةو الحف عفِشيرف

نفسحى. ةو. هفِذِه عفشفائِرو مف صف تِرف ِملكفةو وف لةو وف جف حو نووعفةو وف لةو وف حف ادف مف لوففحف اءو بفنفاِت صف مف أفسف . وف اففرف ففلمف يفكونف لهو بفنوونف بفل بفنفات  ادو بفنو حف لوففحف صف
ةو . ِلبفاكفرف عفِشيرف ةو الش وتفالِحيتِينف : ِلشووتفالحف عفِشيرف سفبف عفشفائِِرِهمف ايِمف حف لِء بفنوو أفففرف هفؤو سفبفعو ِمئفۭة. وف سوونف أفلفا  وف مف خف مو اثفنفاِن وف عفدوودوونف ِمنفهو المف وف

ثفلثوونف سفبف عفدفِدِهِم اثفنفاِن وف ايِمف حف . هفِذِه عفشفائِرو بفنِي أفففرف انِيتِينف ةو الِعيرف انف عفِشيرف . ِلِعيرف لِء بفنوو شووتفالحف هفؤو . وف نِيتِينف ةو التحاحف نف عفِشيرف . ِلتفاحف البفاكفِريتِينف
. بِيِليتِينف ةو الفشف بِيل عفِشيرف . لفشف ةو البفالِعيتِينف . ِلبفالعف عفِشيرف سفبف عفشفائِِرِهمف يفاِمينف حف . بفنوو بِنف سفبف عفشفائِِرِهمف فف حف ِِ لِء بفنوو يووسو سو ِمئفۭة. هفؤو مف خف أفلفا  وف

ةو دف عفِشيرف . لفرف انف نوعفمف دف وف : أفرف كفانف ابفنفا بفالعف . وف وففاِميتِينف ةو الحو وففامف عفِشيرف . ِلحو ةو الشحفووففاِميتِينف . ِلشففووففامف عفِشيرف اِميتِينف ةو الفِحيرف امف عفِشيرف لفِحيرف
لِء بفنوو ِست  ِمئفۭة. هفؤو بفعوونف أفلفا  وف أفرف سفة  وف مف مف خف عفدوودوونف ِمنفهو المف . وف سفبف عفشفائِِرِهمف يفاِمينف حف لِء بفنوو بِنف . هفؤو انِيتِينف ةو الن عفمف انف عفِشيرف ِلنوعفمف ِديتِينف وف الفرف

بفعفة  سفبف عفدفِدِهمف أفرف اِميتِينف حف ِميعو عفشفائِِر الش وحف . جف سفبف عفشفائِِرِهمف . هفِذِه قفبفائِلو دفانف حف اِميتِينف ةو الش وحف امف عفِشيرف : ِلشووحف سفبف عفشفائِِرِهمف دفانف حف
. ِلبفنِي ةو البفِريِعيتِينف . ِلبفِريعفةف عفِشيرف ِويتِينف ةو اليِشف ِوي عفِشيرف . ِليِشف نِيتِينف ةو اليِمف نفةف عفِشيرف : ِليِمف سفبف عفشفائِِرِهمف بفعو ِمئفۭة. بفنوو أفِشيرف حف أفرف ِست ونف أفلفا  وف وف

سفبف عفدفِدِهمف ثفلثفة  . هفِذِه عفشفائِرو بفنِي أفِشيرف حف حو مو ابفنفِة أفِشيرف سفارف اسف . وف لِكيئِيِليتِينف ةو المف لِكيئِيل عفِشيرف . ِلمف ابفِريتِينف ةو الحف ابفرف عفِشيرف بفِريعفةف ِلحف
ةو . ِليِِصرف عفِشيرف ونِيتِينف ةو الجو ونِي عفِشيرف . ِلجو ئِيِليتِينف صف ةو اليفاحف ئِيل عفِشيرف صف : ِليفاحف سفبف عفشفائِِرِهمف بفعو ِمئفۭة. بفنوو نفففتفاِلي حف أفرف سوونف أفلفا  وف مف خف وف
لِء بفعو ِمئفۭة. هفؤو أفرف بفعوونف أفلفا  وف أفرف سفة  وف مف مف خف عفدوودوونف ِمنفهو المف . وف سفبف عفشفائِِرِهمف . هفِذِه قفبفائِلو نفففتفاِلي حف لتِيِميتِينف ةو الشتِ . ِلِشلتِيمف عفِشيرف اليِِصِريتِينف



ضو نفِصيبا  عفلى عفدفِد لِء توقفسفمو الفرف ؤو وسفى: «ِلهف ب  مو رف الرح . ثومح أفمف ثفلثوونف سفبفعو ِمئفۭة وف أفلف  وف ائِيل ِست  ِمئفِة أفلۭف وف رف عفدوودوونف ِمنف بفنِي إِسف المف
سفبف . حف ضو عفِة توقفسفمو الفرف ا بِالقورف عفدووِدينف ِمنفهو يوعفطفى نفِصيبفهو. إِنحمف سفبف المف اِحۭد حف القفِليلو توقفلتِلو لهو نفِصيبفهو. كول  وف ثتِرو لهو نفِصيبفهو وف اِء. افلكفثِيرو توكف مف الفسف
شوونف رف : ِلجف سفبف عفشفائِِرِهمف عفدوودوونف ِمنف اللِويتِينف حف لِء المف هفؤو قفِليۭل». وف مف بفيفنف كفثِيۭر وف عفِة يوقفسفمو نفِصيبوهو سفبف القورف . حف ِلكوونف بفاِط آبفائِِهمف يفمف اِء أفسف مف أفسف

ونِيتِينف بفرو ةو الحف عفِشيرف نِيتِينف وف بف ةو اللتِ . هفِذِه عفشفائِرو لِوي. عفِشيرف اِريتِينف رف ةو المف اِري عفِشيرف رف . ِلمف اتِيتِينف ةو القفهف اتف عفِشيرف . ِلقفهف شوونِيتِينف رف ةو الجف عفِشيرف
ِلدفتف امف يووكفابفدو بِنفتو لِوي التِي وو رف أفةِ عفمف رف مو امف اسف امف. وف رف لدف عفمف ا قفهفاتو ففوف أفمح . وف ِحيتِينف ةو القوورف عفِشيرف وِشيتِينف وف ةو المو عفِشيرف ِليتِينف وف حف ةو المف عفِشيرف وف

اتفا أفبِيهوو ففمف ا نفادفابو وف أفمح . وف ارو إِيثفامف ارو وف أفِلعفازف أفبِيهوو وف ِلدف نفادفابو وف ونف وو ارو ِلهف ا. وف مف تفهو يفمف أوخف رف مف وسفى وف مو ونف وف امف هفارو رف لدفتف ِلعفمف . ففوف رف ِللِوي فِي ِمصف
مف لمف يوعفد وا بفيفنف بفنِي اِعدا . لفنحهو ۭر ففصف ِرينف أفلفا  كول ذفكفۭر ِمِن ابفِن شفهف ِعشف مف ثفلثفة  وف عفدوودوونف ِمنفهو كفانف المف ِ. وف بت امف الرح بفا نفارا  غفِريبفة  أفمف ا قفرح ِعنفدفمف

بفاِت ائِيل فِي عفرف رف ا بفنِي إِسف ارو الكفاِهنو ِحينف عفدح أفِلعفازف وسفى وف لِء هومو الِذينف عفدحهومف مو ائِيل. هفؤو رف مف نفِصيب  بفيفنف بفنِي إِسف ائِيل إِذف لمف يوعفطف لهو رف إِسف
يحِة ِسينفاءف لفنح ائِيل فِي بفرتِ رف ونو الكفاِهنو ِحينف عفدحا بفنِي إِسف هفارو وسفى وف لِء لمف يفكونف إِنفسفان  ِمنف الِذينف عفدحهومف مو فِي هفؤو ا. وف دونتِ أفِريحف وآبف عفلى أورف مو

يفشووعو بفنو نوونف مف إِنفسفان  إِل كفاِلبو بفنو يففونحةف وف يحِة ففلمف يفبفقف ِمنفهو وتوونف فِي البفرتِ مف يفمو مف إِنحهو بح قفال لهو  .الرح

لةو      جف حو نووعفةو وف لةو وف حف اءو بفنفاتِِه: مف مف هفِذِه أفسف . وف نفسحى بفِن يووسوفف نفسحى ِمنف عفشفائِِر مف اِكيرف بفِن مف اففرف بفِن ِجلعفادف بفِن مف ادف بفِن حف لوففحف تف بفنفاتو صف ففتفقفدحمف
اتف فِي اعِ قفائِلۭت: أفبوونفا مف تِمف ِة اِلجف يفمف اعفِة لدفى بفاِب خف مف كولتِ الجف سفاِء وف ؤف امف الر  أفمف ارف الكفاِهِن وف أفِلعفازف وسفى وف امف مو قفففنف أفمف وف ةو. وف صف تِرف ِملكفةو وف وف

مو أفبِينفا ِمنف بفيفِن ذففو اسف اذفا يوحف . ِلمف لمف يفكونف لهو بفنوونف اتف وف ِطيحتِِه مف حف بفل بِخف اعفِة قوورف مف ِ فِي جف بت عووا عفلى الرح تفمف ِم الِذينف اجف لمف يفكونف فِي القفوف يحِة وف البفرتِ
ادف لوففحف تف بفنفاتو صف ۭ تفكفلمف قت وسفى: «بِحف ب  ِلمو ِ. ففقفال الرح بت امف الرح اهونح أفمف وف وسفى دفعف اِمنفا». ففقفدحمف مو مف لكا  بفيفنف أفعف ِطنفا مو ؟ أفعف تِِه لفنحهو ليفسف لهو ابفن  عفِشيرف

لكفهو إِلى ليفسف لهو ابفن  تفنفقولوونف مو اتف وف ۭل مف جو ا رف ائِيل: أفي مف رف تفقوول ِلبفنِي إِسف . وف تفنفقولو نفِصيبف أفبِيِهنح إِليفِهنح اِمِهنح وف مف لكف نفِصيۭب بفيفنف أفعف ففتوعفِطيِهنح مو
لكفهو ِلنفِسيبِِه ة  توعفطووا مو وف إِنف لمف يفكونف لفبِيِه إِخف اِمِه. وف مف لكفهو لفعف ة  توعفطووا مو وف إِنف لمف يفكونف لهو إِخف تِِه. وف وف خف لكفهو ِلِ نفة  توعفطووا مو إِنف لمف تفكونف لهو ابف ابفنفتِِه. وف

بفِل عفدف إِلى جف وسفى: «اصف ب  ِلمو قفال الرح وسفى. وف ب  مو رف الرح ا أفمف اۭء كفمف ةف قفضف ائِيل ففِريضف رف تف ِلبفنِي إِسف ارف تِِه ففيفِرثوهو». ففصف ِب إِليفِه ِمنف عفِشيرف الفقفرف
يحِة ا فِي بفرتِ . لفنحكومف وكف ونو أفخو مح هفارو ا ضو ِمكف أفنفتف أفيفضا  كفمف م  إِلى قفوف ا توضف تفهف تفى نفظفرف مف ائِيل. وف رف طفيفتو بفنِي إِسف ضف التِي أفعف انفظوِر الفرف عفبفاِريمف هفذفا وف

وسفى ). ففقفال مو يحِة ِصينف ِريبفِة قفاِدشف فِي بفرتِ اءو مف ». (ذفِلكف مف يونِِهمف امف أفعف اِء أفمف سفانِي بِالمف ِلي أفنف توقفدتِ ا قفوف يفتومف اعفِة عفصف مف ِة الجف مف اصف خف ِصينف ِعنفدف مو
اعفةو مف مف ِلكفيفل تفكوونف جف ِخلوهو يودف مف وف هو ِرجو يوخف مف وف هو امف لو أفمف خو يفدف مف وف هو امف جو أفمف رو ِة يفخف اعف مف ل  عفلى الجف جو ِميعِ البفشفِر رف احِ جف وف ب  إِلهو أفرف ِل الرح كتِ ِ: «ِليووف بت ِللرح
ارف الكفاِهِن امف أفِلعفازف قِففهو قودح أفوف عف يفدفكف عفليفِه وف ضف وح  وف ل  فِيِه رو جو ذف يفشووعف بفنف نوونف رف وسفى: «خو ب  ِلمو ا». ففقفال الرح اِعيف لهف ِ كفالغفنفِم التِي ل رف بت الرح
فلو لهو أ ارف الكفاِهِن ففيفسف امف أفِلعفازف ائِيل ففيفِقفف أفمف رف اعفِة بفنِي إِسف مف عف لهو كول  جف مف عفل ِمنف هفيفبفتِكف عفليفِه ِليفسف اجف . وف يونِِهمف امف أفعف ِصِه أفمف أفوف اعفِة وف مف قودحامف كولتِ الجف وف
هو رف ا أفمف وسفى كفمف اعفِة ففففعفل مو مف عفهو كول  الجف ائِيل مف رف كول  بفنِي إِسف لوونف هووف وف خو ِلِه يفدف سفبف قفوف حف ونف وف جو رو ِلِه يفخف سفبف قفوف ِ. حف بت امف الرح اِء الووِريِم أفمف بِقفضف

وسفى ب  عفنف يفِد مو ا تفكفلمف الرح اهو كفمف صف أفوف يفِه عفليفِه وف عف يفدف ضف وف اعفِة وف مف امف كولتِ الجف قودح ارف الكفاِهِن وف قفففهو قودحامف أفِلعفازف أفوف ذف يفشووعف وف . أفخف ب   .الرح

. مف قول لهو تِِه. وف قف بووهو ِلي فِي وف صوونف أفنف توقفرتِ ِِ رف وِري تفحف ةو سورو ائِحف قفائِِدي رف عف وف بفانِي طفعفاِمي مف ائِيل: قورف رف ِص بفنِي إِسف وسفى: «أفوف ب  مو رف الرح أفمف وف
وفو الثحانِي رو الخف بفاحا  وف لوهو صف اِحدو تفعفمف وفو الوف رو ة . الخف قفة  دفائِمف رف حف ۭم مو اِن ِلكولتِ يفوف ِحيحف ِليحاِن صف وف وففاِن حف رو ِ: خف بت بوونف ِللرح قوودو الِذي توقفرتِ هفذفا هووف الوف

. بفِل ِسينفاءف ولةو فِي جف عفمو ة . ِهيف المف قفة  دفائِمف رف حف ة . مو ِ تفقفِدمف بت يفِت الرح بفعِ الِهيِن ِمنف زف لتووۭت بِرو رف اِليففِة ِمنف دفقِيۭق مف عوشف يفِن. وف لوهو بفيفنف الِعشفاءف تفعفمف
لوهو بفيفنف وفو الثحانِي تفعفمف رو الخف ِ. وف بت ِكۭر ِللرح سف كوبف سفِكيبف مو ِس اسف اِحِد. فِي القودف وِف الوف رو بفعو الِهيِن ِللخف ا رو سفِكيبوهف ِ. وف بت قوودا  ِللرح وۭر وف ِة سورو ائِحف ِلرف

اِن ِمنف دفقِيۭق رف عوشف اِن وف ِحيحف ِليحاِن صف وف وففاِن حف رو ِم السحبفِت خف فِي يفوف ِ. «وف بت وۭر ِللرح ِة سورو ائِحف قوودف رف لوهو وف كفسفِكيبِِه تفعفمف بفاحِ وف ِة الصح تفقفِدمف يفِن كف الِعشفاءف
:ِ بت قفة  ِللرح رف حف بوونف مو وِس شوهووِركومف توقفرتِ ؤو فِي رو ا. «وف سفِكيبِهف ِة وف قفِة الدحائِمف رف حف ل  عفِن المو قفةو كولتِ سفبفۭت ففضف رف حف عف سفِكيبِِه مو ة  مف يفۭت تفقفِدمف لتووۭت بِزف مف

يفِن ِمنف دفقِيۭق رف عوشف ۭر. وف ة  ِلكولتِ ثفوف يفۭت تفقفِدمف لتووۭت بِزف شفاۭر ِمنف دفقِيۭق مف ثفلثفةف أفعف ۭة وف ِحيحف ِليحۭة صف وف اۭف حف سفبفعفةف ِخرف اِحدا  وف كفبفشا  وف نفيف بفقفۭر وف يفِن ابف رف ثفوف
.ِ بت قوودا  ِللرح وۭر وف ةف سورو ائِحف قفة  رف رف حف وۭف. مو رو ة  ِلكولتِ خف يفۭت تفقفِدمف لتووۭت بِزف اِحدا  ِمنف دفقِيۭق مف را  وف عوشف اِحِد. وف ة  ِللكفبفِش الوف يفۭت تفقفِدمف لتووۭت بِزف مف

تفيفسا  ِر السحنفِة. وف هو ۭر ِمنف أفشف قفةو كولتِ شفهف رف حف ۭر. هفِذِه مو مف وِف ِمنف خف رو بفعف الِهيِن ِللخف رو ثولثف الِهيِن ِللكفبفِش وف ِر وف فف الِهيِن ِللثحوف سفكفائِبوهونح تفكوونو نِصف وف
ِر ابِعف عفشفرف ِمنف الشحهف ِم الرح ِل فِي اليفوف ِر الفوح فِي الشحهف عف سفِكيبِِه. «وف بو مف ِة يوقفرح قفِة الدحائِمف رف حف ل  عفِن المو ِ. ففضف بت ِطيحۭة ِللرح ةف خف عفِز ذفبِيحف اِحدا  ِمنف المف وف
ا ِمنف الش غفِل ل ل  مف . عفمف قفدحس  ففل  مو حف ِل مف ِم الفوح . فِي اليفوف كفلو ففِطير  ِر ِعيد . سفبفعفةف أفيحاۭم يوؤف اِمسف عفشفرف ِمنف هفذفا الشحهف ِم الخف فِي اليفوف ِ. وف بت ح  ِللرح فِصف

توهونح ِمنف دفقِيۭق تفقفِدمف . وف ة  تفكوونو لكومف ِحيحف ِليحۭة. صف وف اۭف حف سفبفعفةف ِخرف اِحدا  وف كفبفشا  وف يفِن ابفنفيف بفقفۭر وف رف ِ ثفوف بت قفة  ِللرح رف حف قوودا  مو بوونف وف توقفرتِ لووا. وف تفعفمف
ةف اِحدا  ذفبِيحف تفيفسا  وف اِف وف وۭف ِمنف السحبفعفِة الِخرف رو لو ِلكولتِ خف اِحدا  تفعفمف را  وف عوشف يفِن ِللكفبفِش وف رف عوشف ِر وف لوونف ِللثحوف شفاۭر تفعفمف يفۭت. ثفلثفةف أفعف لتووۭت بِزف مف
ِة ائِحف قووِد رف ۭم سفبفعفةف أفيحاۭم طفعفامف وف لوونف كول يفوف لوونف هفِذِه. هفكفذفا تفعفمف ۭة تفعفمف قفۭة دفائِمف رف حف بفاحِ التِي ِلمو قفِة الصح رف حف ل  عفنف مو . ففضف ِفيِر عفنفكومف ِطيحۭة ِللتحكف خف
لووا. ا ِمنف الش غفِل ل تفعفمف ل  مف . عفمف قفدحس  ففل  مو حف ِم السحابِعِ يفكوونو لكومف مف فِي اليفوف عف سفِكيبِِه. وف لو مف ِة يوعفمف ائِمف قفِة الدح رف حف ل  عفِن المو ِ. ففضف بت وۭر ِللرح سورو
بوونف توقفرتِ لووا. وف ا ِمنف الش غفِل ل تفعفمف ل  مف . عفمف قفدحس  ففل  مو حف ِ فِي أفسفابِيِعكومف يفكوونو لكومف مف بت ة  ِللرح ِديدف ة  جف بوونف تفقفِدمف ةِ ِحينف توقفرتِ ِم البفاكوورف فِي يفوف «وف

شفاۭر ِلكولتِ يفۭت ثفلثفةف أفعف لتووۭت بِزف توهونح ِمنف دفقِيۭق مف تفقفِدمف ِليحۭة. وف وف اۭف حف سفبفعفةف ِخرف اِحدا  وف كفبفشا  وف يفِن ابفنفيف بفقفۭر وف رف ِ: ثفوف بت وۭر ِللرح ِة سورو ائِحف قفة  ِلرف رف حف مو
قفِة رف حف ل  عفِن المو . ففضف ِفيِر عفنفكومف عفِز ِللتحكف اِحدا  ِمنف المف تفيفسا  وف اِف وف وۭف ِمنف السحبفعفِة الِخرف رو اِحدا  ِلكولتِ خف را  وف عوشف اِحِد وف يفِن ِللكفبفِش الوف رف عوشف ۭر وف ثفوف

اۭت تفكوونو لكومف ِحيحف عف سفكفائِبِِهنح صف . مف لوونف ا تفعفمف تِهف تفقفِدمف ِة وف ائِمف  .«الدح

« لوونف تفعفمف . وف مف هوتفاِف بووۭق يفكوونو لكومف لووا. يفوف ا ِمنف الش غفِل ل تفعفمف ل  مف . عفمف قفدحس  ففل  مو حف ِر يفكوونو لكومف مف ِل ِمنف الشحهف ِر السحابِعِ فِي الفوح فِي الشحهف وف
يفۭت ثفلثفةف لتووۭت بِزف تفهونح ِمنف دفقِيۭق مف تفقفِدمف ۭة. وف ِحيحف ِليحۭة صف وف اۭف حف سفبفعفةف ِخرف اِحدا  وف كفبفشا  وف اِحدا  ابفنف بفقفۭر وف را  وف ِ ثفوف بت وۭر ِللرح ِة سورو ائِحف قفة  ِلرف رف حف مو

. ِفيِر عفنفكومف ِطيحۭة ِللتحكف ةف خف عفِز ذفبِيحف اِحدا  ِمنف المف تفيفسا  وف اِف. وف وۭف ِمنف السحبفعفِة الِخرف رو اِحدا  ِلكولتِ خف را  وف عوشف يفِن ِللكفبفِش. وف رف عوشف ِر وف شفاۭر ِللثحوف أفعف
ِر فِي عفاِشِر هفذفا الشحهف ِ. «وف بت قوودا  ِللرح وۭر وف ةف سورو ائِحف عف سفكفائِبِِهنح كفعفادفتِِهنح رف ا مف تِهف تفقفِدمف ِة وف قفِة الدحائِمف رف حف المو ا وف تِهف تفقفِدمف ِر وف قفِة الشحهف رف حف ل  عفنف مو ففضف



كفبفشا  اِحدا  ابفنف بفقفۭر وف را  وف وۭر: ثفوف ةف سورو ائِحف ِ رف بت قفة  ِللرح رف حف بوونف مو توقفرتِ لووا. وف ا ل تفعفمف ل  مف . عفمف لوونف أفنففوسفكومف توذفلتِ قفدحس  وف ففل  مو حف السحابِعِ يفكوونو لكومف مف
ر  عوشف اِحِد وف اِن ِللكفبفِش الوف رف عوشف ِر وف شفاۭر ِللثحوف يفۭت ثفلثفةو أفعف لتووۭت بِزف توهونح ِمنف دفقِيۭق مف تفقفِدمف . وف ة  تفكوونو لكومف ِحيحف ِليحۭة. صف وف اۭف حف سفبفعفةف ِخرف اِحدا  وف وف

ا تِهف تفقفِدمف ِة وف قفِة الدحائِمف رف حف المو ةِ وف فحارف ِطيحِة ِللكف ِة الخف ل  عفنف ذفبِيحف ِطيحۭة ففضف ةف خف عفِز ذفبِيحف اِحدا  ِمنف المف تفيفسا  وف اِف. وف وۭف ِمنف السحبفعفِة الِخرف رو اِحد  ِلكولتِ خف وف
ِ بت توعفيتِدوونف ِعيدا  ِللرح لووا. وف ا ِمنف الش غفِل ل تفعفمف ل  مف . عفمف قفدحس  ففل  مو حف ِر السحابِعِ يفكوونو لكومف مف اِمسف عفشفرف ِمنف الشحهف ِم الخف فِي اليفوف . «وف عف سفكفائِبِِهنح مف
ة  تفكوونو ِحيحف ِليتا . صف وف وفا  حف رو بفعفةف عفشفرف خف أفرف بفشفيفِن وف كف را  أفبفنفاءف بفقفۭر وف ِ ثفلثفةف عفشفرف ثفوف بت وۭر ِللرح ِة سورو ائِحف قوودف رف قفة  وف رف حف بوونف مو توقفرتِ سفبفعفةف أفيحاۭم. وف
اِحد  ِلكولتِ ر  وف عوشف اِن ِلكولتِ كفبفۭش ِمنف الكفبفشفيفِن وف رف عوشف را  وف ۭر ِمنف الثحلثفةف عفشفرف ثفوف شفاۭر ِلكولتِ ثفوف يفۭت ثفلثفةو أفعف لتووۭت بِزف توهونح ِمنف دفقِيۭق مف تفقفِدمف . وف لكومف

ِم الثحانِي فِي اليفوف ا. «وف سفِكيبِهف ا وف تِهف تفقفِدمف ِة وف قفِة الدحائِمف رف حف ل  عفِن المو ِطيحۭة ففضف ةف خف عفِز ذفبِيحف اِحدا  ِمنف المف تفيفسا  وف وفا  وف رو بفعفةف عفشفرف خف وۭف ِمنف الفرف رو خف
سفبف عفدفِدِهنح اِف حف الِخرف الكفبفشفيفِن وف اِن وف سفكفائِبفهونح ِللثتِيرف تفهونح وف تفقفِدمف ِحيحا . وف ِليتا  صف وف وفا  حف رو بفعفةف عفشفرف خف أفرف كفبفشفيفِن وف را  أفبفنفاءف بفقفۭر وف اثفنفيف عفشفرف ثفوف

را  دف عفشفرف ثفوف ِم الثحاِلِث أفحف فِي اليفوف . «وف عف سفكفائِبِِهنح ا مف تِهف تفقفِدمف ِة وف قفِة الدحائِمف رف حف ل  عفِن المو ِطيحۭة ففضف ةف خف عفِز ذفبِيحف اِحدا  ِمنف المف تفيفسا  وف كفالعفادفةِ. وف
اِحدا  تفيفسا  وف سفبف عفدفِدِهنح كفالعفادفةِ. وف اِف حف الِخرف الكفبفشفيفِن وف اِن وف سفكفائِبفهونح ِللثتِيرف تفهونح وف تفقفِدمف ِحيحا . وف ِليتا  صف وف وفا  حف رو بفعفةف عفشفرف خف أفرف كفبفشفيفِن وف وف
ِليتا  وف وفا  حف رو بفعفةف عفشفرف خف أفرف كفبفشفيفِن وف اۭن وف ةف ثِيرف ابِعِ عفشفرف ِم الرح فِي اليفوف ا. «وف سفِكيبِهف ا وف تِهف تفقفِدمف ِة وف قفِة الدحائِمف رف حف ل  عفِن المو ِطيحۭة ففضف ِة خف ِلذفبِيحف
ل  عفِن ِطيحۭة ففضف ِة خف عفِز ِلذفبِيحف اِحدا  ِمنف المف تفيفسا  وف سفبف عفدفِدِهنح كفالعفادفةِ. وف اِف حف الِخرف الكفبفشفيفِن وف اِن وف سفكفائِبفهونح ِللثتِيرف تفهونح وف تفقفِدمف ِحيحا . وف صف

سفكفائِبفهونح تفهونح وف تفقفِدمف ِحيحا . وف ِليتا  صف وف وفا  حف رو بفعفةف عفشفرف خف أفرف بفشفيفِن وف كف اۭن وف عفةف ثِيرف اِمِس تِسف ِم الخف فِي اليفوف ا. «وف سفِكيبِهف ا وف تِهف تفقفِدمف ِة وف قفِة الدحائِمف رف حف المو
فِي ا. «وف سفِكيبِهف ا وف تِهف تفقفِدمف ِة وف قفِة الدحائِمف رف حف ل  عفِن المو ِطيحۭة ففضف ِة خف اِحدا  ِلذفبِيحف تفيفسا  وف سفبف عفدفِدِهنح كفالعفادفةِ. وف اِف حف الِخرف الكفبفشفيفِن وف اِن وف ِللثتِيرف

سفبف عفدفِدِهنح اِف حف الِخرف الكفبفشفيفِن وف اِن وف سفكفائِبفهونح ِللثتِيرف تفهونح وف تفقفِدمف ِحيحا . وف ِليتا  صف وف وفا  حف رو بفعفةف عفشفرف خف أفرف بفشفيفِن وف كف اۭن وف انِيفةف ثِيرف ِم السحاِدِس ثفمف اليفوف
بفعفةف عفشفرف أفرف كفبفشفيفِن وف اۭن وف ِم السحابِعِ سفبفعفةف ثِيرف فِي اليفوف ا. «وف سفِكيبِهف ا وف تِهف تفقفِدمف ِة وف قفِة الدحائِمف رف حف ل  عفِن المو ِطيحۭة ففضف ِة خف اِحدا  ِلذفبِيحف تفيفسا  وف كفالعفادفةِ. وف
ل  عفِن ِطيحۭة ففضف ِة خف اِحدا  ِلذفبِيحف تفيفسا  وف . وف سفبف عفدفِدِهنح كفعفادفتِِهنح اِف حف الِخرف بفشفيفِن وف الكف اِن وف سفكفائِبفهونح ِللثتِيرف تفهونح وف تفقفِدمف ِحيحا . وف ِليتا  صف وف وفا  حف رو خف
ةف ائِحف قوودا  رف قفة  وف رف حف بوونف مو توقفرتِ لووا. وف ا ِمنف الش غفِل ل تفعفمف ل  مف . عفمف تِكفاف  ِم الثحاِمِن يفكوونو لكومو اعف ا. «فِي اليفوف سفِكيبِهف ا وف تِهف تفقفِدمف ِة وف قفِة الدحائِمف رف حف المو

سفبف عفدفِدِهنح اِف حف الِخرف الكفبفِش وف ِر وف سفكفائِبفهونح ِللثحوف تفهونح وف تفقفِدمف ۭة. وف ِحيحف ِليحۭة صف وف اۭف حف سفبفعفةف ِخرف اِحدا  وف كفبفشا  وف اِحدا  وف را  وف ِ ثفوف بت وۭر ِللرح سورو
ل  عفنف نوذووِركومف اِسِمكومف ففضف وف ِ فِي مف بت ا ِللرح بوونفهف ا. هفِذِه توقفرتِ سفِكيبِهف ا وف تِهف تفقفِدمف ِة وف قفِة الدحائِمف رف حف ل  عفِن المو ِطيحۭة ففضف ِة خف اِحدا  ِلذفبِيحف تفيفسا  وف كفالعفادفةِ. وف

ب  هو بِِه الرح رف ا أفمف سفبف كولتِ مف ائِيل حف رف وسفى بفنِي إِسف ». ففكفلمف مو تِكومف ذفبفائِحِ سفلمف سفكفائِبِكومف وف اتِكومف وف تفقفِدمف قفاتِكومف وف رف حف افِِلكومف ِمنف مو نفوف  .وف

ِ أفوف أفقفسفمف قفسفما  أفنف يولِزمف نفففسفهو بِلِزۭم ففل يفنفقوضف بت ل  نفذفرا  ِللرح جو : إِذفا نفذفرف رف ب  رف بِِه الرح ا أفمف ائِيل: «هفذفا مف رف بفاِط بفنِي إِسف وِس أفسف ؤو وسفى ِلرو قفال مو وف
هفا سفِمعف أفبووهفا نفذفرف ا فِي ِصبفاهفا وف تف بِلِزۭم فِي بفيفِت أفبِيهف مف التفزف ِ وف بت تف نفذفرا  ِللرح أفةو ففإِذفا نفذفرف رف ا المف أفمح . وف جف ِمنف ففِمِه يفففعفلو رف ا خف سفبف كولتِ مف هو. حف كفلمف

مف اهفا أفبووهفا يفوف إِنف نفهف . وف ا تفثفبوتو ا بِهف تف نفففسفهف مف ا التِي أفلزف اِزِمهف كول  لوف ا ثفبفتفتف كول  نوذووِرهفا. وف ا بِِه ففإِنف سفكفتف أفبووهفا لهف تف نفففسفهف مف اللِزمف الِذي أفلزف وف
ا أفوف هفا عفليفهف نوذوورو جۭ وف وف إِنف كفانفتف ِلزف اهفا. وف ا لفنح أفبفاهفا قفدف نفهف ففحو عفنفهف ب  يفصف الرح ا ل تفثفبوتو وف ا بِهف تف نفففسفهف مف ا التِي أفلزف اِزِمهف لوف ِعِه ففكول  نوذووِرهفا وف سفمف

إِنف . وف ا تفثفبوتو ا بِهف تف نفففسفهف مف ا التِي أفلزف هف اِزمو لوف هفا. وف ِعِه ثفبفتفتف نوذوورو ِم سفمف ا ففإِنف سفكفتف فِي يفوف هف جو وف سفِمعف زف ا بِِه وف تف نفففسفهف مف ا الِذي أفلزف قو شفففتفيفهف نوطف
طفلقفۭة لۭة أفوف مو مف ا نفذفرو أفرف أفمح ا. وف ففحو عفنفهف ب  يفصف الرح ا بِِه وف تف نفففسفهف مف ا الِذي أفلزف ففتفيفهف قف شف نوطف ا وف هفا الِذي عفليفهف ِعِه ففسفخف نفذفرف ِم سفمف ا فِي يفوف لوهف جو اهفا رف نفهف

ا هف لمف يفنفهف ا وف ا ففإِنف سفكفتف لهف هف جو وف سفِمعف زف ا بِلِزۭم بِقفسفۭم وف تف نفففسفهف مف ا أفوف أفلزف ِجهف وف تف فِي بفيفِت زف لِكنف إِنف نفذفرف ا. وف ا بِِه يفثفبوتو عفليفهف تف نفففسفهف مف ا أفلزف ففكول  مف
اِزِم ا ِمنف نوذووِرهفا أفوف لوف ففتفيفهف جف ِمنف شف رف ا خف ِعِه ففكول  مف ِم سفمف ا فِي يفوف هف جو وف ا زف هف إِنف ففسفخف . وف ا بِِه يفثفبوتو تف نفففسفهف مف كول  لِزۭم أفلزف ثفبفتفتف كول  نوذووِرهفا. وف

إِنف سفكفتف هو. وف ا يفففسفخو هف جو وف زف وهو وف ا يوثفبِت هف جو وف ذفلِل النحففِس زف اۭم ِلِ كول  قفسفِم التِزف ۭر وف ا. كول  نفذف ففحو عفنفهف ب  يفصف الرح ا. وف هف جو وف ا زف هف . قفدف ففسفخف ا ل يفثفبوتو نفففِسهف
ِعِه ا بفعفدف سفمف هف ِعِه. ففإِنف ففسفخف ِم سفمف ا فِي يفوف ا لفنحهو سفكفتف لهف ا. أفثفبفتفهف ا التِي عفليفهف اِزِمهف ۭم ففقفدف أفثفبفتف كول نوذووِرهفا أفوف كول لوف ۭم إِلى يفوف ا ِمنف يفوف هف جو وف ا زف لهف

ا ابفنفتِِه فِي ِصبفاهفا فِي بفيفِت أفبِيهف بفيفنف الفِب وف تِِه وف جف وف زف جِ وف وف وسفى بفيفنف الزح ب  مو ا الرح رف بِهف ائِضو التِي أفمف ا». هفِذِه ِهيف الففرف ل ذفنفبفهف مف  .ففقفدف حف

نفِد ال  ِللجو دووا ِمنفكومف ِرجف رتِ وسفى ِللشحعفِب: «جف ». ففقفال مو ِمكف م  إِلى قفوف يفانِيتِينف ثومح توضف ائِيل ِمنف الِمدف رف ة  ِلبفنِي إِسف وسفى: «اِنفتفِقمف نفقفمف ب  مو رف الرح أفمف وف
تِيرف ِمنف ِب». ففاخف رف ِسلوونف ِللحف ائِيل تورف رف بفاِط إِسف ِميعِ أفسف اِحدا  ِمنف كولتِ ِسبفۭط ِمنف جف . أفلفا  وف يفانف ِ عفلى ِمدف بت ةف الرح عفلووا نفقفمف يفانف ِليفجف ففيفكوونووا عفلى ِمدف

ارف اسف بفنف أفِلعفازف فِينفحف ِب هومف وف رف وسفى أفلفا  ِمنف كولتِ ِسبفۭط إِلى الحف مف مو سفلهو فرف ِب. ففأ رف دوونف ِللحف رح جف ائِيل أفلف  ِمنف كولتِ ِسبفۭط. اثفنفا عفشفرف أفلفا  مو رف أولووِف إِسف
قف يفانف قفتفلووهومف ففوف لووكو ِمدف مو قفتفلووا كول ذفكفۭر. وف ب  وف رف الرح ا أفمف يفانف كفمف نحدووا عفلى ِمدف تفاِف فِي يفِدِه. ففتفجف اقو الهو أفبفوف ِس وف تِعفةو القودف أفمف ِب وف رف الكفاِهِن إِلى الحف
مف ففالهو أفطف يفانف وف ائِيل نِسفاءف ِمدف رف سفبفى بفنوو إِسف بفلعفامف بفنف بفعوورف قفتفلووهو بِالسحيفِف. وف . وف يفانف لووِك ِمدف سفةف مو مف . خف ابِعف رف ورف وف حو صوورف وف اقِمف وف رف . أفِويف وف قفتفلهومف
كول ِة وف ذووا كول الغفنِيمف أفخف ِميعف حوصوونِِهمف بِالنحاِر. وف جف سفاِكنِِهمف وف دونِِهمف بِمف ِميعف مو قووا جف رف أفحف . وف لِكِهمف كول أفمف اِشيِهمف وف وف ِميعف مف جف ائِِمِهمف وف ِميعف بفهف بووا جف نفهف وف
بفاِت لِة إِلى عفرف حف ِة إِلى المف الغفنِيمف ِب وف النحهف ائِيل بِالسحبفيِ وف رف ِة بفنِي إِسف اعف مف إِلى جف ارف الكفاِهِن وف أفِلعفازف وسفى وف أفتووا إِلى مو ائِِم وف البفهف ِب ِمنف النحاِس وف النحهف
وسفى عفلى طف مو لِة. ففسفخف حف اِرجِ المف تِقفبفاِلِهمف إِلى خف اعفِة ِلسف مف سفاِء الجف ؤف كول  رو ارو الكفاِهنو وف أفِلعفازف وسفى وف جف مو رف ا. ففخف دونتِ أفِريحف وآبف التِي عفلى أورف مو

لِء كونح ِلبفنِي يحة ؟ إِنح هفؤو تومف كول أونفثفى حف قفيف وسفى: «هفل أفبف مف مو قفال لهو ِب. وف رف نفِد الحف سفاِء الِمئفاِت القفاِدِمينف ِمنف جو ؤف رو سفاِء الولووِف وف ؤف يفِش رو كفلِء الجف وو
أفةۭ رف كول امف ففاِل. وف ِ. ففالنف اقفتولووا كول ذفكفۭر ِمنف الفطف بت اعفِة الرح مف و فِي جف بفأ ِر ففغوورف ففكفانف الوف ِ فِي أفمف بت سفبف كفلِم بفلعفامف سفبفبف ِخيفانفۭة ِللرح ائِيل حف رف إِسف

ا أفنفتومف ففانفِزلووا أفمح يحاۭت. وف عفةف ذفكفۭر أفبفقووهونح لكومف حف اجف اتِي لمف يفعفِرففنف موضف ففاِل ِمنف النتِسفاِء اللوف ِميعو الفطف عفِة ذفكفۭر اقفتولووهفا. لِكنف جف اجف ل  بِموضف جو ففتف رف عفرف

تفاعۭ كول  مف ۭب وف كول  ثفوف . وف سفبفيوكومف فِي السحابِعِ أفنفتومف وف ِم الثحاِلِث وف سح قفتِيل  فِي اليفوف نف مف كول  مف نف قفتفل نفففسا  وف وا كول  مف رو تفطفهح لِة سفبفعفةف أفيحاۭم. وف حف اِرجف المف خف
ِب: «هفِذِه رف نفِد الِذينف ذفهفبووا ِللحف اِل الجو ارو الكفاِهنو ِلِرجف قفال أفِلعفازف ونفهو». وف رو شفۭب توطفهتِ تفاعۭ ِمنف خف كول  مف عفۭز وف نووعۭ ِمنف شفعفِر مف صف كول  مف ِمنف ِجلۭد وف
ونفهو فِي لو النحارف توِجيزو خو ا يفدف صفاصو كول  مف الرح ِديرو وف القفصف ِديدو وف الحف اسو وف الن حف ةو وف الِفضح وسفى. افلذحهفبو وف ب  مو ا الرح رف بِهف ةو الشحِريعفِة التِي أفمف ففِريضف

ِم السحابِعِ تفغفِسلوونف ثِيفابفكومف فِي اليفوف اِء. وف ونفهو فِي المف لو النحارف ففتوِجيزو خو ا ل يفدف ا كول  مف أفمح اسفِة. وف اِء النحجف رو بِمف يفرف أفنحهو يفتفطفهح النحاِر ففيفكوونو طفاِهرا  غف
ارو الكفاِهنو أفِلعفازف ائِِم أفنفتف وف البفهف بِيح ِمنف النحاِس وف سف بف المف ِص النحهف وسفى: «أفحف ب  ِلمو قفال الرح لةف». وف حف لوونف المف خو بفعفدف ذفِلكف تفدف ففتفكوونوونف طفاِهِرينف وف



اِل ِ. ِمنف ِرجف بت كفاة  ِللرح ففعف زف ارف اعفِة. وف مف بفيفنف كولتِ الجف ِب وف رف اِرِجينف إِلى الحف وا الِقتفال الخف بف بفيفنف الِذينف بفاشفرو ِف النحهف نفصتِ اعفِة. وف مف وسو آبفاِء الجف ؤو رو وف
ارف ا لفِلعفازف توعفطوونفهف ا وف ذوونفهف ِفِهمف تفأفخو الغفنفِم. ِمنف نِصف ِميِر وف الحف البفقفِر وف ِس ِمئفۭة ِمنف النحاِس وف مف اِحدفة . نفففسا  ِمنف كولتِ خف اِرِجينف إِلى الِقتفاِل وف ِب الخف رف الحف
ائِِم ِميعِ البفهف الغفنفِم ِمنف جف ِميِر وف الحف البفقفِر وف ِسينف ِمنف النحاِس وف مف وذفة  ِمنف كولتِ خف أفخو اِحدفة  مف ذو وف ائِيل تفأفخو رف ِف بفنِي إِسف ِمنف نِصف ِ. وف بت فِيعفة  ِللرح الكفاِهِن رف

ِة التِي لةو الغفنِيمف بو ففضف كفانف النحهف وسفى. وف ب  مو رف الرح ا أفمف ارو الكفاِهنو كفمف أفِلعفازف وسفى وف ِ». ففففعفل مو بت كفِن الرح سف افِِظينف شفعفائِرف مف ا ِللِويتِينف الحف توعفِطيهف وف
ِمنف نوفووِس ِستتِينف أفلفا . وف اِحدا  وف ِميِر وف ِمنف الحف سفبفِعينف أفلفا . وف ِمنف البفقفِر اثفنفيفِن وف سفبفِعينف أفلفا . وف سفة  وف مف خف نفِد ِمنف الغفنفِم ِستح ِمئفۭة وف الو الجو ا ِرجف هف تفنفمف اغف
ِب: عفدفدو رف اِرِجينف إِلى الحف فو نفِصيبو الخف كفانف النتِصف ثفلثِينف أفلفا . وف ِميعِ الن فووِس اثفنفيفِن وف عفةف ذفكفۭر جف اجف اتِي لمف يفعفِرففنف موضف النحاِس ِمنف النتِسفاِء اللوف

ثفلثِينف أفلفا  البفقفرو ِستحة  وف . وف سفبفِعينف سفة  وف مف خف ِ ِمنف الغفنفِم ِستح ِمئفۭة وف بت كفاةو ِللرح كفانفِت الزح سف ِمئفۭة. وف مف خف ثفلثِينف أفلفا  وف سفبفعفة  وف الغفنفِم ثفلثف ِمئفۭة وف
ِ بت ا ِللرح كفاتوهف زف نوفووسو النحاِس ِستحةف عفشفرف أفلفا  وف . وف ِستتِينف اِحدا  وف ِ وف بت ا ِللرح كفاتوهف زف سف ِمئفۭة وف مف خف ِميرو ثفلثِينف أفلفا  وف الحف . وف سفبفِعينف ِ اثفنفيفِن وف بت ا ِللرح كفاتوهف زف وف
وسفى هو مو ائِيل الِذي قفسفمف رف فو إِسف ا نِصف أفمح وسفى. وف ب  مو رف الرح ا أفمف ارف الكفاِهِن كفمف ِ لفِلعفازف بت فِيعفةف الرح كفاةف رف وسفى الزح طفى مو فعف ثفلثِينف نفففسا . ففأ اثفنفيفِن وف

ِمنف ثفلثِينف أفلفا . وف ِمنف البفقفِر ِستحة  وف سف ِمئفۭة. وف مف خف ثفلثِينف أفلفا  وف سفبفعفة  وف اعفِة ِمنف الغفنفِم ثفلثف ِمئفۭة وف مف فو الجف نتِِدينف ففكفانف نِصف تفجف اِل المو جف ِمنف الرتِ
ِسينف مف اِحدا  ِمنف كولتِ خف وِذ وف أفخو ائِيل المف رف ِف بفنِي إِسف وسفى ِمنف نِصف ذف مو فخف ِمنف نوفووِس النحاِس ِستحةف عفشفرف أفلفا . ففأ سف ِمئفۭة. وف مف خف ِميِر ثفلثِينف أفلفا  وف الحف
كفلءو الِذينف عفلى وسفى الوو وسفى. ثومح تفقفدحمف إِلى مو ب  مو رف الرح ا أفمف ِ كفمف بت كفِن الرح سف افِِظينف شفعفائِرف مف طفاهفا ِللِويتِينف الحف أفعف ائِِم وف ِمنف البفهف ِمنف النحاِس وف

. ففقفدف قفدف ِمنحا إِنفسفان  ِب الِذينف فِي أفيفِدينفا ففلمف يوفف رف اِل الحف ذووا عفدفدف ِرجف وسفى: «عفبِيدوكف قفدف أفخف قفالووا ِلمو سفاءو الِمئفاِت وف ؤف رو سفاءو الولووِف وف ؤف نفِد رو أولووِف الجو
وسفى ذف مو فخف ِ». ففأ بت امف الرح فوِسنفا أفمف ِفيِر عفنف أفنف قفلئِدف ِللتحكف اطا  وف أفقفرف اتِمف وف وف خف أفسفاِورف وف ول  وف جو تِعفةف ذفهفۭب حو دفهو أفمف جف ا وف اِحۭد مف ِ كول  وف بت بفانف الرح نفا قورف قفدحمف
ِسينف شفاقِل  مف خف سفبفعف ِمئفۭة وف ِ ِستحةف عفشفرف أفلفا  وف بت ففعووهفا ِللرح فِيعفِة التِي رف كفانف كول  ذفهفِب الرح نووعفۭة. وف صف تِعفۭة مف مف كول أفمف ارو الكفاِهنو الذحهفبف ِمنفهو أفِلعفازف وف
سفاِء ؤف ارو الكفاِهنو الذحهفبف ِمنف رو أفِلعفازف وسفى وف ذف مو فخف اِحۭد ِلنفففِسِه). ففأ وا كول  وف تفنفمو نفِد ففاغف الو الجو ا ِرجف سفاِء الِمئفاِت. (أفمح ؤف رو سفاِء الولووِف وف ؤف ِمنف ِعنفِد رو

ِ بت امف الرح ائِيل أفمف رف اعِ تِذفكفارا  ِلبفنِي إِسف تِمف ِة اِلجف يفمف أفتفيفا بِِه إِلى خف الِمئفاِت وف  .الولووِف وف

اۭش أفتفى بفنوو     وف كفانو مف كفانو مف إِذفا المف ضف ِجلعفادف وف أفرف ضف يفعفِزيرف وف أووا أفرف ا رف ا . ففلمح ة  ِجدت افِرف ة  وف اۭش كفثِيرف وف مف مف ادف ففكفانف لهو بفنوو جف أووبفيفنف وف ا بفنوو رف أفمح وف
نفبوو شفبفامو وف أفِلعفالةو وف بوونو وف شف حف ةو وف رف نِمف يفعفِزيرو وف ِديبوونو وف وتو وف اعفِة: «عفطفارو مف سفاِء الجف ؤف رو ارف الكفاِهِن وف أفِلعفازف وسفى وف قفالووا ِلمو أووبفيفنف وف بفنوو رف ادف وف جف
ة  فِي عفيفنفيفكف ففلتوعفطف نفا نِعفمف دف جف اۭش». ثومح قفالووا: «إِنف وف وف ِلعفبِيِدكف مف اۭش وف وف ضو مف ائِيل ِهيف أفرف رف امف بفنِي إِسف ب  قودح ا الرح بفهف رف ضو التِي ضف بفعوونو الفرف وف

نفا؟ أفنفتومف تفقفعودوونف هفهو ِب وف رف توكومف إِلى الحف وف : «هفل يفنفطفِلقو إِخف أووبفيفنف بفنِي رف اۭد وف وسفى ِلبفنِي جف ». ففقفال مو دونح نفا الورف ل توعفبتِرف لكا  وف ضو ِلعفبِيِدكف مو هفِذِه الفرف
وا نِيعف ِليفنفظورو مف ِمنف قفاِدشف بفرف سفلتوهو كومف ِحينف أفرف ؟ هفكفذفا ففعفل آبفاؤو ب  ِض التِي أفعفطفاهومو الرح ائِيل عفِن العوبووِر إِلى الفرف رف اذفا تفصود ونف قولووبف بفنِي إِسف ففِلمف
ِميف غفضفبو . ففحف ب  طفاهومو الرح ِض التِي أفعف وِل الفرف ائِيل عفنف دوخو رف د وا قولووبف بفنِي إِسف صف ضف وف وا الفرف نفظفرو كوول وف اِدي أفشف ِعدووا إِلى وف . صف ضف الفرف
اِهيمف بفرف تو ِلِ ضف التِي أفقفسفمف اِعدا  الفرف ِرينف سفنفة  ففصف رف ِمِن ابفِن ِعشف ِعدووا ِمنف ِمصف ى النحاسو الِذينف صف أفقفسفمف قفائِل : لنف يفرف ِم وف ِ فِي ذفِلكف اليفوف بت الرح
ِ بت ِميف غفضفبو الرح اما . ففحف بح تفمف ا اتحبفعفا الرح مف يفشووعف بفنف نوونف لفنحهو يح وف ا عفدفا كفاِلبف بفنف يففونحةف الِقنِزتِ اما  مف مف لمف يفتحبِعوونِي تفمف يفعفقووبف لفنحهو اقف وف حف إِسف وف

ضا  عفنف آبفائِكومف تومف ِعوف ذفا أفنفتومف قفدف قومف وف ِ. ففهو بت تحى ففنِيف كول  الِجيِل الِذي ففعفل الشحرح فِي عفيفنفيِ الرح بفِعينف سفنفة  حف يحِة أفرف مف فِي البفرتِ أفتفاهفهو ائِيل وف رف عفلى إِسف
ِلكوونف كول هفذفا يحِة ففتوهف كوهو أفيفضا  فِي البفرتِ ائِِه يفعوودو يفتفرو رف تومف ِمنف وف تفدفدف ائِيل. إِذفا ارف رف ِ عفلى إِسف بت ِب الرح وح غفضف مو طفاةۭ ِلتفِزيدووا أفيفضا  حو بِيفةف أونفاۭس خو تفرف

تحى نفأفتِيف ائِيل حف رف امف بفنِي إِسف ِرِعينف قودح سف دو مو رح نو ففنفتفجف ا نفحف أفمح ففاِلنفا. وف دونا  لفطف مو نفا وف اِشينفا هفهو وف ظفائِرف غفنفۭم ِلمف قفالووا: «نفبفنِي حف بووا إِليفِه وف الشحعفِب». ففاقفتفرف
اِحۭد نفِصيبفهو. ائِيل كول  وف رف تحى يفقفتفِسمف بفنوو إِسف ِجعو إِلى بويووتِنفا حف ِض. ل نفرف ِه سوكحاِن الفرف جف نفۭة ِمنف وف صح حف دوۭن مو ففالونفا فِي مو يفلبفثو أفطف . وف كفانِِهمف بِِهمف إِلى مف
وسفى: «إِنف ففعفلتومف هفذفا مف مو ِق». ففقفال لهو دونتِ إِلى الشحرف صفل لنفا فِي عفبفِر الورف هو لفنح نفِصيبفنفا قفدف حف اءف رف ا وف مف دونتِ وف بفِر الورف مف فِي عف عفهو ِلكو مف إِنحنفا ل نفمف

امف ضو أفمف ِضعفِت الفرف أوخف اِمِه وف هو ِمنف أفمف دفاءف دف أفعف تحى طفرف ِ حف بت امف الرح ۭد ِمنفكومف أفمف رتِ تفجف دونح كول  مو عفبفرف الورف ِب وف رف ِ ِللحف بت امف الرح تومف أفمف دف رح رف إِنف تفجف الفمف
لِكنف إِنف لمف تفففعفلووا ِ. وف بت امف الرح لكا  لكومف أفمف ضو مو تفكوونو هفِذِه الفرف ائِيل وف رف ِو إِسف ِمنف نفحف ِ وف بت ِو الرح تومف ففتفكوونوونف أفبفِريفاءف ِمنف نفحف عف جف بفعفدف ذفِلكف رف ِ وف بت الرح
اِهكومو جف ِمنف أفففوف رف ا خف مف . وف ظفائِرف ِلغفنفِمكومف حف ففاِلكومف وف دونا  لفطف فوِسكومف مو . اِبفنووا لفنف ِطيحتفكومو التِي توِصيبوكومف ونف خف تفعفلمو ِ. وف بت ِطئوونف إِلى الرح هفكفذفا ففإِنحكومف توخف
ائِِمنفا تفكوونو هونفاكف فِي كول  بفهف اِشينفا وف وف مف نفا وف نِسفاؤو ففالونفا وف رف سفيتِِدي. أفطف ا أفمف وسفى: «عفبِيدوكف يفففعفلوونف كفمف أووبفيفنف ِلمو بفنوو رف ادف وف اففعفلووا». ففقفال بفنوو جف
يفشووعف بفنف ارف الكفاِهنف وف وسفى أفِلعفازف صفى بِِهمف مو فوف ا تفكفلمف سفيتِِدي». ففأ ِب كفمف رف ِ ِللحف بت امف الرح نفِد أفمف ۭد ِللجو رتِ تفجف ونف كول  مو عفبِيدوكف يفعفبورو دوِن ِجلعفادف. وف مو

امف ِب أفمف رف ۭد ِللحف رتِ تفجف أووبفيفنف كول  مو بفنوو رف ادف وف عفكومف بفنوو جف دونح مف وسفى: «إِنف عفبفرف الورف مف مو قفال لهو ائِيل. وف رف بفاِط ِمنف بفنِي إِسف وسف آبفاِء الفسف ؤو رو ِف وف نووۭن
ِض سفِطكومف فِي أفرف لكووا فِي وف عفكومف يفتفمف ِدينف مف رتِ تفجف وا مو لِكنف إِنف لمف يفعفبورو لكا . وف ضف ِجلعفادف مو مف أفرف كومف توعفطوونفهو امف ضو أفمف ِضعفِت الفرف تفى أوخف ِ ففمف بت الرح

ِض كفنفعفانف ِ إِلى أفرف بت امف الرح ِدينف أفمف رتِ تفجف نو نفعفبورو مو . نفحف ب  عفنف عفبِيِدكف كفذفِلكف نفففعفلو : «الِذي تفكفلمف بِِه الرح أووبفيفنف بفنوو رف اۭد وف ابف بفنوو جف فجف ». ففأ كفنفعفانف
ونف لكفةف ِسيحو مف نفسحى بفِن يووسوفف مف ِف ِسبفِط مف نِصف أووبفيفنف وف بفنِي رف اۭد وف مف ِلبفنِي جف وسفى لهو طفى مو فعف ». ففأ دونتِ لكف نفِصيبِنفا فِي عفبفِر الورف لِكنف نوعفطفى مو وف
وِعيرف عفرو وتف وف عفطفارو ادف ِديبوونف وف ا. ففبفنفى بفنوو جف اليفهف وف ِض حف دوِن الفرف وِم مو ا بِتوخو دونِهف عف مو ضف مف ِلِك بفاشفانف الفرف لكفةف عووجۭ مف مف مف وِريتِينف وف ِلِك الفمو مف
يفتفايِمف قفرف أفِلعفالةف وف بوونف وف شف أووبفيفنف حف بفنفى بفنوو رف ظفائِِر غفنفۭم. وف عف حف نفة  مف صح حف دونا  مو انف مو بفيفتف هفارف ةف وف رف بفيفتف نِمف ةف وف بفهف يوجف يفعفِزيرف وف وتف شووففانف وف رو عفطف وف

ذووهفا أفخف نفسحى إِلى ِجلعفادف وف اِكيرف بفِن مف ذفهفبف بفنوو مف دوِن التِي بفنووا. وف اءف المو مف اۭء أفسف مف فسف دفعووا بِأ ةف وف سفبفمف ِم) وف تفيِ اِلسف غفيحرف عوونف (مو بفعفل مف نفبووف وف وف
دفعفاهونح ا وف اِرعفهف زف ذف مف أفخف نفسحى وف ذفهفبف يفائِيرو ابفنو مف ا. وف نفسحى ففسفكفنف فِيهف اِكيرف بفِن مف وسفى ِجلعفادف ِلمف طفى مو فعف ا. ففأ وِريتِينف الِذينف فِيهف دووا الفمو طفرف وف

ِمِه دفعفاهفا نووبفحف بِاسف اهفا وف قورف ذف قفنفاةف وف أفخف ذفهفبف نووبفحو وف . وف وثف يفائِيرف و   .حف

سفبف لتِِهمف حف مف بِِرحف هو اِرجف خف وسفى مف كفتفبف مو . وف ونف هفارو وسفى وف نووِدِهمف عفنف يفِد مو رف بِجو ِض ِمصف وا ِمنف أفرف جو رف ائِيل الِذينف خف رف لتو بفنِي إِسف هفِذِه ِرحف
حِ. ِل فِي غفِد الِفصف ِر الفوح اِمِس عفشفرف ِمنف الشحهف ِم الخف ِل فِي اليفوف ِر الفوح ِسيسف فِي الشحهف عفمف لووا ِمنف رف تفحف : اِرف اِرِجِهمف خف مف بِمف لتوهو هفِذِه ِرحف ِ. وف بت ِل الرح قفوف

ب  قفدف الرح ۭر. وف ب  ِمنف كولتِ بِكف مو الرح بف ِمنفهو فِنوونف الِذينف ضفرف ِري ونف يفدف ِريتِينف إِذف كفانف الِمصف ِميعِ الِمصف يوِن جف امف أفعف فِيعفۭة أفمف ائِيل بِيفۭد رف رف جف بفنوو إِسف رف خف
ِف لووا فِي إِيثفامف التِي فِي طفرف نفزف لووا ِمنف سوك وتف وف تفحف . ثومح ارف لووا فِي سوك وتف نفزف ِسيسف وف عفمف ائِيل ِمنف رف رف ل بفنوو إِسف تفحف كفاما . ففارف تِِهمف أفحف نفعف بِآِلهف صف



وا عفبفرو وِث وف اِم الِحيرو لووا ِمنف أفمف تفحف دفۭل. ثومح ارف جف امف مف لووا أفمف نفزف فوونف وف وِث التِي قوبفالةف بفعفل صف عووا عفلى ففِم الِحيرو جف رف لووا ِمنف إِيثفامف وف تفحف يحِة. ثومح ارف البفرتِ
كفانف فِي إِيِليمف أفتووا إِلى إِيِليمف. وف ةف وف ارح لووا ِمنف مف تفحف ةف. ثومح ارف ارح لووا فِي مف نفزف يحِة إِيثفامف وف ةف ثفلثفِة أفيحاۭم فِي بفرتِ ِسيرف وا مف سفارو يحِة وف ِر إِلى البفرتِ سفِط البفحف فِي وف
لووا فِي نفزف ِر سووفف وف لووا ِمنف بفحف تفحف . ثومح ارف ِر سووفف لووا عفلى بفحف نفزف لووا ِمنف إِيِليمف وف تفحف . ثومح ارف لووا هونفاكف لة . ففنفزف سفبفعوونف نفخف اۭء وف ةف عفيفنف مف اثفنفتفا عفشفرف
. فِيِديمف لووا فِي رف نفزف لووا ِمنف أفلووشف وف تفحف . ثومح ارف لووا فِي أفلووشف نفزف قفةف وف لووا ِمنف دوفف تفحف قفةف. ثومح ارف لووا فِي دوفف نفزف يحِة ِسيۭن وف لووا ِمنف بفرتِ تفحف يحِة ِسيۭن. ثومح ارف بفرتِ

ةف. فوف وتف هفتحأ لووا فِي قفبفرو نفزف يحِة ِسينفاءف وف لووا ِمنف بفرتِ تفحف . ثومح ارف يحِة ِسينفاءف لووا فِي بفرتِ نفزف فِيِديمف وف لووا ِمنف رف تفحف . ثومح ارف بف رف اء  ِللشحعفِب ِليفشف لمف يفكونف هونفاكف مف وف
لووا فِي نفزف ةف وف لووا ِمنف ِرثفمف تفحف ةف. ثومح ارف لووا فِي ِرثفمف نفزف وتف وف يفرو ضف لووا ِمنف حف تفحف . ثومح ارف وتف يفرو ضف لووا فِي حف نفزف ةف وف فوف وتف هفتحأ لووا ِمنف قفبفرو تفحف ثومح ارف
لووا فِي نفزف لووا ِمنف ِرسحةف وف تفحف لووا فِي ِرسحةف. ثومح ارف نفزف نفةف وف لووا ِمنف ِلبف تفحف لووا فِي ِلبفنفةف. ثومح ارف نفزف ونف ففاِرصف وف لووا ِمنف ِرم  تفحف . ثومح ارف ونف ففاِرصف ِرم 

لووا فِي نفزف ادفةف وف رف لووا ِمنف حف تفحف ادفةف. ثومح ارف رف لووا فِي حف نفزف بفِل شفاففرف وف لووا ِمنف جف تفحف . ثومح ارف بفِل شفاففرف لووا فِي جف نفزف يفلتفةف وف لووا ِمنف قوهف تفحف يفلتفةف. ثومح ارف قوهف
لووا فِي ِمثفقفةف. ثومح نفزف حف وف لووا ِمنف تفارف تفحف . ثومح ارف حف لووا فِي تفارف نفزف تف وف لووا ِمنف تفاحف تفحف . ثومح ارف تف لووا فِي تفاحف نفزف يفلووتف وف قفهف لووا ِمنف مف تفحف . ثومح ارف يفلووتف قفهف مف

. ث مف لووا فِي بفنِي يفعفقفانف نفزف وتف وف ِسيرو لووا ِمن مو تحف . ثومح ارف وتف ِسيرو لووا فِي مو نفزف ونفةف وف مو شف لووا ِمنف حف تفحف ونفةف. ثومح ارف مو شف لووا فِي حف نفزف لووا ِمنف ِمثفقفةف وف تفحف ارف
لووا فِي نفزف بفاتف وف لووا ِمنف يوطف تفحف . ثمح ارف بفاتف لووا فِي يوطف نفزف اِد وف جف وِر الِجدف لووا ِمنف حو تفحف اِد. ثمح ارف جف وِر الِجدف لووا فِي حو نفزف لووا ِمنف بفنِي يفعفقفانف وف تفحف ارف
). ثمح ِهيف قفاِدشو يتِة ِصيۭن (وف لووا فِي برتِ نفزف ابِرف وف يوونف جف لووا ِمنف ِعصف تفحف . ثمح ارف ابِرف يوونف جف لووا فِي ِعصف نفزف ونفةف وف لووا ِمنف عفبفرو تفحف ونفةف. ثمح ارف عفبفرو

اتف هونفاكف فِي مف ِ وف بت ِل الرح سفبف قفوف بفِل هووۭر حف ونو الكفاِهنو إِلى جف ِعدف هفارو . ففصف ِض أفدوومف ِف أفرف بفِل هووۭر فِي طفرف لووا فِي جف نفزف لووا ِمنف قفاِدشف وف تفحف ارف
ِرينف ِعشف ونو ابفنف ِمئفۭة وثفلۭث وف كفانف هفارو ِر. وف ِل ِمنف الشحهف اِمِس فِي الفوح ِر الخف رف في الشحهف ِض ِمصف ائِيل ِمنف أفرف رف وجِ بفنِي إِسف رو بفِعينف ِلخو السحنفِة الفرف
لووا ِمنف تفحف ائِيل. ثومح ارف رف ِجيِء بفنِي إِسف نفعفانف بِمف ِض كف نووِب فِي أفرف هووف سفاِكن  فِي الجف ادف وف ِلكو عفرف سفِمعف الكفنفعفانِي  مف بفِل هووۭر. وف اتف فِي جف سفنفة  ِحينف مف

لووا ِمنف تفحف . ثومح ارف لووا فِي أووبووتف نفزف لووا ِمنف فوونوونف وف تفحف . ثومح ارف لووا فِي فوونوونف نفزف ونفةف وف لمو لووا ِمنف صف تفحف ونفةف. ثومح ارف لمو لووا فِي صف نفزف بفِل هووۭر وف جف
لووا فِي نفزف ادف وف لووا ِمنف ِديبوونف جف تفحف ادف. ثومح ارف لووا فِي ِديبوونف جف نفزف لووا ِمنف عفيتِيمف وف تفحف . ثومح ارف وآبف ِم مو يتِي عفبفاِريمف فِي توخو لووا فِي عف نفزف أووبووتف وف

بفاِت لووا فِي عفرف نفزف بفاِريمف وف لووا ِمنف ِجبفاِل عف تفحف امف نفبوو. ثومح ارف بفاِريمف أفمف لووا فِي ِجبفاِل عف نفزف ونف ِدبفلتفايِمف وف لووا ِمنف عفلمو تفحف . ثومح ارف ونف ِدبفلتفايِمف عفلمو
وآبف بفاِت مو وسفى فِي عفرف ب  ِلمو قفال الرح . وف وآبف بفاِت مو يمف فِي عفرف وتف إِلى آبفل ِشطتِ دونتِ ِمنف بفيفِت يفِشيمو لووا عفلى الورف ا. نفزف دونتِ أفِريحف وآبف عفلى أورف مو
ِميعف ونف جف حو تفمف اِمكومف وف ِض ِمنف أفمف دوونف كول سوكحاِن الفرف رو ِض كفنفعفانف ففتفطف دونح إِلى أفرف ونف الورف ائِيل: إِنحكومف عفابِرو رف ا: «قول ِلبفنِي إِسف دونتِ أفِريحف عفلى أورف
ضف ِلكفيف طفيفتوكومو الفرف ا لفنتِي قفدف أفعف كونوونف فِيهف تفسف ضف وف ِلكوونف الفرف . تفمف تفففعفاتِِهمف رف ِميعف مو ِربوونف جف توخف بووكفِة وف سف نفاِمِهِم المف توبِيدوونف كول أفصف اِويِرِهمف وف تفصف

نفاكف عفةو ففهو تف لهو القورف جف رف يفثو خف لوونف لهو نفِصيبفهو. حف القفِليلو توقفلتِ ونف لهو نفِصيبفهو وف ثتِرو . الكفثِيرو توكف سفبف عفشفائِِركومف عفِة حف ضف بِالقورف ونف الفرف تفقفتفِسمو ِلكووهفا وف تفمف
نفاِخسف مف يونِكومف وف اكا  فِي أفعف وف مف أفشف تفبفقوونف ِمنفهو اِمكومف يفكوونو الِذينف تفسف ِض ِمنف أفمف دووا سوكحانف الفرف رو إِنف لمف تفطف . وف ونف بفاِط آبفائِكومف تفقفتفِسمو سفبف أفسف يفكوونو لهو. حف

تو أفنف أفففعفل بِِهمف مف ا هفمف ا. ففيفكوونو أفنتِي أفففعفلو بِكومف كفمف ِض التِي أفنفتومف سفاِكنوونف فِيهف ايِقوونفكومف عفلى الفرف يوضف انِبِكومف وف وف  .«فِي جف

ا. وِمهف ضو كفنفعفانف بِتوخو ضو التِي تفقفعو لكومف نفِصيبا . أفرف . هفِذِه ِهيف الفرف ِض كفنفعفانف ائِيل: إِنحكومف دفاِخلوونف إِلى أفرف رف وسفى: «قول ِلبفنِي إِسف ب  مو ر الرح أفمف وف
مو يفدوورو لكومو الت خو ِق وف ِر الِملحِ إِلى الشحرف ِف بفحف نووِب ِمنف طفرف مو الجف يفكوونو لكومف توخو انِِب أفدوومف. وف يحِة ِصينف عفلى جف نووِب ِمنف بفرتِ تفكوونو لكومف نفاِحيفةو الجف

. ثومح ونف مو بورو إِلى عفصف يفعف ِر أفدحارف وف صف جو إِلى حف رو يفخف نِيعف وف نووِب قفاِدشف بفرف هو ِمنف جف اِرجو خف تفكوونو مف بورو إِلى ِصينف وف يفعف قفِربتِيمف وف قفبفِة عف نووِب عف ِمنف جف
ما . هفذفا يفكوونو لكومف رو الكفبِيرو لكومف توخو ِب ففيفكوونو البفحف مو الغفرف ا توخو أفمح ِر. وف هو ِعنفدف البفحف اِرجو خف تفكوونو مف رف وف اِدي ِمصف ونف إِلى وف مو مو ِمنف عفصف يفدوورو الت خو

اةف مف ِل حف خف دف ونف إِلى مف سومو بفِل هوورف تفرف ِمنف جف . وف بفِل هوورف ونف لكومف إِلى جف سومو ِر الكفبِيِر تفرف اِل. ِمنف البفحف مف مو الشتِ هفذفا يفكوونو لكومف توخو ِب. وف مو الغفرف توخو
ونف سومو تفرف اِل. وف مف مو الشتِ . هفذفا يفكوونو لكومف توخو ِر ِعينفانف صف هو ِعنفدف حف اِرجو خف تفكوونو مف ونف وف مو إِلى ِزففرو جو الت خو رو دفدف. ثومح يفخف ِم إِلى صف اِرجو الت خو خف تفكوونو مف وف

ةف ِر ِكنحارف انِبف بفحف س  جف يفمف مو وف ِدرو الت خو قِيح عفيفۭن. ثومح يفنفحف بفلةف شفرف ففامف إِلى رف مو ِمنف شف ِدرو الت خو يفنفحف . وف ِر ِعينفانف إِلى شفففامف صف ِق ِمنف حف ما  إِلى الشحرف لكومف توخو
وسفى بفنِي رف مو فمف ا». ففأ اليفهف وف ا حف وِمهف ضو بِتوخو ِر الِملحِ. هفِذِه تفكوونو لكومو الفرف هو ِعنفدف بفحف اِرجو خف تفكوونو مف دونتِ وف مو إِلى الورف ِدرو الت خو ِق. ثومح يفنفحف إِلى الشحرف
ذف ِسبفطو بفنِي بفِط. لفنحهو قفدف أفخف ِف الستِ نِصف بفاِط وف عفِة الفسف ب  أفنف توعفطفى ِللتتِسف رف الرح عفِة التِي أفمف ا بِالقورف ونفهف ضو التِي تفقفتفِسمو ائِيل: «هفِذِه ِهيف الفرف رف إِسف

ذووا بفِط قفدف أفخف فو الستِ نِصف بفطفاِن وف . افلستِ مف ذووا نفِصيبفهو نفسحى. قفدف أفخف فو ِسبفِط مف نِصف سفبف بويووِت آبفائِِهمف وف ادف حف ِسبفطو بفنِي جف سفبف بويووِت آبفائِِهمف وف أووبفيفنف حف رف
ارو : أفِلعفازف ضف اِن لكومو الفرف ليفِن اللذفيفِن يفقفِسمف جو ا الرح مف وسفى: «هفذفاِن اسف ب  ِلمو قفال الرح وِق». وف وف الش رو قا  نفحف ا شفرف دونتِ أفِريحف مف فِي عفبفِر أورف نفِصيبفهو

ِمنف اِل. ِمنف ِسبفِط يفهووذفا كفاِلبو بفنو يففونحةف. وف جف اءو الرتِ مف هفِذِه أفسف ِض. وف ِة الفرف مف ذوونف ِلِقسف اِحدا  ِمنف كولتِ ِسبفۭط تفأفخو ئِيسا  وف رف . وف يفشووعو بفنو نوونف الكفاِهنو وف
: ِمنف بفنِي يووسوفف ِلي. وف ئِيسو بوقتِي بفنو يوجف ِمنف ِسبفِط بفنِي دفانف الرح . وف لوونف ِمنف ِسبفِط بِنفيفاِمينف أفِليدفادو بفنو كفسف يهوودف. وف وئِيلو بفنو عفمتِ عوونف شفمو ِسبفِط بفنِي شفمف

ئِيسو بوولوونف الرح ِمنف ِسبفِط بفنِي زف . وف وئِيلو بفنو ِشففطفانف ئِيسو قفمو ايِمف الرح ِمنف ِسبفِط بفنِي أفففرف نتِيئِيلو بفنو إِيفوودف. وف ئِيسو حف نفسحى الرح ِمنف ِسبفِط بفنِي مف
ِمنف ِسبفِط بفنِي ئِيسو أفِخيهوودو بفنو شفلووِمي. وف ِمنف ِسبفِط بفنِي أفِشيرف الرح . وف انف ئِيسو ففلِطيئِيلو بفنو عفزح ِمنف ِسبفِط بفنِي يفسحاكفرف الرح . وف نفاخف اففانو بفنو ففرف أفِليصف

نفعفانف ِض كف ائِيل فِي أفرف رف وا ِلبفنِي إِسف ب  أفنف يفقفِسمو هومو الرح رف لِء هومو الِذينف أفمف يهوودف». هفؤو ئِيلو بفنو عفمتِ ئِيسو ففدفهف  .نفففتفاِلي الرح

دونا  ِللسحكفِن لِكِهمف مو ائِيل أفنف يوعفطووا اللِويتِينف ِمنف نفِصيِب مو رف ِص بفنِي إِسف ا: «أفوف دونتِ أفِريحف وآبف عفلى أورف بفاِت مو وسفى فِي عفرف ب  مو رف الرح ثومح أفمف
دوِن التِي اِعي المو رف مف . وف انفاتِِهمف يفوف ِلسفائِِر حف اِلِهمف وف وف أفمف ائِِمِهمف وف ا ِلبفهف اِعيفهف رف مف مف ِللسحكفِن وف دونو لهو . ففتفكوونو المو ا توعفطوونف اللِويتِينف اليفهف وف دوِن حف اِعيف ِللمو رف مف وف

اعۭ ِق أفلففيف ِذرف انِبف الشحرف ِدينفِة جف اِرجِ المف ا. ففتفِقيسوونف ِمنف خف اليفهف وف اعۭ حف اِرجِ أفلفف ِذرف ِة الخف ِدينفِة إِلى ِجهف توعفطوونف اللِويتِينف تفكوونو ِمنف سووِر المف
اِعي رف مف مف سفِط. هفِذِه تفكوونو لهو ِدينفةو فِي الوف تفكوونو المف اعۭ وف اِل أفلففيف ِذرف مف انِبف الشتِ جف اعۭ وف ِب أفلففيف ِذرف انِبف الغفرف جف اعۭ وف نووِب أفلففيف ِذرف انِبف الجف جف وف
بفِعينف أفرف ا توعفطوونف اثفنفتفيفِن وف قفهف ففوف . وف ا القفاتِلو بف إِليفهف رو ا ِلكفيف يفهف إِ. توعفطوونفهف لجف دونا  ِللمف ا مو دونو التِي توعفطوونف اللِويتِينف تفكوونو ِست  ِمنفهف المو دوِن. وف المو

ائِيل ِمنف الكفثِيِر رف لِك بفنِي إِسف دونو التِي توعفطوونف ِمنف مو المو ا. وف اِعيفهف رف عف مف ِدينفة  مف بفعوونف مف أفرف انِي وف دوِن التِي توعفطوونف اللِويتِينف ثفمف ِميعو المو ِدينفة . جف مف
ائِيل: إِنحكومف رف وسفى: «قول ِلبفنِي إِسف ب  مو رف الرح أفمف ». وف دونِِه ِللِويتِينف لكفهو يوعفِطي ِمنف مو سفبف نفِصيبِِه الِذي مف اِحۭد حف . كول  وف لوونف ِمنف القفِليِل توقفلتِ ونف وف ثتِرو توكف
دونو وا . ففتفكوونو لكومو المو ا القفاتِلو الِذي قفتفل نفففسا  سفهف بف إِليفهف رو ۭأ لكومف ِليفهف لجف دونف مف دونا  تفكوونو مو . ففتوعفيتِنوونف لفنففوِسكومف مو نفعفانف ِض كف دونح إِلى أفرف ونف الورف عفابِرو



دوِن . ثفلثا  ِمنف المو ۭأ لكومف لجف دوِن مف دونو التِي توعفطوونف تفكوونو ِستح مو المو اِء. وف اعفِة ِللقفضف مف امف الجف تحى يفِقفف أفمف وتف القفاتِلو حف ِ ِلكفيفل يفمو ِليت أ  ِمنف الوف لجف مف
سفِطِهمف ِطِن فِي وف تفوف سف ِللمو ِللغفِريِب وف ائِيل وف رف ۭأ تفكوونو ِلبفنِي إِسف لجف دونف مف . مو ِض كفنفعفانف دوِن توعفطوونف فِي أفرف ثفلثا  ِمنف المو دونتِ وف بفِر الورف توعفطوونف فِي عف
إِنف . وف . إِنح القفاتِل يوقفتفلو وف قفاتِل  اتف ففهو ِديۭد ففمف فدفاةِ حف بفهو بِأ رف وا . «إِنف ضف نف قفتفل نفففسا  سفهف ا كول  مف بف إِليفهف رو إِ ِلكفيف يفهف لجف دوِن ِللمف ت  المو تفكوونو هفِذِه الستِ

ِلي  . وف . إِنح القفاتِل يوقفتفلو وف قفاتِل  ا يوقفتفلو بِِه ففهو شفۭب ِممح فدفاةِ يفۭد ِمنف خف بفهو بِأ رف . أفوف ضف . إِنح القفاتِل يوقفتفلو وف قفاتِل  اتف ففهو ا يوقفتفلو بِِه ففمف ِر يفۭد ِممح جف بفهو بِحف رف ضف
اِربو اتف ففإِنحهو يوقفتفلو الضح ةۭ ففمف بفهو بِيفِدِه بِعفدفاوف رف اتف أفوف ضف ۭد ففمف ۭة أفوف أفلقفى عفليفِه شفيفئا  بِتفعفم  إِنف دفففعفهو بِبوغفضف اِدفوهو يفقفتولوهو. وف ِم يفقفتولو القفاتِل. ِحينف يوصف الدح

ا يوقفتفلو بِِه بِل ا ِممح را  مف جف ۭد أفوف حف ا بِل تفعفم  ِه أفدفاة  مف ةۭ أفوف أفلقفى عفليف تفة  بِل عفدفاوف لِكنف إِنف دفففعفهو بفغف اِدفوهو. وف ِم يفقفتولو القفاتِل ِحينف يوصف ِلي  الدح . وف لفنحهو قفاتِل 
ِقذو تونف كفاِم. وف سفبف هفِذِه الفحف ِ الدحِم حف ِليت بفيفنف وف اعفةو بفيفنف القفاتِِل وف مف ل طفاِلبا  أفِذيحتفهو تفقفِضي الجف ا  لهو وف هووف ليفسف عفدووت اتف وف ِه ففمف قفطفهو عفليف يفۭة. أفسف ؤف رو

ِن ِسحف بِالد هف ِت الكفاِهِن العفِظيِم الِذي مو وف ا ففيوِقيمو هونفاكف إِلى مف بف إِليفهف ئِِه التِي هفرف لجف ِدينفِة مف اعفةو إِلى مف مف د هو الجف تفرو ِم وف ِ الدح ِليت اعفةو القفاتِل ِمنف يفِد وف مف الجف
ِلي  الدحِم القفاتِل قفتفل وف ئِِه وف لجف ِدينفِة مف دووِد مف اِرجف حو ِم خف ِلي  الدح دفهو وف جف وف ا وف بف إِليفهف ئِِه التِي هفرف لجف ِدينفِة مف دووِد مف جف القفاتِلو ِمنف حو رف لِكنف إِنف خف قفدحِس. وف المو
لِكِه. «ففتفكوونو ِض مو ِجعو القفاتِلو إِلى أفرف ِت الكفاِهِن العفِظيِم ففيفرف وف ا بفعفدف مف أفمح ِت الكفاِهِن العفِظيِم. وف وف ئِِه يوِقيمو إِلى مف لجف ِدينفِة مف ففليفسف لهو دفم  لفنحهو فِي مف

دف عفلى نفففۭس هف اِحد  ل يفشف شفاِهد  وف . وف نف قفتفل نفففسا  ففعفلى ففِم شوهووۭد يوقفتفلو القفاتِلو . كول  مف سفاِكنِكومف ِميعِ مف يفاِلكومف فِي جف ۭم إِلى أفجف كف ةف حو هفِذِه لكومف ففِريضف
كونف فِي يفسف ِجعف وف ئِِه ففيفرف لجف ِدينفِة مف بف إِلى مف رو يفة  ِليفهف ذووا فِدف ل تفأفخو . وف ِت بفل إِنحهو يوقفتفلو وف نِِب ِللمف ذف يفة  عفنف نفففِس القفاتِِل المو ذووا فِدف ل تفأفخو ِت. وف وف ِللمف

ا إِل ِل الدحِم الِذي سوِفكف فِيهف فحرو لفجف ِض ل يوكف عفِن الفرف . وف ضف نتِسو الفرف ا لفنح الدحمف يودف تومف فِيهف ضف التِي أفنف نتِسووا الفرف ِت الكفاِهِن. ل تودف وف ِض بفعفدف مف الفرف
ائِيل رف سفِط بفنِي إِسف ب  سفاِكن  فِي وف ا. إِنتِي أفنفا الرح سفِطهف ا التِي أفنفا سفاِكن  فِي وف ونف فِيهف ِقيمو ضف التِي أفنفتومف مو سووا الفرف ل تونفجتِ  .«بِدفِم سفافِِكِه. وف

سفاِء البفاِء ِمنف      ؤف امف رو قودح وسفى وف وا قودحامف مو تفكفلمو : وف نفسحى ِمنف عفشفائِِر بفنِي يووسوفف اِكيرف بفِن مف ةِ بفنِي ِجلعفادف بفِن مف وسو البفاِء ِمنف عفِشيرف ؤو مف رو تفقفدح وف
ب  سفيتِِدي أفنف يوعفِطيف نفِصيبف رف الرح قفدف أفمف ائِيل. وف رف عفِة ِلبفنِي إِسف ۭة بِالقورف مف ضف بِِقسف ب  سفيتِِدي أفنف يوعفِطيف الفرف رف الرح قفالووا: «قفدف أفمف ائِيل وف رف بفنِي إِسف

بفِط يوضفافو إِلى نفِصيِب الستِ ذو نفِصيبوهونح ِمنف نفِصيِب آبفائِنفا وف خف ائِيل يوؤف رف بفاِط بفنِي إِسف ۭد ِمنف بفنِي أفسف نف نِسفاء  لفحف ادف أفِخينفا ِلبفنفاتِِه. ففإِنف ِصرف لوففحف صف
ِمنف نف لهو وف بفِط الِذي ِصرف ائِيل يوضفافو نفِصيبوهونح إِلى نفِصيِب الستِ رف تفى كفانف اليووبِيلو ِلبفنِي إِسف مف ذو. وف خف عفِة نفِصيبِنفا يوؤف نف لهو. ففِمنف قورف الِذي ِصرف

ب  عفنف رف بِِه الرح ا أفمف . هفذفا مف ۭ تفكفلمف ِسبفطو بفنِي يووسوفف قت ِ: «بِحف بت ِل الرح سفبف قفوف ائِيل حف رف وسفى بفنِي إِسف رف مو فمف ». ففأ ذو نفِصيبوهونح خف نفِصيِب ِسبفِط آبفائِنفا يوؤف
ائِيل ِمنف ِسبفۭط إِلى رف لو نفِصيب  ِلبفنِي إِسف وح . ففل يفتفحف ةِ ِسبفِط آبفائِِهنح يفكونح نِسفاء  لِكنف ِلعفِشيرف يونِِهنح يفكونح لهو نِسفاء  وف سونف فِي أفعف نف حف ادف: مف لوففحف بفنفاِت صف

ةِ اِحۭد ِمنف عفِشيرف أفة  ِلوف رف ائِيل تفكوونو امف رف بفاِط بفنِي إِسف ثفتف نفِصيبا  ِمنف أفسف رف كول  بِنفۭت وف اِحۭد نفِصيبف ِسبفِط آبفائِِه. وف ائِيل كول  وف رف ِسبفۭط بفل يولِزمو بفنوو إِسف
اِحۭد ائِيل كول  وف رف بفاطو بفنِي إِسف رف بفل يولِزمو أفسف ل نفِصيب  ِمنف ِسبفۭط إِلى ِسبفۭط آخف وح اِحۭد نفِصيبف آبفائِِه ففل يفتفحف ائِيل كول  وف رف ا ِليفِرثف بفنوو إِسف ِسبفِط أفبِيهف

ادف نِسفاء  ِلبفنِي لوففحف نووعفةو بفنفاتو صف ِملكفةو وف لةو وف جف حف ةو وف صف تِرف لةو وف حف تف مف ارف ادف. ففصف لوففحف وسفى كفذفِلكف ففعفلتف بفنفاتو صف ب  مو رف الرح ا أفمف نفِصيبفهو». كفمف
صفى كفامو التِي أفوف الفحف ايفا وف صف . هفِذِه ِهيف الوف ةِ أفبِيِهنح نفسحى بفِن يووسوفف ففبفِقيف نفِصيبوهونح فِي ِسبفِط عفِشيرف نف نِسفاء  ِمنف عفشفائِِر بفنِي مف . ِصرف اِمِهنح مف أفعف

ا دونتِ أفِريحف وآبف عفلى أورف بفاِت مو وسفى فِي عفرف ائِيل عفنف يفِد مو رف ب  إِلى بفنِي إِسف ا الرح  .بِهف

  

صدق ا العظيم  
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بسم ا الرحمن الرحيم

 

لبفانف تووففل وف انف وف ِف بفيفنف ففارف بفِة قوبفالةف سووۭف يحِة فِي العفرف دونتِ فِي البفرتِ ائِيل فِي عفبفِر الورف رف ِميعف إِسف وسفى جف هفذفا هووف الكفلمو الِذي كفلمف بِِه مو
ِذي ذفهفۭب وتف وف يفرو ضف حف نِيعف. وف بفِل سفِعيرف إِلى قفاِدشف بفرف وِريبف عفلى طفِريِق جف ما  ِمنف حو دف عفشفرف يفوف اِدي. أفحف ِر الحف بفِعينف فِي الشحهف ففِفي السحنفِة الفرف

ب  إِليفِهمف اهو الرح صف ا أفوف سفبف كولتِ مف ائِيل حف رف وسفى بفنِي إِسف ِر كفلمف مو ِل ِمنف الشحهف وِريتِينف السحاِكنف فِي. عفشفرف فِي الفوح ِلكف الفمو ونف مف بف ِسيحو رف ا ضف بفعفدف مف
ِعي وثف فِي إِذفرف تفارو ِلكف بفاشفانف السحاِكنف فِي عفشف عووجف مف بوونف وف شف حو هفِذِه الشحِريعفةف قفائِل . حف رف وسفى يفشف أف مو تفدف وآبف ابف ِض مو دونتِ فِي أفرف :فِي عفبفِر الورف

وِريبف قفائِل « نفا فِي حو نفا كفلمف ب  إِلهو بفِل: افلرح ففاكومف قوعوود  فِي هفذفا الجف بفِة! كف ا يفِليِه ِمنف العفرف كول مف وِريتِينف وف بفل الفمو لووا جف خو ادف تفِحلووا وف ارف لووا وف وح تفحف
اِت ِر الفورف ِر الكفبِيِر نفهف لوبفنفانف إِلى النحهف ِ وف ضف الكفنفعفانِيت ِر أفرف سفاِحِل البفحف نووِب وف الجف ِل وف السحهف بفِل وف الجف ضف. وف كومو الفرف امف عفلتو أفمف لووا. اونفظورف قفدف جف خو ادف

ِلِهمف ِمنف بفعفِدِهمف ِلنفسف مف وف ا لهو يفعفقووبف أفنف يوعفِطيفهف اقف وف حف إِسف اِهيمف وف ب  ِلبفائِكومف إِبفرف ضف التِي أفقفسفمف الرح لكووا الفرف تفمف قفِت قفائِل . وف توكومف فِي ذفِلكف الوف كفلمف ل: وف
ِملكومف ِدي أفنف أفحف حف كومف. أفقفِدرو وف كومف قفدف كفثحرف ب  إِلهو ةِ. افلرح ثفرف اِء فِي الكف وِم السحمف مف كفنوجو ذفا أفنفتومو اليفوف هووف ةۭ. وف رح ب  إِلهو آبفائِكومف يفِزيدو عفليفكومف ِمثفلكومف أفلفف مف الرح

كومف ا كفلمف يوبفاِركوكومف كفمف مف. وف عفلوهو فجف وفِينف ففأ عفرو مف عوقفلءف وف اءف وف كفمف ال  حو بفاِطكومف ِرجف ؟ هفاتووا ِمنف أفسف تفكومف صوومف خو لكومف وف ِحمف ِدي ثِقفلكومف وف حف ِملو وف كفيففف أفحف
وسفكومف ؤو ونِي. رو بفتومو فجف ل: ففأ تف بِِه أفنف يوعفمف رو الِذي تفكفلمف سفن  الفمف وسا  عفليفكومف. حف ؤو مف رو عفلتوهو جف وفِينف وف عفرو مف اءف وف كفمف ال  حو بفاِطكومف ِرجف وسف أفسف ؤو ذفتو رو فخف ففأ

بفاِطكومف ففاءف لفسف عورف اۭت وف سفاءف عفشفرف ؤف رو اِسينف وف مف سفاءف خف ؤف رو سفاءف ِمئفاۭت وف ؤف رو سفاءف أولووۭف وف ؤف قفِت قفائِل . رو اتفكومف فِي ذفِلكف الوف تو قوضف رف أفمف عووا بفيفنف: وف مف اسف
نفِزيِلِه أفِخيِه وف ِ بفيفنف اِلنفسفاِن وف قت اقفضووا بِالحف تِكومف وف وف اِء. إِخف وِه فِي القفضف جو وا إِلى الوو عوونف. ل تفنفظورو مف ِغيِر كفالكفبِيِر تفسف هف إِنفسفاۭن. ِللصح جف ابووا وف ل تفهف

اءف ِلِ عفهو. لفنح القفضف مف ونفهو إِليح لفسف مو رو الِذي يفعفسورو عفليفكومف توقفدتِ الفمف ا. وف لوونفهف وِر التِي تفعفمف قفِت بِكولتِ الومو توكومف فِي ذفِلكف الوف رف أفمف لنفا ِمنف. «وف تفحف ثومح ارف
نفا ب  إِلهو نفا الرح رف ا أفمف وِريتِينف كفمف بفِل الفمو أفيفتومف فِي طفِريِق جف وِف الِذي رف خو نفا كول ذفِلكف القفففِر العفِظيِم المف سفلكف وِريبف وف نِيعف. حو ِجئفنفا إِلى قفاِدشف بفرف .وف

نفا: ففقولتو لكومف ب  إِلهو طفانفا الرح وِريتِينف الِذي أفعف بفِل الفمو كف. اونفظورف. قفدف ِجئفتومف إِلى جف امف ضف أفمف ب  إِلهوكف الفرف عفل الرح ب . قفدف جف كف الرح ا كفلمف لكف كفمف عفدف تفمف اصف
تفِعبف! إِلهو آبفائِكف ل تفرف فف وف قولتومف! ل تفخف ِميعوكومف وف تومف إِليح جف بفرا  عفِن: ففتفقفدحمف نفا خف د وا إِليف يفرو ضف وف سحسووا لنفا الفرف نفا ِليفتفجف امف ال  قودح ِسل ِرجف نفا نورف دفعف

ا دوِن التِي نفأفتِي إِليفهف المو ا وف عفدو فِيهف ل . الطحِريِق التِي نفصف جو ذفتو ِمنفكومو اثفنفيف عفشفرف رف فخف سونف الكفلمو لدفيح ففأ اِحدا  ِمنف كولتِ ِسبفۭط. ففحف ل  وف جو فووا. رف رف ففانفصف
قفالووا بفرا  وف د وا لنفا خف رف لووا بِِه إِليفنفا وف نفزف ِض وف اِر الفرف ذووا فِي أفيفِديِهمف ِمنف أفثفمف أفخف سحسووهو وف تفجف كوول وف اِدي أفشف أفتووا إِلى وف بفِل وف ِعدووا إِلى الجف صف يتِدفة : وف جف

نفا ب  إِلهو انفا الرح طف ضو التِي أفعف قولتومو. «ِهيف الفرف تومف فِي ِخيفاِمكومف وف رف مف رف تفمف ِ إِلِهكومف وف بت ل الرح تومف قفوف يف عفصف عفدووا وف ب  بِسفبفِب: لِكنحكومف لمف تفشفاءووا أفنف تفصف الرح
ِلكفنفا وِريتِينف ِليوهف ففعفنفا إِلى أفيفِدي الفمو رف ِليفدف ِض ِمصف نفا ِمنف أفرف جف رف تِِه لنفا قفدف أفخف تونفا قولووبفنفا قفائِِلينف. بوغفضف وف ؟ قفدف أفذفابف إِخف اِعدوونف نو صف شفعفب : إِلى أفيفنف نفحف

لو ِمنحا وف أفطف ظفمو وف أفيفنفا بفنِي عفنفاقف هونفاكف. أفعف أفيفضا  قفدف رف اِء وف نفة  إِلى السحمف صح حف ة  مو دون  عفِظيمف مو: ففقولتو لكومف. مو افووا ِمنفهو ل تفخف هفبووا وف كومو! ل تفرف ب  إِلهو الرح
ا ب  إِلهوكف كفمف لكف الرح مف أفيفتف كفيففف حف يفثو رف يحِة حف فِي البفرتِ يونِكومف وف امف أفعف رف أفمف عفكومف فِي ِمصف ا ففعفل مف سفبف كولتِ مف اِربو عفنفكومف حف كومف هووف يوحف امف السحائِرو أفمف

كفاِن تحى ِجئفتومف إِلى هفذفا المف وهفا حف تومو ِملو اِلنفسفانو ابفنفهو فِي كولتِ الطحِريِق التِي سفلكف ِ إِلِهكومو السحائِِر. يفحف بت اثِِقينف بِالرح تومف وف ِر لسف لِكنف فِي هفذفا الفمف وف
ارا  اۭب نفهف فِي سفحف ا وف ونف فِيهف وِلكومف فِي نفاۭر ليفل  ِليوِريفكومو الطحِريقف التِي تفِسيرو كفانا  ِلنوزو كومف فِي الطحِريِق ِليفلتفِمسف لكومف مف امف تف. أفمف ب  صفوف سفِمعف الرح وف

أفقفسفمف قفائِل  ا: كفلِمكومف ففسفِخطف وف ا ِلبفائِكومف مف ِطيفهف تو أفنف أوعف يتِدفةف التِي أفقفسفمف ضف الجف يِر الفرف رتِ لِء النحاِس ِمنف هفذفا الِجيِل الشتِ ى إِنفسفان  ِمنف هفؤو لنف يفرف
اما . عفدفا كفاِلبف بفنف يففونحةف بح تفمف ِلبفنِيِه لفنحهو قفِد اتحبفعف الرح ا وف ِطئفهف ضف التِي وف ِطي الفرف لهو أوعف اهفا وف ب  بِسفبفبِكومف قفائِل . هووف يفرف عفليح أفيفضا  غفِضبف الرح :وف

لو إِلى هونفاكف خو أفنفتف أفيفضا  ل تفدف لو إِلى هونفاكف. وف خو كف هووف يفدف امف اقِفو أفمف ائِيل. يفشووعو بفنو نوونف الوف رف سف ا ِلِ هف هو لفنحهو هووف يفقفِسمو دف ففالوكومو الِذينف. شفدتِ ا أفطف أفمح وف
ا ِلكوونفهف هومف يفمف ا وف ِطيهف مف أوعف لهو لوونف إِلى هونفاكف وف خو مف يفدف الشحرح ففهو يفرف وف مف الخف بفنووكومو الِذينف لمف يفعفِرفووا اليفوف ة  وف لووا. قولتومف يفكوونوونف غفنِيمف وح ا أفنفتومف ففتفحف أفمح وف

ِف ِر سووۭف يحِة عفلى طفِريِق بفحف تفِحلووا إِلى البفرتِ ارف بفتومف. «وف فجف ِ: ففأ بت أفنفا إِلى الرح طف نفا. قفدف أفخف ب  إِلهو نفا الرح رف ا أفمف سفبف كولتِ مف اِربو حف نوحف عفدو وف نو نفصف .نفحف
بفِل عوودف إِلى الجف ففففتومو الص  تفخف اسف بِِه وف رف اِحۭد بِعودحةِ حف قفتومف كول  وف تفنفطح ب  ِلي. وف سفِطكومف ِلئفل: ففقفال الرح اِربووا لفنتِي لسفتو فِي وف ل توحف عفدووا وف مف ل تفصف قول لهو

دفائِكومف امف أفعف وا أفمف بفِل. تفنفكفِسرو تومف إِلى الجف ِعدف صف تومف وف طفغفيف ِ وف بت ل الرح يفتومف قفوف عووا بفل عفصف مف لمف تفسف توكومف وف وِري ونف السحاِكنوونف فِي ذفِلكف. ففكفلمف جف الفمو رف ففخف
ةف مف رف وكومف فِي سفِعيرف إِلى حو كفسفرو لو وف ا يفففعفلو النححف دووكومف كفمف طفرف بفِل ِلِلقفائِكومف وف غفى. الجف ل أفصف تِكومف وف وف ب  ِلصف عِ الرح مف لمف يفسف ِ وف بت امف الرح تومف أفمف بفكفيف تومف وف عف جف ففرف

ا. إِليفكومف تومف فِيهف ة  كفالفيحاِم التِي قفعفدف تومف فِي قفاِدشف أفيحاما  كفثِيرف قفعفدف وف ».  

« ة  بفِل سفِعيرف أفيحاما  كفثِيرف نفا بِجف دورف ب  وف نِي الرح ا كفلمف ِر سووفف كفمف يحِة عفلى طفِريِق بفحف لنفا إِلى البفرتِ تفحف ارف لنفا وف وح ب . ثومح تفحف نِي الرح ان : ثومح كفلمف رف ففاكومف دفوف كف
بفِل ذفا الجف اِل. بِهف مف وف الشتِ لووا نفحف وح ِص الشحعفبف قفائِل . تفحف أفوف افوونف ِمنفكومف: وف تِكومف بفنِي ِعيسوو السحاِكنِينف فِي سفِعيرف ففيفخف وف ِم إِخف ونف بِتوخو ار  تومف مف وا. أفنف تفِرزو ففاحف

ا  وا عفليفِهمف. ِجدت ِجمو اثا . ل تفهف بفل سفِعيرف ِميرف طفيفتو جف فةف قفدفۭم لفنتِي ِلِعيسوو قفدف أفعف أ طف ل وف ِضِهمف وف ِطيكومف ِمنف أفرف مف. لفنتِي ل أوعف ونف ِمنفهو تفرو طفعفاما  تفشف
بووا رف ِة ِلتفشف مف بِالِفضح اء  أفيفضا  تفبفتفاعوونف ِمنفهو مف ِة ِلتفأفكولووا وف كف فِي هفذفا القفففِر. بِالِفضح ِسيرف ِل يفِدكف عفاِرفا  مف كفكف فِي كولتِ عفمف بح إِلهفكف قفدف بفارف لفنح الرح

ء . العفِظيِم عفكف لمف يفنفقوصف عفنفكف شفيف ِ إِلِهكف مف بت بفعوونف سفنفة  ِللرح بفِة. النف أفرف تِنفا بفنِي ِعيسوو السحاِكنِينف فِي سفِعيرف عفلى طفِريِق العفرف وف نفا عفنف إِخف ففعفبفرف
وآبف يحِة مو نفا فِي طفِريِق بفرتِ رف رف مف لنفا وف وح ابِرف ثومح تفحف ِِ جف يوونف عفلى ِعصف ب . «عفلى أفيفلةف وف با  لفنتِي ل: ففقفال ِلي الرح رف ل توثِرف عفليفِهمف حف وآبف وف ل توعفاِد مو

اثا  ِضِهمف ِميرف ِطيكف ِمنف أفرف طفيفتو . أوعف ِۭ قفدف أفعف اثا » عفارف«لفنتِي ِلبفنِي لووطف ا قفبفل . (ِميرف طفِويل . اِليِمي ونف سفكفنووا فِيهف كفثِير  وف شفعفب  كفبِير  وف
مف إِيِميتِينف. كفالعفنفاقِيتِينف عوونفهو وآبِيتِينف يفدف ففائِيتِينف كفالعفنفاقِيتِينف لِكنح المو سفبوونف رف دفهومف بفنوو ِعيسوو. هومف أفيفضا  يوحف وِري ونف ففطفرف فِي سفِعيرف سفكفنف قفبفل  الحو وف

ب  طفاهومو الرح اثِِهِم التِي أفعف ِض ِميرف فرف ائِيلو بِأ رف ا ففعفل إِسف مف كفمف كفانفهو سفكفنووا مف اِمِهمف وف أفبفادووهومف ِمنف قودح دف). وف ارف اِديف زف وا وف بورو اعف وا وف نفا. افلنف قوومو ففعفبفرف
دف ارف اِديف زف الو. وف تحى ففنِيف كول  الِجيِل ِرجف ثفلثِينف سفنفة  حف انِيف وف دف كفانفتف ثفمف ارف اِديف زف نفا وف بفرف تحى عف نِيعف حف ا ِمنف قفاِدشف بفرف نفا فِيهف الفيحامو التِي ِسرف وف



مف ب  لهو ا أفقفسفمف الرح لِة كفمف حف سفِط المف ِب ِمنف وف رف تحى ففنووا. الحف لِة حف حف سفِط المف بفادفتِِهمف ِمنف وف ِ أفيفضا  كفانفتف عفليفِهمف ِلِ بت يفدو الرح ِميعو. «وف ا ففنِيف جف ففِعنفدفمف
ب  سفِط الشحعفِب قفال ِلي الرح ِت ِمنف وف وف ِب بِالمف رف اِل الحف وآبف بِعفارف: ِرجف ِم مو مف بِتوخو ار  اليفوف ل. أفنفتف مف ونف ل توعفاِدِهمف وف اِه بفنِي عفم  بفتف إِلى توجف تفى قفرو ففمف

اثا   ونف ِميرف ِض بفنِي عفم  ِطيكف ِمنف أفرف وا عفليفِهمف لفنتِي ل أوعف ِجمو اثا - تفهف ا ِميرف طفيفتوهف ففائِيتِينف. (لفنتِي ِلبفنِي لووۭط قفدف أفعف ضف رف سفبو أفرف .ِهيف أفيفضا  توحف
ِميتِينف زو مف مف زف عوونفهو ونِيتِينف يفدف ا قفبفل  لِكنح العفم  ففائِي ونف فِيهف دووهومف. سفكفنف الرح ب  ِمنف قودحاِمِهمف ففطفرف طفِويل  كفالعفنفاقِيتِينف أفبفادفهومو الرح كفثِير  وف شفعفب  كفبِير  وف

مف كفانفهو نووا مف سفكف ِم. وف مف إِلى هفذفا اليفوف كفانفهو نووا مف سفكف دووهومف وف وِريتِينف ِمنف قودحاِمِهمف ففطفرف ا ففعفل ِلبفنِي ِعيسوو السحاِكنِينف فِي سفِعيرف الِذينف أفتفلفف الحو .كفمف
مف كفانفهو سفكفنووا مف ففتوورف وف وا ِمنف كف جو رف ففتووِري ونف الِذينف خف ةف أفبفادفهومو الكف ى إِلى غفزح ي ونف السحاِكنوونف فِي القورف ِ العووت اِديف). وف وا وف بورو اعف تفِحلووا وف وا ارف قوومو

نوونف هو. انفظورف. أفرف ضف أفرف وِريح وف بوونف الفمو شف ِلكف حف ونف مف با . قفدف دفففعفتو إِلى يفِدكف ِسيحو رف أفثِرف عفليفِه حف لكف وف تفِدئف تفمف عفلو. ابف ِم أفبفتفِدئو أفجف فِي هفذفا اليفوف
اِء تف كولتِ السحمف وِه الش عووِب تفحف جو امف وو ففكف أفمف وف خف يفتفكف وف شف كف. خف امف عوونف أفمف زف يفجف تفِعدوونف وف كف يفرف بفرف عوونف خف مف يحِة. «الِذينف يفسف سول  ِمنف بفرتِ سفلتو رو فرف ففأ
بوونف بِكفلِم سفلۭم قفائِل  شف ِلِك حف ونف مف وتف إِلى ِسيحو ِضكف: قفِديمو ر  فِي أفرف لوكو الطحِريقف الطحِريقف. أفمو ال . أفسف ل ِشمف ِة. ل أفِميلو يفِمينا  وف طفعفاما  بِالِفضح

بف رف ِة توعفِطينِي لفشف اء  بِالِفضح مف ليح ففقفطف. تفبِيعونِي ِلكول وف ر  بِِرجف وآبِي ونف السحاِكنوونف فِي عفارف. أفمو المو ا ففعفل بِي بفنوو ِعيسوو السحاِكنوونف فِي سفِعيرف وف كفمف
نفا ب  إِلهو طفانفا الرح ِض التِي أفعف دونح إِلى الفرف بورف الورف هو. إِلى أفنف أفعف وحف بح إِلهفكف قفسحى رو رح بِِه لفنح الرح بوونف أفنف يفدفعفنفا نفمو شف ِلكو حف ونو مف أف ِسيحو لِكنف لمف يفشف

ِم ا فِي هفذفا اليفوف ففعفهو إِلى يفِدكف كفمف ى قفلبفهو ِليفدف قفوح ب  ِلي. وف قفال الرح هو! انفظورف: وف ضف أفرف ونف وف كف ِسيحو امف ففعو أفمف أفتو أفدف تفِلكف. قفِد ابفتفدف تحى تفمف لكف حف ابفتفِدئف تفمف
هو ضف ِمِه. أفرف ِميعف قفوف جف بفنِيِه وف بفنفاهو وف رف نفا ففضف امف نفا أفمف ب  إِلهو ِب إِلى يفاهفصف ففدفففعفهو الرح رف ِمِه ِللحف ِميعو قفوف جف ونو ِلِلقفائِنفا هووف وف جف ِسيحو رف دونِِه. ففخف نفا كول مو ذف أفخف وف

ففال الفطف النتِسفاءف وف ال وف جف ِدينفۭة الرتِ نفا ِمنف كولتِ مف مف رح حف قفِت وف نفا ِمنف. لمف نوبفِق شفاِردا . فِي ذفِلكف الوف ذف دوِن التِي أفخف ةف المو غفنِيمف فوِسنفا وف بفنفاهفا لفنف ائِمف نفهف لِكنح البفهف
تفنفعفتف عفليفنفا يفة  قفِد امف اِدي إِلى ِجلعفادف لمف تفكونف قفرف ِدينفِة التِي فِي الوف المف نوونف وف اِدي أفرف اففِة وف وِعيرف التِي عفلى حف نفا. عفرو امف نفا أفمف ب  إِلهو ِميعو دفففعفهو الرح .الجف

ا بفهف ونف لمف نفقفرف ضف بفنِي عفم  لِكنح أفرف نفا. وف ب  إِلهو صفى الرح ا أفوف كول مف بفِل وف دونف الجف مو اِدي يفب وقف وف كول نفاِحيفِة وف ».  

« ِعي ِب فِي إِذفرف رف ِمِه ِللحف ِميعو قفوف جف ِلكو بفاشفانف ِلِلقفائِنفا هووف وف جف عووجو مف رف نفا فِي طفِريِق بفاشفانف ففخف ِعدف صف لنفا وف وح ب . ثومح تفحف فف ِمنفهو: ففقفال ِلي الرح ل تفخف
بوونف شف وِريتِينف الِذي كفانف سفاِكنا  فِي حف ِلِك الفمو ونف مف ا ففعفلتف بِِسيحو ِضِه ففتفففعفلو بِِه كفمف أفرف ِمِه وف ِميعف قفوف جف نفا. لفنتِي قفدف دفففعفتوهو إِلى يفِدكف وف ب  إِلهو ففدفففعف الرح

تحى لمف يفبفقف لهو شفاِرد  نفاهو حف بف رف ِمِه ففضف ِميعف قفوف جف ِلكف بفاشفانف وف قفِت. إِلى أفيفِدينفا عووجف أفيفضا  مف دونِِه فِي ذفِلكف الوف نفا كول مو ذف أفخف ذفهفا. وف يفة  لمف نفأفخو لمف تفكونف قفرف
مف لكفةو عووجۭ فِي بفاشفانف. ِمنفهو مف وبف مف جو ةِ أفرف ِدينفة  كول  كوورف اِليجف. ِست ونف مف زف مف اۭب وف أفبفوف ۭة وف اۭر شفاِمخف وف فسف نفة  بِأ صح حف دونا  مو ى. كول  هفِذِه كفانفتف مو ى قورف ِسوف

ةِ ِجدتا  اِء الكفثِيرف رف حف ال. الصح جف ِدينفۭة الرتِ ِمينف كول مف رتِ حف بوونف مو شف ِلِك حف ونف مف ا ففعفلنفا بِِسيحو نفاهفا كفمف مف رح ففال: ففحف الفطف النتِسفاءف وف ِة. وف غفنِيمف ائِِم وف لِكنح كول البفهف
فوِسنفا نفاهفا لفنف بف دوِن نفهف ونف. المو مو رف بفِل حف نوونف إِلى جف اِدي أفرف دونتِ ِمنف وف بفِر الورف ضف التِي فِي عف وِريتِينف الفرف ِلكفيِ الفمو قفِت ِمنف يفِد مف نفا فِي ذفِلكف الوف ذف أفخف .وف

عوونفهو سفنِيرف( وِري ونف يفدف الفمو يوونف وف ونف ِسرف مو رف عوونف حف يفدوونِي ونف يفدف الصح ِدينفتفيف). وف ِعي مف إِذفرف ةف وف كول بفاشفانف إِلى سفلخف كول ِجلعفادف وف ِل وف دوِن السحهف كول مو
لكفِة عووجۭ فِي بفاشفانف مف ففائِيتِينف. مف دفهو بفِقيف ِمنف بفِقيحِة الرح حف ِلكف بفاشفانف وف ِديۭد. إِنح عووجف مف هو سفِرير  ِمنف حف ذفا سفِريرو بحِة بفنِي. (هووف أفليفسف هووف فِي رف

؟ ونف ۭل) عفم  جو اعِ رف عۭ بِِذرف بفعو أفذفرو هو أفرف ضو عفرف عۭ وف عو أفذفرو نوونف. طوولوهو تِسف اِدي أفرف وِعيرف التِي عفلى وف قفِت ِمنف عفرو نفاهفا فِي ذفِلكف الوف تفلكف ضو امف ِذِه الفرف ففهف
اِديتِينف الجف نِيتِينف وف أووبفيف طفيفتو ِللرح دونفهو أفعف مو بفِل ِجلعفادف وف فف جف نِصف نفسحى. وف ِف ِسبفِط مف طفيفتو ِلنِصف ِف أفعف لكفةف عووجۭ مف كول بفاشفانف مف بفِقيحةف ِجلعفادف وف كول. (وف
ففائِيتِينف ضف الرح عفى أفرف ِهيف تودف عف كولتِ بفاشفانف وف وبف مف جو ةِ أفرف ِكيتِينف. كوورف عف المف شووِريتِينف وف ِم الجف وبف إِلى توخو جو ةِ أفرف ذف كول كوورف نفسحى أفخف يفائِيرو بفنو مف

ِمِه بفاشفانف  دفعفاهفا عفلى اسف وثف يفائِيرف«وف و  ِم» حف طفيفتو ِجلعفادف). إِلى هفذفا اليفوف اِكيرف أفعف ِلمف اِدي. وف طفيفتو ِمنف ِجلعفادف إِلى وف اِديتِينف أفعف الجف أووبفيفنِيتِينف وف ِللرح وف
ما  اِدي توخو سفطف الوف نوونف وف ونف. أفرف ِم بفنِي عفم  اِدي يفب وقف توخو إِلى وف بفِة . وف ِر العفرف ةف إِلى بفحف ما  ِمنف ِكنحارف دونح توخو الورف بفةف وف العفرف ِر الِملحِ(وف تف) بفحف تفحف
ِق وف الشحرف ِة نفحف جف قفِت قفائِل . «سوفووحِ الِفسف توكومف فِي ذفِلكف الوف رف أفمف تفِلكووهفا: وف ضف ِلتفمف طفاكومف هفِذِه الفرف كومف قفدف أفعف ب  إِلهو امف. الرح ونف أفمف بورو ِدينف تفعف رتِ تفجف مو

ائِيل كول  ذفِوي بفأفۭس رف تِكومف بفنِي إِسف وف اِشيكومف. إِخف وف مف ففالوكومف وف أفطف كومف وف ا نِسفاؤو ة . (أفمح اِشيف كفثِيرف وف ففتو أفنح لكومف مف طفيفتوكومف) قفدف عفرف دونِكومو التِي أفعف كوثو فِي مو ففتفمف
دونتِ كومف يوعفِطيِهمف فِي عفبفِر الورف ب  إِلهو ضف التِي الرح تفِلكووا هومف أفيفضا  الفرف يفمف تفكومف ِمثفلكومف وف وف ب  إِخف تحى يوِريحف الرح لِكِه. حف اِحۭد إِلى مو ِجعوونف كول  وف ثومح تفرف

طفيفتوكومف قفِت قفائِل . الِذي أفعف تو يفشووعف فِي ذفِلكف الوف رف أفمف ِلكفيفِن: وف ذفيفِن المف كومف بِهف ب  إِلهو ا ففعفل الرح تفا كول مف رف ِميعِ. عفيفنفاكف قفدف أفبفصف ب  بِجف هفكفذفا يفففعفلو الرح
ا اِلِك التِي أفنفتف عفابِر  إِليفهف مف نفكومف. المف اِربو عف حف كومف هووف المو بح إِلهف مف لفنح الرح افووا ِمنفهو قفِت قفائِل . «ل تفخف ِ فِي ذفِلكف الوف بت عفتو إِلى الرح رح تفضف يفا سفيتِدو: وف

يفدفكف الشحِديدفةف تفكف وف أفتف توِري عفبفدفكف عفظفمف ب  أفنفتف قفِد ابفتفدف بورف. الرح نِي أفعف ؟ دفعف وتِكف بفرو كفجف اِلكف وف مف فعف لو كفأ ِض يفعفمف عفلى الفرف اِء وف ففإِنحهو أفي  إِلۭه فِي السحمف
لوبفنفانف يتِدف وف بفل الجف دونتِ هفذفا الجف يتِدفةف التِي فِي عفبفِر الورف ضف الجف ى الفرف أفرف ب . وف عف ِلي بفل قفال ِلي الرح مف لمف يفسف بفبِكومف وف بح غفِضبف عفليح بِسف :لِكنح الرح

ِر! كفففاكف نِي أفيفضا  فِي هفذفا الفمف لتِمو انفظورف بِعفيفنفيفكف. ل تفعودف توكف ِق وف الشحرف نووِب وف الجف اِل وف مف الشتِ ِب وف يفنفيفكف إِلى الغفرف ففعف عف ارف ِة وف جف أفِس الِفسف عفدف إِلى رف اصف
دونح بورو هفذفا الورف اهفا! لِكنف ل تفعف ضف التِي تفرف مو الفرف هووف يفقفِسمو لهو امف هفذفا الشحعفِب وف عفهو لفنحهو هووف يفعفبورو أفمف شفجتِ هو وف دف شفدتِ ِصِه وف فوف ا يفشووعو ففأ أفمح ثفنفا فِي. وف كف ففمف

قفابِل بفيفِت ففغوورف اِء مو  .«الِجوف

« ب  إِلهو آبفائِكومف يوعفِطيكومف ضف التِي الرح تفِلكووا الفرف تفمف لووا وف خو تفدف يووا وف لووهفا ِلتفحف كومف ِلتفعفمف لتِمو كفامف التِي أفنفا أوعف الفحف ائِضف وف عِ الففرف مف ائِيلو اسف رف ل. ففالنف يفا إِسف
ا ِ إِلِهكومو التِي أفنفا أووِصيكومف بِهف بت ايفا الرح صف ففظووا وف ل تونفقتِصووا ِمنفهو ِلتفحف ا ففعفلهو. تفِزيدووا عفلى الكفلِم الِذي أفنفا أووِصيكومف بِِه وف تف مف رف يونوكومف قفدف أفبفصف أفعف

ب  بِبفعفل ففغوورف سفِطكومف. الرح كومف ِمنف وف ب  إِلهو اءف بفعفل ففغوورف أفبفادفهو الرح رف نف ذفهفبف وف يفاء . إِنح كول مف ِميعوكومف أفحف ِ إِلِهكومف ففجف بت لتفِصقوونف بِالرح ا أفنفتومو المو أفمح وف
مف تفِلكووهفا. اونفظورف. اليفوف ا ِلتفمف ِض التِي أفنفتومف دفاِخلوونف إِليفهف لووا هفكفذفا فِي الفرف ب  إِلِهي ِلتفعفمف نِي الرح رف ا أفمف كفاما  كفمف أفحف ائِضف وف توكومف ففرف ففظووا. قفدف عفلمف ففاحف

لووا مف اعف ائِِض ففيفقوولوونف. وف عوونف كول هفِذِه الففرف مف يوِن الش عووِب الِذينف يفسف امف أفعف نفتوكومف أفمف فِطف توكومف وف مف ا هووف شفعفب : لفنح ذفِلكف ِحكف هفذفا الشحعفبو العفِظيمو إِنحمف
ففِطن  ِكيم  وف كفام  عفاِدلة . حف أفحف ائِضو وف أفي  شفعفۭب هووف عفِظيم  لهو ففرف ِعيفتِنفا إِليفِه؟ وف ِ إِلِهنفا فِي كولتِ أفدف بت ة  قفِريبفة  ِمنفهو كفالرح لفنحهو أفي  شفعفۭب هووف عفِظيم  لهو آِلهف

مف؟  كومو اليفوف امف اِضع  أفمف ول«ِمثفلو كولتِ هفِذِه الشحِريعفِة التِي أفنفا وف ِلئفل تفزو يفنفاكف وف تف عف رف ورف التِي أفبفصف ا  ِلئفل تفنفسفى الومو ففظف نفففسفكف ِجدت احف تفِرزف وف ا احف إِنحمف
يفاتِكف لِدكف. ِمنف قفلبِكف كول أفيحاِم حف لدف أفوف أفوف لدفكف وف ا أفوف هف لتِمف عف ب . وف وِريبف ِحينف قفال ِلي الرح ِ إِلِهكف فِي حو بت امف الرح قفففتف فِيِه أفمف ِم الِذي وف :فِي اليفوف

لدفهومف وا أفوف يوعفلتِمو ِض وف يفاء  عفلى الفرف ا أفحف افوونِي كول الفيحاِم التِي هومف فِيهف وا أفنف يفخف مف كفلِمي ِليفتفعفلمو ِمعفهو وسف عف ِلي الشحعفبف ففأ مف قفففتومف فِي. اجف وف تومف وف ففتفقفدحمف



بفاۭب ضف اۭب وف سفحف اِء بِظفلۭم وف طفِرمو بِالنحاِر إِلى كفبِِد السحمف بفلو يفضف الجف بفِل وف ففِل الجف تف كفلۭم. أفسف تومف سفاِمعوونف صفوف أفنف سفِط النحاِر وف ب  ِمنف وف كومو الرح ففكفلمف
تا  وف ة  بفل صف وا صوورف لِكنف لمف تفرو ۭر. وف جف يف حف حف كفتفبفهو عفلى لوف اِت العفشفِر وف لووا بِِه الكفِلمف كومف أفنف تفعفمف رف ِدِه الِذي أفمف كومف بِعفهف بفرف أفخف ب  فِي. وف رف الرح إِيحايف أفمف وف

تفِلكووهفا ا ِلتفمف ونف إِليفهف ِض التِي أفنفتومف عفابِرو لووهفا فِي الفرف كفاما  ِلتفعفمف أفحف ائِضف وف كومف ففرف لتِمف قفِت أفنف أوعف فوِسكومف. ذفِلكف الوف ا  لفنف تفِفظووا ِجدت وا. ففاحف ففإِنحكومف لمف تفرو
سفِط النحاِر وِريبف ِمنف وف ب  فِي حو كومو الرح مف كفلمف ا يفوف ة  مف ا ِشبفهف ذفكفۭر أفوف أونفثفى. صوورف ةف ِمثفاۭل مف وتا  صوورف نفحو ثفال  مف فوِسكومف تِمف لووا لفنف تفعفمف ِلئفل تفففسودووا وف

اِء ِمنف ا فِي المف ا ِممح ۭك مف ِض ِشبفهف سفمف ا عفلى الفرف اِء ِشبفهف دفبِيۭب مف ا يفِطيرو فِي السحمف نفاحۭ ِممح ا ِذي جف ِض ِشبفهف طفيفۭر مف ا عفلى الفرف ا ِممح ۭة مف ِشبفهف بفِهيمف
ِض ِت الفرف ِميعِ الش عووِب. تفحف ب  إِلهوكف ِلجف ا الرح هف اِء التِي قفسفمف نفِد السحمف ومف كول جو الن جو رف وف القفمف سف وف تفنفظورف الشحمف اِء وف ففعف عفيفنفيفكف إِلى السحمف ِلئفل تفرف وف

بودفهفا تفعف ا وف دف لهف جو تفسف تفرح وف اِء ففتفغف تف كولتِ السحمف ا. التِي تفحف اۭث كفمف رف ِلتفكوونووا لهو شفعفبف ِميرف ِديِد ِمنف ِمصف كومف ِمنف كووِر الحف جف رف أفخف ب  وف ذفكومو الرح أفنفتومف قفدف أفخف وف
ِم ب  إِلهوكف يوعفِطيكف نفِصيبا . فِي هفذفا اليفوف يتِدفةف التِي الرح ضف الجف لو الفرف خو ل أفدف دونح وف بورو الورف أفقفسفمف إِنتِي ل أفعف ب  عفليح بِسفبفبِكومف وف غفِضبف الرح وتو. وف فمو ففأ

ِض دونح. أفنفا فِي هفِذِه الفرف بورو الورف يتِدفةف. ل أفعف ضف الجف تفِلكوونف تِلكف الفرف تفمف ونف وف ا أفنفتومف ففتفعفبورو أفمح ِ إِلِهكومو الِذي. وف بت دف الرح وا ِمنف أفنف تفنفسووا عفهف تفِرزو اِحف
ب  إِلهوكف اكف عفنفهو الرح ا نفهف ةف كولتِ مف وتا  صوورف نفحو ثفال  مف فوِسكومف تِمف نفعووا لفنف تفصف عفكومف وف بح إِلهفكف هووف نفار  آِكلة  إِله  غفيوور . قفطفعفهو مف تومف. «لفنح الرح لدف إِذفا وف

غفاظفتِِه ِ إِلِهكومف ِلِ بت ففعفلتومو الشحرح فِي عفيفنفيِ الرح ا وف ۭء مف ةف شفيف وتا  صوورف نفحو ثفال  مف تومف تِمف نفعف صف تومف وف ففسفدف ِض وف انف فِي الفرف مف أفطفلتومو الزح أفحففادا  وف لدا  وف أفوف
تفِلكووهفا ا ِلتفمف دونح إِليفهف ونف الورف تومف عفابِرو ِض التِي أفنف ضف أفنحكومف تفبِيدوونف سفِريعا  عفِن الفرف الفرف اءف وف مف السحمف ِهدو عفليفكومو اليفوف ا بفل. أوشف ل توِطيلوونف الفيحامف عفليفهف

الةف حف ِلكوونف ل مف ا. تفهف ب  إِليفهف ِم التِي يفسووقوكومو الرح ب  فِي الش عووِب ففتفبفقوونف عفدفدا  قفِليل  بفيفنف الومف دوكومو الرح يوبفدتِ نفعفةف أفيفِدي. وف ة  صف نفعوونف هونفاكف آِلهف تفصف وف
ل يفشوم  ل يفأفكولو وف عو وف مف ل يفسف ا ل يوبفِصرو وف ۭر ِممح جف حف شفۭب وف بِكولتِ. النحاِس ِمنف خف تفهو بِكولتِ قفلبِكف وف سف هو إِذفا التفمف بح إِلهفكف تفِجدف ثومح إِنف طفلبفتف ِمنف هونفاكف الرح

ِحيم  ل. نفففِسكف بح إِلهفكف إِله  رف ِلِه لفنح الرح عو ِلقفوف مف تفسف ِ إِلِهكف وف بت ِجعو إِلى الرح وِر فِي آِخِر الفيحاِم تفرف ابفتفكف كول  هفِذِه الومو أفصف يتِقف عفليفكف وف ا ضو ِعنفدفمف
ِه مف عفليف دف آبفائِكف الِذي أفقفسفمف لهو ل يفنفسفى عفهف ِلكوكف وف ل يوهف كوكف وف لقف او فِيِه. «يفتفرو ِم الِذي خف فل عفِن الفيحاِم الوولى التِي كفانفتف قفبفلكف ِمنف اليفوف أ ففاسف

ا ائِهف اِء إِلى أفقفصف اِء السحمف ِمنف أفقفصف ِض وف تف ِا. اِلنفسفانف عفلى الفرف وف هو؟ هفل سفِمعف شفعفب  صف ِر العفِظيِم أفوف هفل سوِمعف نفِظيرو ى ِمثفلو هفذفا الفمف رف هفل جف
ائِبف عفجف آيفاۭت وف اِربف وف سفِط شفعفۭب بِتفجف ذف ِلنفففِسِه شفعفبا  ِمنف وف يفأفخو عف او أفنف يفأفتِيف وف ؟ أفوف هفل شفرف عفاشف ا سفِمعفتف أفنفتف وف سفِط النحاِر كفمف يفتفكفلمو ِمنف وف

بح ؟ إِنحكف قفدف أوِريتف ِلتفعفلمف أفنح الرح يونِكومف امف أفعف رف أفمف كومف فِي ِمصف ب  إِلهو ا ففعفل لكومو الرح ۭة ِمثفل كولتِ مف اِوفف عفِظيمف خف مف فِيعفۭة وف اعۭ رف ِذرف يفۭد شفِديدفةۭ وف ۭب وف رف حف وف
اهو. هووف اِللهو رف ِسوف سفِط النحاِر. ليفسف آخف هو ِمنف وف سفِمعفتف كفلمف ةف وف هو العفِظيمف اكف نفارف ِض أفرف عفلى الفرف كف وف تفهو ِليونفِذرف وف عفكف صف مف اِء أفسف ِل. ِمنف السحمف لفجف وف

يفأفتِيف ظفمف ِمنفكف وف أفعف بفرف وف اِمكف شوعووبا  أفكف دف ِمنف أفمف رو رف ِليفطف ِة ِمنف ِمصف تِِه العفِظيمف تِِه بِقووح رف ضف كف بِحف جف رف مف ِمنف بفعفِدِهمف أفخف لهو تفارف نفسف اخف بح آبفاءفكف وف أفنحهو أفحف
ِم ا فِي هفذفا اليفوف مف نفِصيبا  كفمف هو ضف يوعفِطيفكف أفرف ِض ِمنف. بِكف وف عفلى الفرف قو وف اِء ِمنف ففوف بح هووف اِللهو فِي السحمف دف فِي قفلبِكف أفنح الرح دتِ رف مف وف لِم اليفوف ففاعف

ففلو اهو. أفسف ِض. ليفسف ِسوف كف عفلى الفرف ِلتوِطيل أفيحامف لِدكف ِمنف بفعفِدكف وف إِلى أفوف سفنف إِليفكف وف مف ِليوحف ا اليفوف ايفاهو التِي أفنفا أووِصيكف بِهف صف وف هو وف ائِضف ففظف ففرف احف وف
ب  إِلهوكف يوعفِطيكف إِلى الفبفِد ا القفاتِلو الِذي». التِي الرح بف إِليفهف رو ِس ِلكفيف يفهف وِق الشحمف وف شورو دونتِ نفحف دوۭن فِي عفبفِر الورف وسفى ثفلثف مو زف مو ِحينفئِۭذ أفففرف

ا قفبفلهو مف ِس وف نفذو أفمف بفِغۭض لهو مو هووف غفيفرو مو اِحبفهو بِغفيفِر ِعلۭم وف يفا. يفقفتولو صف دوِن ففيفحف دفى تِلكف المو بو إِلى إِحف رو ِل. يفهف ِض السحهف يحِة فِي أفرف رف فِي البفرتِ بفاصف
يتِينف نفستِ ولنف فِي بفاشفانف ِللمف جو اِديتِينف وف وتف فِي ِجلعفادف ِللجف امو رف نِيتِينف وف أووبفيف ائِيل. ِللرح رف امف بفنِي إِسف وسفى أفمف ا مو عفهف ضف هفِذِه ِهيف الشحِريعفةو التِي وف هفِذِه. وف

قفابِل بفيفِت اِء مو دونتِ فِي الِجوف رف فِي عفبفِر الورف وِجِهمف ِمنف ِمصف رو ائِيل ِعنفدف خو رف وسفى بفنِي إِسف ا مو كفامو التِي كفلمف بِهف الفحف ائِضو وف الففرف ادفاتو وف ِهيف الشحهف
رف وِجِهمف ِمنف ِمصف رو ائِيل ِعنفدف خو رف بفنوو إِسف وسفى وف بفهو مو رف بوونف الِذي ضف شف وِريتِينف الِذي كفانف سفاِكنا  فِي حف ِلِك الفمو ونف مف ِض ِسيحو ففغوورف فِي أفرف

ِس وِق الشحمف وف شورو دونتِ نفحف وِريتِينف اللذفيفِن فِي عفبفِر الورف ِلكفيِ الفمو ِلِك بفاشفانف مف ِف مف ضف عووجۭ أفرف هو وف ضف تفلكووا أفرف امف اففِة. وف وِعيرف التِي عفلى حف ِمنف عفرو
بفِل ِسيئوونف  نوونف إِلى جف اِدي أفرف ونو(وف مو رف ِة) الِذي هووف حف جف تف سوفووحِ الِفسف بفِة تفحف ِر العفرف وِق إِلى بفحف وف الش رو دونتِ نفحف بفِة فِي عفبفِر الورف كول العفرف وف . 

مف قفال لهو ائِيل وف رف ِميعف إِسف وسفى جف دفعفا مو وا: «وف تفِرزو احف وهفا وف تفعفلمو مف وف سفاِمِعكومو اليفوف ا فِي مف كفامف التِي أفتفكفلمو بِهف الفحف ائِضف وف ائِيلو الففرف رف عف يفا إِسف مف اِسف
لووهفا وِريبف. ِلتفعفمف دا  فِي حو عفنفا عفهف نفا قفطفعف مف ب  إِلهو يفاء . افلرح ِميعونفا أفحف مف جف نو الِذينف هونفا اليفوف عفنفا نفحف دف بفل مف ب  هفذفا العفهف عف آبفائِنفا قفطفعف الرح ها . ليفسف مف جف وف

سفِط النحاِر بفِل ِمنف وف عفنفا فِي الجف ب  مف ۭه تفكفلمف الرح جف ِل. ِلوف ِ لفنحكومف ِخففتومف ِمنف أفجف بت كومف بِكفلِم الرح بِرف قفِت ِلوخف بفيفنفكومف فِي ذفِلكف الوف ِ وف بت اقِفا  بفيفنف الرح أفنفا كونفتو وف
بفِل عفدووا إِلى الجف لمف تفصف رف ِمنف بفيفِت العوبووِديحِة: ففقفال. النحاِر وف ِض ِمصف كف ِمنف أفرف جف رف ب  إِلهوكف الِذي أفخف اِمي. أفنفا هووف الرح ى أفمف رف ة  أوخف .ل يفكونف لكف آِلهف

ِض ِت الفرف اِء ِمنف تفحف ا فِي المف مف ففلو وف ِض ِمنف أفسف ا فِي الفرف مف قو وف اِء ِمنف ففوف ا فِي السحمف ا ِممح ة  مف وتا  صوورف نفحو ثفال  مف نفعف لكف تِمف دف لهونح. ل تفصف جو ل تفسف
سفانا  نفعو إِحف أفصف ابِعِ ِمنف الِذينف يوبفِغضوونفنِي وف الرح فِي الِجيِل الثحاِلِث وف تفِقدو ذونووبف البفاِء فِي الفبفنفاِء وف ب  إِلهوكف إِله  غفيوور  أففف هونح لفنتِي أفنفا الرح ل تفعفبودف وف

ايفايف صف افِِظي وف حف ِحبتِيح وف ِمِه بفاِطل . إِلى أولووۭف ِمنف مو نف نفطفقف بِاسف بح ل يوبفِرئو مف ِ إِلِهكف بفاِطل  لفنح الرح بت ِم الرح مف السحبفِت. ل تفنفِطقف بِاسف ففظف يفوف اِحف
ب  إِلهوكف اكف الرح صف ا أفوف سفهو كفمف ا أفنفتف. ِلتوقفدتِ ل  مف ل فِيِه عفمف ِ إِلِهكف ل تفعفمف بت مو السحابِعو ففسفبفت  ِللرح ا اليفوف أفمح اِلكف وف مف ِميعف أفعف لو جف تفعفمف تفِغلو وف ِستحةف أفيحاۭم تفشف

توكف ِمثفلكف أفمف بفدوكف وف تفِريحف عف ابِكف ِليفسف نفِزيلوكف الِذي فِي أفبفوف ائِِمكف وف كول  بفهف كف وف ارو ِحمف كف وف رو ثفوف توكف وف أفمف عفبفدوكف وف نفتوكف وف ابف ابفنوكف وف بفدا . وف اذفكورف أفنحكف كونفتف عف وف
ةۭ دوودف مف اعۭ مف ِذرف ب  إِلهوكف ِمنف هونفاكف بِيفۭد شفِديدفةۭ وف كف الرح جف رف فخف رف ففأ ِض ِمصف مف السحبفِت. فِي أفرف ففظف يفوف ب  إِلهوكف أفنف تفحف اكف الرح صف ِل ذفِلكف أفوف ِرمف. لفجف أفكف

ب  إِلهوكف ِض التِي يوعفِطيكف الرح يفر  على الفرف ِليفكوونف لكف خف كف وف ب  إِلهوكف ِلتفطوول أفيحامو اكف الرح صف ا أفوف كف كفمف أومح ِرقف. أفبفاكف وف ل تفسف ِن وف ل تفزف ل تفقفتول وف
ل كول هو وف ارف ل ِحمف هو وف رف ل ثفوف تفهو وف ل أفمف ل عفبفدفهو وف قفلهو وف ل حف تفِه بفيفتف قفِريبِكف وف ل تفشف أفةف قفِريبِكف وف رف تفِه امف ل تفشف وۭر وف ادفةف زو دف عفلى قفِريبِكف شفهف هف ل تفشف وف

ا ِلقفِريبِكف لمف يفِزدف. مف ۭت عفِظيۭم وف وف صف بفاِب وف الضح اِب وف السححف سفِط النحاِر وف بفِل ِمنف وف اعفتِكومف فِي الجف مف ب  كول جف ا الرح اتو كفلمف بِهف ا عفلى. هفِذِه الكفِلمف كفتفبفهف وف
طفانِي إِيحاهفا أفعف ۭر وف جف يفِن ِمنف حف حف بفاِطكومف. «لوف سفاِء أفسف ؤف ِميعو رو تومف إِليح جف تفِعلو بِالنحاِر تفقفدحمف بفلو يفشف الجف سفِط الظحلِم وف تف ِمنف وف ا سفِمعفتومو الصحوف ففلمح

قولتومف كومف وف شويووخو سفِط النحاِر: وف تفهو ِمنف وف وف نفا صف سفِمعف تفهو وف عفظفمف دفهو وف جف انفا مف نفا قفدف أفرف ب  إِلهو ذفا الرح يفا. هووف يفحف مو اِلنفسفانف وف لتِ أفيفنفا أفنح اف يوكف مف قفدف رف .هفذفا اليفوف
ةف تفأفكولونفا ؟ لفنح هفِذِه النحارف العفِظيمف وتو اذفا نفمو ا النف ففِلمف أفمح وتو. وف ِ إِلِهنفا أفيفضا  نفمو بت تف الرح عو صفوف مف نفا نفسف ِميعِ البفشفِر الِذي! إِنف عودف نف هووف ِمنف جف لفنحهو مف

ب  كف بِِه الرح لتِمو ا يوكف نفا بِكولتِ مف لتِمف كف نفا وف ب  إِلهو ا يفقوولو لكف الرح عف كول مف مف اسف ؟ تفقفدحمف أفنفتف وف عفاشف سفِط النحاِر ِمثفلنفا وف ِ يفتفكفلمو ِمنف وف يت تف ِا الحف وف سفِمعف صف
ل نفعفمف عف وف مف نفا ففنفسف ب . إِلهو قفال ِلي الرح ونِي وف تومو تف كفلِمكومف ِحينف كفلمف ب  صفوف وكف بِِه: ففسفِمعف الرح لِء الشحعفِب الِذي كفلمو تف كفلِم هفؤو قفدف. سفِمعفتو صفوف



وا ا تفكفلمو سفنووا فِي كولتِ مف يفر  إِلى. أفحف لِدِهمف خف لفوف مف وف ايفايف كول الفيحاِم ِليفكوونف لهو صف ِميعف وف ففظووا جف يفحف تحى يفتحقوونِي وف مف كفانف هفكفذفا فِيِهمف حف يفا ليفتف قفلبفهو
مف. الفبفِد ِجعووا إِلى ِخيفاِمكومف: اِذفهفبف قول لهو ا. ارف لوونفهف مف ففيفعفمف هو كفاِم التِي توعفلتِمو الفحف ائِِض وف الففرف ايفا وف صف ِميعِ الوف كف بِجف لتِمف وكف ِعي ففأ ا أفنفتف ففِقفف هونفا مف أفمح وف

تفِلكووهفا ِطيِهمف ِليفمف ِض التِي أفنفا أوعف كومف. فِي الفرف ب  إِلهو كومو الرح رف ا أفمف لووا كفمف وا ِلتفعفمف تفِرزو ل يفسفارا . ففاحف ِميعِ الطحِريِق التِي. ل تفِزيغووا يفِمينا  وف فِي جف
ا تفِلكوونفهف ِض التِي تفمف توِطيلووا الفيحامف فِي الفرف يفر  وف يفكوونف لكومف خف يووا وف لوكوونف ِلتفحف كومف تفسف ب  إِلهو ا الرح اكومف بِهف صف  .«أفوف

« تفِلكووهفا ِلتفتحِقيف ا ِلتفمف ونف إِليفهف ِض التِي أفنفتومف عفابِرو لووهفا فِي الفرف كومف ِلتفعفمف لتِمف كومف أفنف أوعف ب  إِلهو رف الرح كفامو التِي أفمف الفحف ائِضو وف الففرف ايفا وف صف هفِذِه ِهيف الوف وف
كف ِلتفطوول أفيحامو يفاتِكف وف ابفنو ابفنِكف كول أفيحاِم حف ابفنوكف وف ا أفنفتف وف ايفاهو التِي أفنفا أووِصيكف بِهف صف وف ائِِضِه وف ِميعف ففرف ففظف جف تفحف بح إِلهفكف وف ائِيلو. الرح رف عف يفا إِسف مف ففاسف

عفسفل  ۭض تفِفيضو لبفنا  وف ب  إِلهو آبفائِكف فِي أفرف كف الرح ا كفلمف ا  كفمف ثورف ِجدت تفكف يفر  وف ل ِليفكوونف لكف خف تفِرزف ِلتفعفمف احف ائِيلو. «وف رف عف يفا إِسف مف ب : إِسف نفا رف ب  إِلهو الرح
اِحد  تِكف. وف ِمنف كولتِ قووح ِمنف كولتِ نفففِسكف وف بح إِلهفكف ِمنف كولتِ قفلبِكف وف ا. ففتوِحب  الرح هف قوصح مف عفلى قفلبِكف وف ا اليفوف اتو التِي أفنفا أووِصيكف بِهف لتفكونف هفِذِه الكفِلمف وف

ائِبف لتفكونف عفصف ة  عفلى يفِدكف وف ا عفلمف هف بوطف ارف ِحينف تفقوومو وف ِحينف تفنفامو وف ِشي فِي الطحِريِق وف ِحينف تفمف ِلسو فِي بفيفتِكف وف ا ِحينف تفجف تفكفلمف بِهف لِدكف وف عفلى أفوف
ابِكف عفلى أفبفوف اِب بفيفتِكف وف ائِِم أفبفوف ا عفلى قفوف توبفهف اكف اقف. «بفيفنف عفيفنفيفكف وف حف إِسف اِهيمف وف لفف ِلبفائِكف إِبفرف ِض التِي حف ب  إِلهوكف إِلى الفرف تفى أفتفى بِكف الرح مف وف

يفتووۭن لمف زف وۭم وف كورو هفا وف فورف ةۭ لمف تفحف فوورف حف آبفاۭر مف لفهفا وف يفۭر لمف تفمف ةۭ كول خف لووءف مف بويووۭت مف ا وف نِهف يتِدفةۭ لمف تفبف ۭة جف دوۭن عفِظيمف يفعفقووبف أفنف يوعفِطيفكف إِلى مو وف
رف ِمنف بفيفِت العوبووِديحِة ِض ِمصف كف ِمنف أفرف جف رف بح الِذي أفخف تفِرزف ِلئفل تفنفسفى الرح شفبِعفتف ففاحف أفكفلتف وف ا وف هف ِمِه. تفغفِرسف بِاسف إِيحاهو تفعفبودو وف بح إِلهفكف تفتحِقي وف الرح

ِلفو ِ إِلِهكومف. تفحف بت ى غفضفبو الرح مف سفِطكومف ِلئفل يفحف كومف إِله  غفيوور  فِي وف بح إِلهف لكومف لفنح الرح وف ِم التِي حف ِة الومف ى ِمنف آِلهف رف ۭة أوخف اءف آِلهف رف وا وف ل تفِسيرو
ِض ِه الفرف جف سحةف. عفليفكومف ففيوبِيدفكومف عفنف وف وهو فِي مف بفتومو رح ا جف كومف كفمف بح إِلهف بووا الرح رتِ ائِِضِه التِي. ل توجف ففرف ادفاتِِه وف شفهف ِ إِلِهكومف وف بت ايفا الرح صف ففظووا وف احف

ا اكومف بِهف صف ب  ِلبفائِكف أفنف يفنفِفيف. أفوف لفف الرح يتِدفةف التِي حف ضف الجف تفِلكف الفرف تفمف ل وف خو تفدف يفر  وف ِ ِليفكوونف لكف خف بت سفنف فِي عفيفنفيِ الرح الحف اِلحف وف ِل الصح مف اعف وف
اِمكف دفائِكف ِمنف أفمف ِميعف أفعف ب . جف ا تفكفلمف الرح فلكف ابفنوكف غفدا . «كفمف أ نفا؟: إِذفا سف ب  إِلهو ا الرح اكومف بِهف صف كفامو التِي أفوف الفحف ائِضو وف الففرف ادفاتو وف ا ِهيف الشحهف مف

رف: تفقوولو ِلبفنِكف ِديئفة  بِِمصف رف ة  وف ائِبف عفِظيمف عفجف ب  آيفاۭت وف نفعف الرح صف رف بِيفۭد شفِديدفةۭ وف ب  ِمنف ِمصف نفا الرح جف رف فخف رف ففأ نف فِي ِمصف عفوف كونحا عفبِيدا  ِلِفرف
لفف ِلبفائِنفا ضف التِي حف يوعفِطيفنفا الفرف نفا ِمنف هونفاكف ِليفأفتِيف بِنفا وف جف رف أفخف يونِنفا وف امف أفعف تِِه أفمف ِميعِ بفيف جف نف وف عفوف ِميعف هفِذِه. بِِفرف ل جف ب  أفنف نفعفمف نفا الرح رف فمف ففأ

ِم ا فِي هفذفا اليفوف ِقيفنفا كفمف تفبف يفسف يفر  كول الفيحاِم وف نفا ِليفكوونف لنفا خف بح إِلهف نفتحِقيف الرح ائِضف وف ا. الففرف لهف ايفا ِلنفعفمف صف ِميعف هفِذِه الوف نفا جف ِفظف إِنحهو يفكوونو لنفا بِر  إِذفا حف وف
انفا صف ا أفوف ِ إِلِهنفا كفمف بت امف الرح  .«أفمف

« اِمكف ة  ِمنف أفمف دف شوعووبا  كفثِيرف طفرف ا وف تفِلكفهف ا ِلتفمف ِض التِي أفنفتف دفاِخل  إِليفهف ب  إِلهوكف إِلى الفرف تفى أفتفى بِكف الرح وِريتِينف: مف الفمو اِشيتِينف وف جف الِجرف الِحثتِيتِينف وف
مف هو مو رتِ مف ففإِنحكف توحف تفهو بف رف ضف كف وف امف ب  إِلهوكف أفمف مو الرح دفففعفهو ظفمف ِمنفكف وف أفعف ثفرف وف اليفبووِسيتِينف سفبفعف شوعووۭب أفكف يتِينف وف ِ الِحوت يتِينف وف الِفِرزتِ نفعفانِيتِينف وف الكف ل تفقفطفعف. وف

هومف اِهرف ل توصف ِفقف عفليفِهمف وف ل توشف دا  وف مف عفهف ذف ِلبفنِكف. لهو نفتفهو ل تفأفخو ابف ى. ابفنفتفكف ل توعفِط ِلبفنِِه وف مف ى ففيفحف رف ة  أوخف ائِي ففيفعفبودو آِلهف رف د  ابفنفكف ِمنف وف لفنحهو يفرو
ِلكوكومف سفِريعا  يوهف ِ عفليفكومف وف بت لِكنف هفكفذفا تفففعفلوونف بِِهمف. غفضفبو الرح ِرقوونف: وف توحف مف وف اِريفهو عوونف سفوف توقفطتِ مف وف ابفهو ونف أفنفصف رو توكفستِ مف وف هو ذفابِحف ونف مف ِدمو تفهف

مف بِالنحاِر اثِيلهو ِ إِلِهكف. تفمف بت قفدحس  ِللرح ِه. لفنحكف أفنفتف شفعفب  مو جف ِميعِ الش عووِب الِذينف عفلى وف ب  إِلهوكف ِلتفكوونف لهو شفعفبا  أفخفصح ِمنف جف تفارف الرح إِيحاكف قفِد اخف
كومف لفنحكومف أفقفل  ِمنف سفائِِر الش عووِب تفارف اخف ب  بِكومف وف ثفرف ِمنف سفائِِر الش عووِب التفصفقف الرح نِكومف أفكف ِض ليفسف ِمنف كفوف ِ إِيحاكومف. الفرف بت بحِة الرح حف بفل ِمنف مف

رف ِلِك ِمصف نف مف عفوف ففدفاكومف ِمنف بفيفِت العوبووِديحِة ِمنف يفِد فِرف ب  بِيفۭد شفِديدفةۭ وف كومو الرح جف رف ِحففِظِه القفسفمف الِذي أفقفسفمف ِلبفائِكومف أفخف بح إِلهفكف هووف. وف لمف أفنح الرح ففاعف
مف ِلكفهو وِهِهمف ِليوهف جو اِزي الِذينف يوبفِغضوونفهو بِوو جف المو ايفاهو إِلى أفلِف ِجيۭل وف صف ففظوونف وف يفحف سفانف ِللِذينف يوِحب ونفهو وف اِلحف دف وف افِظو العفهف ل. او اِللهو الفِمينو الحف

نف يوبفِغضوهو ِهلو مف اِزيِه. يومف ِهِه يوجف جف ا. بِوف لهف مف ِلتفعفمف كفامف التِي أفنفا أووِصيكف اليفوف الفحف ائِضف وف الففرف ايفا وف صف ففِظ الوف عوونف هفِذِه. «ففاحف مف ِل أفنحكومف تفسف ِمنف أفجف وف
نِكف ةف بفطف رف يوبفاِركو ثفمف كف وف ثتِرو يوكف يوبفاِركوكف وف يوِحب كف وف سفانف اللذفيفِن أفقفسفمف ِلبفائِكف وف اِلحف دف وف ب  إِلهوكف العفهف ففظو لكف الرح ا يفحف لوونفهف تفعفمف ففظوونف وف تفحف كفامف وف الفحف

ِضكف ةف أفرف رف ثفمف ِض التِي أفقفسفمف ِلبفائِكف أفنحهو يوعفِطيكف إِيحاهفا: وف إِنفاثف غفنفِمكف عفلى الفرف نِتفاجف بفقفِركف وف يفتفكف وف زف كف وف رف مف خف كف وف حف قف. قفمف كا  تفكوونو ففوف بفارف مو
ِميعِ الش عووِب ائِِمكف. جف ل فِي بفهف ل عفاقِر  فِيكف وف ِقيم  وف ا ل. ل يفكوونو عف تفهف فف ِديئفِة التِي عفرف رف الرح اِء ِمصف وف كول أفدف ۭض وف رف ب  عفنفكف كول مف د  الرح يفرو وف

بفِغِضيكف ا عفلى كولتِ مو عفلوهف ا عفليفكف بفل يفجف عوهف ففعو إِليفكف. يفضف ب  إِلهوكف يفدف تفأفكولو كول الش عووِب الِذينف الرح مف لفنح. وف تفهو ل تفعفبودف آِلهف نفاكف عفليفِهمف وف ِفقف عفيف ل توشف
ك  لكف ثفرو ِمنتِي: إِنف قولتف فِي قفلبِكف. ذفِلكف شفرف لِء الش عووبو أفكف مو. هفؤو فف ِمنفهو ؟ ففل تفخف دفهومف رو نف. كفيففف أفقفِدرو أفنف أفطف عفوف ب  إِلهوكف بِِفرف ا ففعفلهو الرح اذفكورف مف

ِريتِينف ِميعِ الِمصف بِجف ب . وف كف الرح جف رف ا أفخف فِيعفةف التِي بِهف اعف الرح رف الذتِ اليفدف الشحِديدفةف وف ائِبف وف العفجف اليفاِت وف ا عفيفنفاكف وف تفهف رف ةف التِي أفبفصف اِربف العفِظيمف التحجف
ا. إِلهوكف ِههف جف ائِف  ِمنف وف ِميعِ الش عووِب التِي أفنفتف خف ب  إِلهوكف بِجف تحى يفففنفى البفاقوونف. «هفكفذفا يفففعفلو الرح ب  إِلهوكف عفليفِهمف حف ا الرح ِسلوهف نفابِيرو أفيفضا  يورف الزح وف

اِمكف تففوونف ِمنف أفمف خف المو وف . وف خو مف سفِطكف إِلفه  عفِظيم  وف بح إِلفهفكف فِي وف مف لفنح الرح وهفهو جو هفبف وو لِء الش عووبف ِمنف. ل تفرف دو هفؤو رو بح إِلهفكف يفطف لِكنح الرح وف
اِمكف قفِليل  قفِليل  يحِة. أفمف وشو البفرتِ حو ثورف عفليفكف وو مف سفِريعا  ِلئفل تفكف تفِطيعو أفنف توففنِيفهو ابا  عفِظيما . ل تفسف ِطرف يووقِعو بِِهِم اضف كف وف امف ب  إِلهوكف أفمف مو الرح ففعوهو يفدف وف

تحى يفففنووا اِء. حف ِت السحمف مف ِمنف تفحف هو مف و اسف حو مف إِلى يفِدكف ففتفمف لووكفهو ففعو مو يفدف مف. وف تحى توففنِيفهو ِهكف حف جف ِرقوونف. ل يفِقفو إِنفسفان  فِي وف تِِهمف توحف اثِيل آِلهف تفمف وف
ِ إِلِهكف. بِالنحاِر بت س  ِعنفدف الرح ادف بِِه لفنحهو ِرجف ذف لكف ِلئفل توصف ا ِلتفأفخو ا عفليفهف ل ذفهفبا  ِممح ة  وف تفِه فِضح سا  إِلى بفيفتِكف ِلئفل تفكوونف. ل تفشف ِخل ِرجف ل تودف وف

ما  ِمثفلهو رح حف م . مو رح حف هوهو لفنحهو مو رف تفكف هو وف تفقفبِحو تفسف ». 

« ب  ِلبفائِكومف ضف التِي أفقفسفمف الرح تفِلكووا الفرف تفمف لووا وف خو تفدف وا وف ثورو تفكف يووا وف لووهفا ِلتفحف ففظوونف ِلتفعفمف مف تفحف ا اليفوف ايفا التِي أفنفا أووِصيكومف بِهف صف ِميعف الوف تفتفذفكحرو. جف وف
فذفلكف ايفاهو أفمف ل؟ ففأ صف ففظو وف ا فِي قفلبِكف أفتفحف بفكف ِليفعفِرفف مف رتِ يوجف بفِعينف سفنفة  فِي القفففِر ِليوِذلكف وف ب  إِلهوكف هفِذِه الفرف ا سفارف بِكف الرح كول الطحِريِق التِي فِيهف

ِ بت جو ِمنف ففِم الرح رو ا يفخف يفا اِلنفسفانو بفل بِكولتِ مف دفهو يفحف حف بفِز وف كف أفنحهو ليفسف بِالخو كف ِليوعفلتِمف ففهو آبفاؤو ل عفرف نح الِذي لمف تفكونف تفعفِرفوهو وف كف المف عفمف أفطف اعفكف وف أفجف وف
يفا اِلنفسفانو بفِعينف سفنفة . يفحف مف هفِذِه الفرف رح لوكف لمف تفتفوف ِرجف ب  إِلهوكف. ثِيفابوكف لمف تفبفل عفليفكف وف بو اِلنفسفانو ابفنفهو قفدف أفدحبفكف الرح دتِ ا يوؤف لمف فِي قفلبِكف أفنحهو كفمف .ففاعف

اۭر تفنفبفعو فِي البِقفاعِ ِغمف اۭر ِمنف عويووۭن وف ِض أفنفهف يتِدفةۭ أفرف ۭض جف بح إِلهفكف آۭت بِكف إِلى أفرف تفتحِقيفهو لفنح الرح قِِه وف لوكف فِي طورو ِ إِلِهكف ِلتفسف بت ايفا الرح صف ففظف وف احف وف
الِجبفاِل اۭن. وف مح رو تِيۭن وف ۭم وف كفرف شفِعيۭر وف ِض ِحنفطفۭة وف عفسفۭل. أفرف يفۭت وف يفتووِن زف ِض زف ا. أفرف كف فِيهف ل يوعفِوزو بفزا  وف ا خو كفنفِة تفأفكولو فِيهف سف ض  ليفسف بِالمف أفرف



ء  اسا . شفيف فورو نوحف ا تفحف ِمنف ِجبفاِلهف ِديد  وف ا حف توهف ارف ض  ِحجف طفاكف. أفرف يتِدفةِ التِي أفعف ِض الجف ِل الفرف بح إِلهفكف لفجف شفبِعفتف توبفاِركو الرح تفى أفكفلتف وف تفِرزف. ففمف اِحف
مف ا اليفوف هو التِي أفنفا أووِصيكف بِهف ائِضف ففرف هو وف كفامف أفحف ايفاهو وف صف ففظف وف ل تفحف بح إِلهفكف وف ة . ِمنف أفنف تفنفسفى الرح يتِدف بفنفيفتف بويووتا  جف شفبِعفتف وف ِلئفل إِذفا أفكفلتف وف

ِض كف ِمنف أفرف جف رف بح إِلهفكف الِذي أفخف تفنفسفى الرح تفِفعو قفلبوكف وف ا لكف يفرف كفثورف كول  مف الذحهفبو وف ةو وف تف لكف الِفضح كفثورف كف وف غفنفمو كف وف تف بفقفرو كفثورف سفكفنفتف وف وف
اء  يفثو ليفسف مف عفطفۭش حف عفقفاِربف وف ِرقفۭة وف حف يحاۭت مو كفاِن حف وِف مف خو رف ِمنف بفيفِت العوبووِديحِة الِذي سفارف بِكف فِي القفففِر العفِظيِم المف جف لكف. ِمصف رف الِذي أفخف

تِكف ِسنف إِليفكف فِي آِخرف بفكف ِليوحف رتِ يوجف كف ِليوِذلكف وف نح الِذي لمف يفعفِرففهو آبفاؤو يحِة المف كف فِي البفرتِ عفمف اِن الِذي أفطف وح ةِ الصح رف اء  ِمنف صفخف ِلئفل تفقوول فِي. مف وف
ةف: قفلبِكف وف طفنفعفتف ِلي هفِذِه الثحرف ةو يفِديف اصف رف قودف تِي وف ِدِه الِذي أفقفسفمف. قووح ةِ ِليفِفيف بِعفهف وف ِطنفاعِ الثحرف ة  ِلصف بح إِلهفكف أفنحهو هووف الِذي يوعفِطيكف قووح كوِر الرح بفِل اذف

ِم ا فِي هفذفا اليفوف الةف. ِلبفائِكف كفمف حف مف أفنحكومف تفبِيدوونف ل مف ِهدو عفليفكومو اليفوف ا أوشف دفتف لهف سفجف ا وف تفهف عفبفدف ى وف رف ۭة أوخف اءف آِلهف رف ذفهفبفتف وف بح إِلهفكف وف إِنف نفِسيتف الرح .وف
ِ إِلِهكومف بت ِل الرح عووا ِلقفوف مف ِل أفنحكومف لمف تفسف اِمكومف كفذفِلكف تفبِيدوونف لفجف ب  ِمنف أفمف  .«كفالش عووِب الِذينف يوبِيدوهومو الرح

« اِء نفة  إِلى السحمف صح حف مو ة  وف دونا  عفِظيمف مو ظفمف ِمنفكف وف أفعف بفرف وف تفِلكف شوعووبا  أفكف تفمف ل وف خو دونح ِلتفدف مف عفابِر  الورف ائِيلو أفنفتف اليفوف رف عف يفا إِسف مف ما  ِعظفاما . إِسف قفوف
سفِمعفتف مف وف ففتفهو ِف الِذينف عفرف ال  بفنِي عفنفاۭق ِطوف كف نفارا  آِكلة : وف امف بح إِلهفكف هووف العفابِرو أفمف مف أفنح الرح لِم اليفوف ؟ ففاعف ِف ِه بفنِي عفنفاۭق جف نف يفِقفو فِي وف هووف. مف

ب  كف الرح ا كفلمف مف سفِريعا  كفمف ِلكوهو توهف دوهومف وف رو كف ففتفطف امف مف أفمف يوِذل هو اِمكف. يوبِيدوهومف وف ب  إِلهوكف ِمنف أفمف ِفيِهِم الرح لنِي: ل تفقول فِي قفلبِكف ِحينف يفنف خف ي أفدف ِل بِرتِ لفجف
ضف تفِلكف هفِذِه الفرف ب  لفمف اِمكف. الرح ب  ِمنف أفمف دوهومو الرح رو لِء الش عووِب يفطف ِل إِثفِم هفؤو لفجف مف بفل. وف هو ضف تفِلكف أفرف لو ِلتفمف خو عفدفالِة قفلبِكف تفدف كف وف ِل بِرتِ ليفسف لفجف

يفعفقووبف اقف وف حف إِسف اِهيمف وف ب  عفليفِه ِلبفائِكف إِبفرف ِليفِفيف بِالكفلِم الِذي أفقفسفمف الرح اِمكف وف ب  إِلهوكف ِمنف أفمف دوهومو الرح رو ِل إِثفِم أوولئِكف الش عووِب يفطف لمف أفنحهو. لفجف ففاعف
قفبفِة ا لفنحكف شفعفب  صولبو الرح تفِلكفهف يتِدفةف ِلتفمف ضف الجف ب  إِلهوكف هفِذِه الفرف كف يوعفِطيكف الرح ِل بِرتِ بح إِلهفكف فِي. اوذفكورف. «ليفسف لفجف طفتف الرح ل تفنفسف كفيففف أفسفخف

يحِة بح. البفرتِ ونف الرح كفاِن كونفتومف توقفاِومو تحى أفتفيفتومف إِلى هفذفا المف رف حف ِض ِمصف تف فِيِه ِمنف أفرف جف رف ِم الِذي خف بح. ِمنف اليفوف تومو الرح طف خف وِريبف أفسف تحى فِي حو حف
ب  عفليفكومف ِليوبِيدفكومف بفِعينف. ففغفِضبف الرح بفِل أفرف تو فِي الجف عفكومف أفقفمف ب  مف ِد الِذي قفطفعفهو الرح يِ العفهف حف ِر لوف جف يِ الحف حف ذف لوف بفِل ِلخو ِعدفتو إِلى الجف ِحينف صف

اء  بو مف رف ل أفشف بفزا  وف بفِعينف ليفلة  ل آكولو خو أفرف ارا  وف اِت التِي. نفهف ِميعِ الكفِلمف ا ِمثفلو جف عفليفِهمف بِعِ ِا وف تووبفيفِن بِإِصف كف ِر المف جف يِ الحف حف ب  لوف طفانِيف الرح أفعف وف

اعِ تِمف ِم اِلجف سفِط النحاِر فِي يفوف بفِل ِمنف وف ب  فِي الجف ا الرح كومف بِهف ِر. كفلمف جف يِ الحف حف ب  لوف طفانِيف الرح ا أفعف بفِعينف ليفلة  لمح الفرف ارا  وف بفِعينف نفهف ايفِة الفرف فِي نِهف وف
ب  ِلي ِد قفال الرح يِ العفهف حف رف: لوف تفهو ِمنف ِمصف جف رف اغووا سفِريعا  عفِن الطحِريِق التِي. قوِم انفِزل عفاِجل  ِمنف هونفا لفنحهو قفدف ففسفدف شفعفبوكف الِذي أفخف زف

مف توهو يف صف بووكا . أفوف سف ثفال  مف فوِسِهمف تِمف نفعووا لفنف ب  ِلي. صف قفال الرح قفبفِة: وف إِذفا هووف شفعفب  صولبو الرح أفيفتو هفذفا الشحعفبف وف مف. رف هو مف وف اسف حو أفمف وبِيدفهومف وف نِي ففأ كف أوتفرو
مف ثفرف ِمنفهو أفكف ظفمف وف عفلكف شفعفبا  أفعف أفجف اِء وف ِت السحمف ِد فِي يفدفيح. ِمنف تفحف ا العفهف حف لوف تفِعلو بِالنحاِر وف بفلو يفشف الجف بفِل وف لتو ِمنف الجف نفزف ففتو وف رف تو. «ففانفصف ففنفظفرف

ب  ا الرح اكومف بِهف صف تومف سفِريعا  عفِن الطحِريِق التِي أفوف غف زو بووكا  وف سف ل  مف فوِسكومف ِعجف نفعفتومف لفنف صف ِ إِلِهكومف وف بت طفأفتومف إِلى الرح إِذفا أفنفتومف قفدف أفخف يفِن. وف حف ذفتو اللوف فخف ففأ
يونِكومف امف أفعف ا أفمف مف توهو كفسحرف ا ِمنف يفدفيح وف مف توهو حف طفرف اء  ِمنف. وف بو مف رف ل أفشف بفزا  وف بفِعينف ليفلة  ل آكولو خو أفرف ارا  وف بفِعينف نفهف ِل أفرف ِ كفالفوح بت امف الرح ثومح سفقفطفتو أفمف

غفاظفتِِه ِ ِلِ بت امف الرح ِلكومو الشحرح أفمف ا بِعفمف طفأفتومف بِهف طفايفاكومو التِي أفخف ِل كولتِ خف ب  عفليفكومف ِليوبِيدفكومف. أفجف الغفيفِظ الِذي سفِخطفهو الرح .لفنتِي ففِزعفتو ِمنف الغفضفِب وف
ةف أفيفضا  رح ب  تِلكف المف ا  ِليوبِيدفهو. ففسفِمعف ِليف الرح ب  ِجدت ونف غفِضبف الرح عفلى هفارو قفِت. وف ونف فِي ذفِلكف الوف ِل هفارو ليفتو أفيفضا  ِمنف أفجف ِطيحتوكومو. ففصف ا خف أفمح وف

تحى نفِعمف كفالغوبفاِر يتِدا  حف توهو جف نف طفحف توهو وف ضفضف رف توهو بِالنحاِر وف قف رف أفحف توهو وف ذف فخف وهو ففأ تومو نفعف لو الِذي صف ِدِر ِمنف. الِعجف نفحف ِر المو هو فِي النحهف تو غوبفارف حف ثومح طفرف
بفِل بح. «الجف تومو الرح طف خف ةف أفسف فوف وتف هفتحأ قفبفرو سحةف وف مف ةف وف فِي تفبفِعيرف نِيعف قفائِل . وف ب  ِمنف قفاِدشف بفرف سفلكومو الرح ِحينف أفرف ضف التِي: وف تفِلكووا الفرف عفدووا امف اصف

ِلِه عووا ِلقفوف مف لمف تفسف قووهو وف دتِ لمف توصف ِ إِلِهكومف وف بت ل الرح يفتومف قفوف طفيفتوكومف عفصف توكومف. أفعف فف مف عفرف نفذو يفوف بح مو ِ. «قفدف كونفتومف تفعفصوونف الرح بت امف الرح تو أفمف ففسفقفطف
ِلكوكومف بح قفال إِنحهو يوهف ا لفنح الرح توهف بفِعينف ليفلة  التِي سفقفطف الفرف ارا  وف بفِعينف نفهف ِ. الفرف بت ليفتو ِللرح صف تفهو: وف اثفكف الِذي ففدفيف ِميرف ِلكف شفعفبفكف وف ب  ل توهف يفا سفيتِدو الرح

رف بِيفۭد شفِديدفةۭ تفهو ِمنف ِمصف جف رف تِكف الِذي أفخف يفعفقووبف. بِعفظفمف اقف وف حف إِسف اِهيمف وف ِطيحتِِه ِلئفل. اوذفكورف عفبِيدفكف إِبفرف خف إِثفِمِه وف ل تفلتفِفتف إِلى غفلظفِة هفذفا الشحعفِب وف
ا تفنفا ِمنفهف جف رف ضو التِي أفخف مف فِي: تفقوول الفرف مف ِليوِميتفهو هو جف رف مف أفخف هو ِل أفنحهو أفبفغفضف لفجف ا وف مف عفنفهف هو ضف التِي كفلمف مو الفرف ِخلهو بح لمف يفقفِدرف أفنف يودف ِل أفنح الرح لفجف

يحِة فِيعفِة. البفرتِ اِعكف الرح بِِذرف ِة وف تِكف العفِظيمف تفهو بِقووح جف رف اثوكف الِذي أفخف ِميرف هومف شفعفبوكف وف وف ». 

« ب  قفِت قفال ِليف الرح شفۭب: فِي ذفِلكف الوف نفعف لكف تفابووتا  ِمنف خف اصف بفِل وف عفدف إِليح إِلى الجف اصف ليفِن وف ۭر ِمثفل الفوح جف يفِن ِمنف حف حف تف لكف لوف توبو عفلى. انفحف فكف ففأ
ا فِي التحابووِت مف عوهو تفضف ا وف مف تفهو ليفِن اللذفيفِن كفسفرف يفِن الفوح حف اِت التِي كفانفتف عفلى اللوف يفِن الكفِلمف حف يفِن. اللوف حف ت  لوف نفحف شفِب السحنفِط وف نفعفتو تفابووتا  ِمنف خف ففصف

اِن فِي يفِدي حف اللوف بفِل وف ِعدفتو إِلى الجف صف ليفِن وف ۭر ِمثفل الفوح جف ا. ِمنف حف كومف بِهف اِت العفشفرف التِي كفلمف يفِن ِمثفل الِكتفابفِة الوولى الكفِلمف حف ففكفتفبف عفلى اللوف
ب  إِيحاهفا طفانِيف الرح أفعف اعِ وف تِمف ِم اِلجف سفِط النحاِر فِي يفوف بفِل ِمنف وف ب  فِي الجف يفِن فِي التحابووِت. الرح حف عفتو اللوف ضف وف بفِل وف لتو ِمنف الجف نفزف ففتو وف رف ثومح انفصف

ب  نِيف الرح رف ا أفمف نفعفتو ففكفانفا هونفاكف كفمف وِسيرف. (الِذي صف لووا ِمنف آبفاِر بفنِي يفعفقفانف إِلى مو تفحف ائِيل ارف رف بفنوو إِسف هونفاكف دوفِنف. وف ونو وف اتف هفارو .هونفاكف مف
ضا  عفنفهو ارو ابفنوهو ِعوف نف أفِلعفازف اۭء. ففكفهف اِر مف ِض أفنفهف بفاتف أفرف اِد إِلى يوطف جف ِمنف الِجدف اِد وف جف لووا إِلى الِجدف تفحف ب . ِمنف هونفاكف ارف زف الرح قفِت أفففرف فِي ذفِلكف الوف

ِم ِمِه إِلى هفذفا اليفوف يوبفاِركووا بِاسف وهو وف ِدمو ِ ِليفخف بت امف الرح ِليفِقفووا أفمف ِ وف بت ِد الرح ِملووا تفابووتف عفهف ل. ِسبفطف لِوي ِليفحف م  وف ِل ذفِلكف لمف يفكونف ِللِوي قِسف لفجف
تِِه وف عف إِخف ب  إِلهوكف. نفِصيب  مف هو الرح ا كفلمف ب  هووف نفِصيبوهو كفمف بفِعينف ليفلة ). «الرح أفرف ارا  وف بفِعينف نفهف بفِل كفالفيحاِم الوولى أفرف كفثفتو فِي الجف أفنفا مف سفِمعف. وف وف

ِلكفكف ب  أفنف يوهف لمف يفشفإِ الرح ةف أفيفضا  وف رح ب  ِلي تِلكف المف ب . الرح ضف التِي: ثومح قفال ِليف الرح تفِلكووا الفرف يفمف لووا وف خو امف الشحعفِب ففيفدف اِل أفمف تِحف قوِم اذفهفبف ِلِلرف
مف ِطيفهو لففتو ِلبفائِِهمف أفنف أوعف بودف. «حف تفعف توِحبحهو وف قِِه وف لوكف فِي كولتِ طورو بح إِلهفكف ِلتفسف ب  إِلهوكف إِل أفنف تفتحِقيف الرح لوبو ِمنفكف الرح اذفا يفطف ائِيلو مف رف ففالنف يفا إِسف

يفِركف مف ِلخف ا اليفوف هو التِي أفنفا أووِصيكف بِهف ائِضف ففرف ِ وف بت ايفا الرح صف ففظف وف تفحف ِمنف كولتِ نفففِسكف وف بح إِلهفكف ِمنف كولتِ قفلبِكف وف اتو. الرح اوف ِ إِلِهكف السحمف بت ذفا ِللرح هووف
ا ا فِيهف كول  مف ضو وف الفرف اِت وف اوف اءو السحمف سفمف ِميعِ. وف قف جف تومف ففوف مو الِذي هووف أفنف لهو تفارف ِمنف بفعفِدِهمف نفسف مف ففاخف قف بِآبفائِكف ِليوِحبحهو ا التفصف بح إِنحمف لِكنح الرح وف

ِم ا فِي هفذفا اليفوف بووا ِرقفابفكومف بفعفدو. الش عووِب كفمف لتِ ل توصف لةف قولووبِكومف وف تِنووا غورف بفاِب اِللهو العفِظيمو. ففاخف ب  الفرف رف ِة وف كومف هووف إِلهو الِلهف بح إِلهف لفنح الرح
ِلبفاسا  ِحب  الغفِريبف ِليوعفِطيفهو طفعفاما  وف المو لِة وف مف الفرف قح اليفتِيِم وف انِعو حف ة  الصح وف شف ل يفقفبفلو رف وِه وف جو ذو بِالوو ِهيبو الِذي ل يفأفخو بحارو المف فِحب وا الغفِريبف. الجف ففأ

رف ِض ِمصف بفاءف فِي أفرف بح إِلهفكف تفتحِقي. لفنحكومف كونفتومف غورف ِلفو. الرح ِمِه تفحف بِاسف بِِه تفلتفِصقو وف عفكف تِلكف. إِيحاهو تفعفبودو وف نفعف مف هووف إِلهوكف الِذي صف كف وف رو هووف ففخف
ا عفيفنفاكف تفهف رف اِوفف التِي أفبفصف خف المف ةِ. العفظفائِمف وف ثفرف اِء فِي الكف وِم السحمف ب  إِلهوكف كفنوجو عفلكف الرح النف قفدف جف رف وف كف إِلى ِمصف ل آبفاؤو سفبفِعينف نفففسا  نفزف ».



        « ايفاهو كول الفيحاِم صف وف هو وف كفامف أفحف هو وف ائِضف ففرف قووقفهو وف ففظف حو احف بح إِلهفكف وف بِِب الرح فحف مف أفنتِي لسفتو أوِريدو بفنِيكومو الِذينف لمف يفعفِرفووا. ففأ وا اليفوف لمو اعف وف
بِكولتِ رف وف ِلِك ِمصف نف مف عفوف رف بِِفرف ا فِي ِمصف نفائِعفهو التِي عفِملهف صف آيفاتِِه وف فِيعفةف وف اعفهو الرح ِذرف هو الشحِديدفةف وف يفدف تفهو وف ِ إِلِهكومف عفظفمف بت أووا تفأفِديبف الرح ل رف وف

ب  إِلى هفذفا فبفادفهومو الرح كومف ففأ اءف رف وِهِهمف ِحينف سفعووا وف جو ِر سووۭف عفلى وو يفثو أفطفافف ِميفاهف بفحف اِكبِِهمف حف رف مف ِلِهمف وف يف رف بِخف يفِش ِمصف ا بِجف التِي عفِملهف ِضِه وف أفرف
ضو ِت الفرف أووبفيفنف اللذفيفِن ففتفحف امف ابفنفيف أفِليآبف ابفِن رف أفبِيرف اثفانف وف ا بِدف التِي عفِملهف كفاِن وف تحى ِجئفتومف إِلى هفذفا المف يحِة حف ا لكومف فِي البفرتِ التِي عفِملهف ِم وف اليفوف

ائِيل رف ِط كولتِ إِسف سف ا فِي وف مف ودفاِت التحابِعفِة لهو جو وف كولتِ المف ا وف ِخيفاِمِهمف ا وف عف بويووتِِهمف ا مف مف ابفتفلعفتفهو نفائِعِ. ففاهفا وف تف كول صف رف يونفكومف ِهيف التِي أفبفصف لفنح أفعف
ا ِة التِي عفِملهف ِ العفِظيمف بت ا. «الرح ونف إِليفهف ضف التِي أفنفتومف عفابِرو تفِلكووا الفرف تفمف لووا وف خو تفدف مف ِلتفتفشفدحدووا وف ا اليفوف ايفا التِي أفنفا أووِصيكومف بِهف صف ففظووا كول الوف ففاحف

عفسفل  ض  تفِفيضو لبفنا  وف ِلِهمف أفرف ِلنفسف مف وف ا لهو ب  ِلبفائِكومف أفنف يوعفِطيفهف ِض التِي أفقفسفمف الرح ِلتوِطيلووا الفيحامف عفلى الفرف تفِلكووهفا وف ضف التِي أفنفتف. ِلتفمف لفنح الفرف
تفاِن بوقووۭل بوسف ِلكف كف ِقيِه بِِرجف تفسف عفكف وف رف عو زف رف يفثو كونفتف تفزف ا حف تف ِمنفهف جف رف رف التِي خف ِض ِمصف ا ليفسفتف ِمثفل أفرف تفِلكفهف ا ِلتفمف ضو. دفاِخل  إِليفهف بفل ِهيف أفرف

بِقفاعۭ اء . ِجبفاۭل وف بو مف رف اِء تفشف طفِر السحمف ب  إِلهوكف. ِمنف مف ا الرح تفنِي بِهف ض  يفعف ِل السحنفِة إِلى آِخِرهفا. أفرف ا دفائِما  ِمنف أفوح ِ إِلِهكف عفليفهف بت يفنفا الرح ففإِذفا. «عف
ِضكومف فِي ِحينِِه طفرف أفرف ِطي مف فوِسكومف أوعف ِمنف كولتِ أفنف بودووهو ِمنف كولتِ قولووبِكومف وف تفعف كومف وف بح إِلهف مف ِلتوِحب وا الرح ا اليفوف ايفايف التِي أفنفا أووِصيكومف بِهف صف :سفِمعفتومف ِلوف

رف فختِ تفأ المو رف وف بفكتِ يفتفكف. المو زف كف وف رف مف خف عو ِحنفطفتفكف وف مف بفعو. ففتفجف تفشف قفِلكف ففتفأفكولو أفنفتف وف با  فِي حف ائِِمكف عوشف ِطي ِلبفهف أوعف وا ِمنف أفنف تفنفغفِويف قولووبوكومف. وف تفِرزو ففاحف
ا ففتفبِيدوونف ضو غفلتفهف ل توعفِطي الفرف طفر  وف اءف ففل يفكوونو مف ِلقو السحمف يوغف ِ عفليفكومف وف بت ى غفضفبو الرح مف ا ففيفحف دووا لهف جو تفسف ى وف رف ة  أوخف تفعفبودووا آِلهف ففتفِزيغووا وف

ب  يتِدفةِ التِي يوعفِطيكومو الرح ِض الجف ائِبف. «سفِريعا  عفِن الفرف لتفكونف عفصف ة  عفلى أفيفِديكومف وف بوطووهفا عفلمف ارف نوفووِسكومف وف اتِي هفِذِه عفلى قولووبِكومف وف عووا كفِلمف ففضف
ونف ِحينف تفقوومو ونف وف ِحينف تفنفامو شوونف فِي الطحِريِق وف ِحينف تفمف ِلسوونف فِي بويووتِكومف وف ا ِحينف تفجف لتِِمينف بِهف تفكف لدفكومف مو وهفا أفوف لتِمو عف ا. بفيفنف عويوونِكومف وف توبفهف اكف وف

اِء عفلى فيحاِم السحمف أ مف إِيحاهفا كف ب  ِلبفائِكف أفنف يوعفِطيفهو ِض التِي أفقفسفمف الرح لِدكف عفلى الفرف أفيحامو أفوف كف وف ثورف أفيحامو ابِكف ِلتفكف عفلى أفبفوف اِب بفيفتِكف وف ائِِم أفبفوف عفلى قفوف
ِض تفلتفِصقووا بِِه. الفرف قِِه وف ِميعِ طورو لوكووا فِي جف تفسف كومف وف بح إِلهف لووهفا ِلتوِحب وا الرح ا ِلتفعفمف ايفا التِي أفنفا أووِصيكومف بِهف صف ِميعف هفِذِه الوف تومف جف ِفظف لفنحهو إِذفا حف

ظفمف ِمنفكومف أفعف بفرف وف اِمكومف ففتفِرثوونف شوعووبا  أفكف لِء الش عووِب ِمنف أفمف ِميعف هفؤو ب  جف دو الرح رو كفاۭن تفدووسوهو بوطوونو أفقفدفاِمكومف يفكوونو لكومف. يفطف يحِة. كول  مف ِمنف البفرتِ
لوبفنفانف كومف. وف مو ِ يفكوونو توخو بِيت ِر الغفرف اِت إِلى البفحف ِر الفورف ِهكومف. ِمنف نفهف جف بفكومف عفلى كولتِ. ل يفِقفو إِنفسفان  فِي وف عف رو يفتفكومف وف شف عفلو خف كومف يفجف ب  إِلهو الرح

كومف ا كفلمف ا كفمف ِض التِي تفدووسوونفهف لعفنفة ! اونفظورف. «الفرف كفة  وف مف بفرف كومو اليفوف امف اِضع  أفمف ِ إِلِهكومو التِي أفنفا أووِصيكومف. أفنفا وف بت ايفا الرح صف كفةو إِذفا سفِمعفتومف ِلوف البفرف
مف ا اليفوف ى لمف. بِهف رف ۭة أوخف اءف آِلهف رف مف ِلتفذفهفبووا وف ا اليفوف تومف عفِن الطحِريِق التِي أفنفا أووِصيكومف بِهف غف زو ِ إِلِهكومف وف بت ايفا الرح صف عووا ِلوف مف اللعفنفةو إِذفا لمف تفسف وف
بفِل ِعيبفال. تفعفِرفووهفا اللعفنفةف عفلى جف يمف وف بفِل ِجِرزتِ كفةف عفلى جف عفِل البفرف ا ففاجف تفِلكفهف ا ِلتفمف ِض التِي أفنفتف دفاِخل  إِليفهف ب  إِلهوكف إِلى الفرف اءف بِكف الرح إِذفا جف .وف

ةف؟ ورف انِِب بفل وطفاِت مو اِل بِجف قفابِل الِجلجف بفِة مو نفعفانِيتِينف السحاِكنِينف فِي العفرف ِض الكف ِس فِي أفرف وِب الشحمف اءف طفِريِق غورو رف دونتِ وف ا فِي عفبفِر الورف ا هومف أفمف
كومف يوعفِطيكومف ب  إِلهو ضف التِي الرح تفِلكووا الفرف تفمف لووا وف خو دونح ِلتفدف ونف الورف ا. لفنحكومف عفابِرو كونوونفهف تفسف ا وف تفِلكوونفهف كفاِم التِي. تفمف الفحف ائِِض وف ِميعف الففرف ففظووا جف ففاحف

لووهفا مف ِلتفعفمف كومو اليفوف امف اِضع  أفمف  .«أفنفا وف

يوونف عفلى» ا؛ كول الفيحاِم التِي تفحف تفِلكفهف ب  إِلهو آبفائِكف ِلتفمف طفاكف الرح ِض التِي أفعف لووهفا فِي الفرف ففظوونف ِلتفعفمف كفامو التِي تفحف الفحف ائِضو وف هفِذِه ِهيف الففرف
ِض اءف: الفرف رف ضف ةۭ خف رف تف كولتِ شفجف تفحف عفلى التتِلِل وف ِة وف ا عفلى الِجبفاِل الشحاِمخف تفهف ا آِلهف مو التِي تفِرثوونفهف يفثو عفبفدفِت الومف اِكِن حف ِميعف الفمف ِربوونف جف .توخف

كفاِن مف ِمنف ذفِلكف المف هو مف ونف اسف حو تفمف تِِهمف وف اثِيل آِلهف عوونف تفمف توقفطتِ مف بِالنحاِر وف اِريفهو ِرقوونف سفوف توحف مف وف ابفهو ونف أفنفصف رو توكفستِ مف وف هو ذفابِحف ونف مف ِدمو تفهف ل تفففعفلووا. وف
ِ إِلِهكومف بت ونف إِلى. هفكفذفا ِللرح مو توقفدتِ إِلى هونفاكف تفأفتوونف وف لوبوونف وف نفاهو تفطف هو فِيِه سوكف مف عف اسف بفاِطكومف ِليفضف ِميعِ أفسف كومف ِمنف جف ب  إِلهو هو الرح تفارو كفانو الِذي يفخف بفِل المف

ونف حو تفففرف ِ إِلِهكومف وف بت امف الرح تفأفكولوونف هونفاكف أفمف غفنفِمكومف وف أفبفكفارف بفقفِركومف وف افِلكومف وف نفوف كومف وف نوذوورف ففائِعف أفيفِديكومف وف رف كومف وف عوشوورف كومف وف ذفبفائِحف قفاتِكومف وف رف حف هونفاكف مو
كومف ب  إِلهو كفكومو الرح ا بفارف بويووتوكومف كفمف تفد  إِليفِه أفيفِديكومف أفنفتومف وف ا تفمف لحف. «بِكولتِ مف ا صف مف هف مف أفيف كول  إِنفسفاۭن مف نو عفاِملوونف هونفا اليفوف ا نفحف سفبف كولتِ مف لووا حف ل تفعفمف

كومف. فِي عفيفنفيفِه ب  إِلهو النحِصيِب اللذفيفِن يوعفِطيكومو الرح قفرتِ وف تحى النف إِلى المف لووا حف خو ا. لفنحكومف لمف تفدف هف ضف التِي يفقفِسمو نفتومو الفرف سفكف دونح وف تومو الورف تفى عفبفرف ففمف
ِملوونف إِليفِه هو فِيِه تفحف مف كومف ِليفِحل اسف ب  إِلهو هو الرح تفارو كفانو الِذي يفخف تومف آِمنِينف ففالمف سفكفنف اليفكومف وف وف دفائِكومو الِذينف حف ِميعِ أفعف كومف ِمنف جف احف أفرف كومف وف ب  إِلهو لكومو الرح

ا أفنفا أووِصيكومف بِِه ِ: كول مف بت ا ِللرح ونفهف كول ِخيفاِر نوذووِركومو التِي تفنفذورو ففائِعف أفيفِديكومف وف رف كومف وف عوشوورف كومف وف ذفبفائِحف قفاتِكومف وف رف حف ِ إِلِهكومف. مو بت امف الرح ونف أفمف حو تفففرف وف
عفكومف ل نفِصيب  مف م  وف ابِكومف لفنحهو ليفسف لهو قِسف اللِوي  الِذي فِي أفبفوف كومف وف اؤو إِمف عفبِيدوكومف وف بفنفاتوكومف وف بفنووكومف وف قفاتِكف فِي. «أفنفتومف وف رف حف ِعدف مو تفِرزف ِمنف أفنف توصف اِحف

اهو كفاۭن تفرف بفاِطكف. كولتِ مف ِد أفسف ب  فِي أفحف هو الرح تفارو كفاِن الِذي يفخف ا أفنفا أووِصيكف بِِه. بفل فِي المف لو كول مف هونفاكف تفعفمف قفاتِكف وف رف حف ِعدو مو لِكنف ِمنف. هونفاكف توصف وف
طفاكف ِ إِلِهكف التِي أفعف بت كفِة الرح سفبف بفرف ابِكف حف ِميعِ أفبفوف ما  فِي جف تفأفكولو لحف بفحو وف تفِهي نفففسوكف تفذف ا تفشف اِليحِل. كولتِ مف الطحاِهرو يفأفكولنِِه كفالظحبفيِ وف .النحِجسو وف

مو ففل تفأفكولهو ا الدح أفمح اِء. وف ِفكوهو كفالمف ِض تفسف غفنفِمكف. عفلى الفرف ل أفبفكفارف بفقفِركف وف يفتِكف وف زف ِركف وف مف خف رف ِحنفطفتِكف وف ابِكف عوشف ل يفِحل  لكف أفنف تفأفكول فِي أفبفوف
ففائِعِ يفِدكف رف افِِلكف وف نفوف ل شفيفئا  ِمنف نوذووِركف التِي تفنفذورو وف ابفنفتوكف. وف ابفنوكف وف ب  إِلهوكف أفنفتف وف هو الرح تفارو كفاِن الِذي يفخف ا فِي المف ِ إِلِهكف تفأفكولوهف بت امف الرح بفل أفمف

تفدحتف إِليفِه يفدوكف ا امف ِ إِلِهكف بِكولتِ مف بت امف الرح حو أفمف تفففرف ابِكف وف اللِوي  الِذي فِي أفبفوف توكف وف أفمف عفبفدوكف وف كف اللِويح كول أفيحاِمكف عفلى. وف تفِرزف ِمنف أفنف تفتفرو اِحف
ِضكف قولتف. «أفرف كف وف ا كفلمف كف كفمف ومف ب  إِلهوكف توخو سحعف الرح ما : إِذفا وف تفِهي أفنف تفأفكول لحف ما  لفنح نفففسفكف تفشف ما . آكولو لحف تفِهي نفففسوكف تفأفكولو لحف ا تفشف .ففِمنف كولتِ مف

كول فِي يفتوكف وف صف ا أفوف ب  كفمف غفنفِمكف التِي أفعفطفاكف الرح بفحف ِمنف بفقفِركف وف هو فِيِه بفِعيدا  عفنفكف ففاذف مف عف اسف ب  إِلهوكف ِليفضف هو الرح تفارو كفانو الِذي يفخف إِذفا كفانف المف
تفهفتف نفففسوكف ا اشف ابِكف ِمنف كولتِ مف لوهو. أفبفوف اِليحلو هفكفذفا تفأفكو كفلو الظحبفيو وف ا يوؤف اء . كفمف الطحاِهرو يفأفكولنِِه سفوف تفِرزف أفنف ل تفأفكول الدحمف لفنح. النحِجسو وف لِكِن احف

مف هووف النحففسو ِم. الدح عف اللحف اِء. ل تفأفكولهو. ففل تفأفكوِل النحففسف مف ِفكوهو كفالمف ِض تفسف يفر  إِذفا عفِملتف. عفلى الفرف لِدكف ِمنف بفعفِدكف خف لفوف ل تفأفكولهو ِليفكوونف لكف وف
ِ بت قح فِي عفيفنفيِ الرح ب . الحف هو الرح تفارو كفاِن الِذي يفخف تفذفهفبو إِلى المف ا وف ِملوهف كف ففتفحف نوذوورو ا أفقفدفاسوكف التِي لكف وف أفمح قفاتِكف. وف رف حف لو مو مف عفلى: ففتفعفمف الدح مف وف اللحف

ِ إِلِهكف بت بفحِ الرح ذف لوهو. مف مو تفأفكو اللحف ِ إِلِهكف وف بت بفحِ الرح ذف ا عفلى مف هف ففكو دفمو كف ففيوسف ا ذفبفائِحو أفمح ا. وف اِت التِي أفنفا أووِصيكف بِهف ِميعف هفِذِه الكفِلمف عف جف مف اسف ففظف وف اِحف
ِ إِلِهكف بت قح فِي عفيفنفيِ الرح الحف اِلحف وف يفر  إِلى الفبفِد إِذفا عفِملتف الصح لِدكف ِمنف بفعفِدكف خف لفوف مف. «ِليفكوونف لكف وف اِمكف الومف ب  إِلهوكف ِمنف أفمف ضف الرح تفى قفرف مف

فل عفنف أ ِمنف أفنف تفسف اِمكف وف ا بفادووا ِمنف أفمف هومف ِمنف بفعفِد مف اءف رف ادف وف تفِرزف ِمنف أفنف توصف مف ففاحف هو ضف سفكفنفتف أفرف مف وف ِرثفتفهو وف مف وف الِذينف أفنفتف ذفاِهب  إِليفِهمف ِلتفِرثفهو
تِِهمف ا: آِلهف ِ ِممح بت ۭس لدفى الرح تِِهمف كول ِرجف مف قفدف عفِملووا ِلِلهف ِ إِلِهكف لفنحهو بت ل هفكفذفا ِللرح فنفا أفيفضا  أفففعفلو هفكفذفا؟ ل تفعفمف مف ففأ تفهو مو آِلهف لِء الومف كفيففف عفبفدف هفؤو



تِِهمف بفنفاتِِهمف بِالنحاِر ِلِلهف تحى بفنِيِهمف وف قووا حف رف هوهو إِذف أفحف رف لووهو. يفكف ِرصووا ِلتفعفمف ل تونفقتِصف ِمنفهو. كول  الكفلِم الِذي أووِصيكومف بِِه احف ل تفِزدف عفليفِه وف ». 

« ا قفائِل  نفهف كف عف وبفةو التِي كفلمف جو دفثفِت اليفةو أفِو الوعف لوف حف وبفة  وف جو طفاكف آيفة  أفوف أوعف أفعف لما  وف اِلم  حو سفِطكف نفبِي  أفوف حف ۭة: إِذفا قفامف فِي وف اءف آِلهف رف ِلنفذفهفبف وف
كومف ِمنف كولتِ بح إِلهف تفِحنوكومف ِليفعفلمف هفل توِحب ونف الرح كومف يفمف بح إِلهف لمف لفنح الرح اِلِم ذفِلكف الحو ِ أفِو الحف عف ِلكفلِم ذفِلكف النحبِيت مف هفا ففل تفسف بودف نفعف ا وف ى لمف تفعفِرففهف رف أوخف

فوِسكومف ِمنف كولتِ أفنف بِِه تفلتفِصقوونف. قولووبِكومف وف إِيحاهو تفعفبودوونف وف عوونف وف مف تفهو تفسف وف صف ففظوونف وف ايفاهو تفحف صف وف إِيحاهو تفتحقوونف وف ونف وف ِ إِلِهكومف تفِسيرو بت اءف الرح رف ذفِلكف. وف وف
كومف حف ِ ففدفاكومف ِمنف بفيفِت العوبووِديحِة ِليوطفوت رف وف ِض ِمصف كومف ِمنف أفرف جف رف ِ إِلِهكومو الِذي أفخف بت اِء الرح رف يفغِ ِمنف وف لمف يوقفتفلو لفنحهو تفكفلمف بِالزح اِلمو ذفِلكف الحو النحبِي  أفِو الحف

ا لوكووا فِيهف كومف أفنف تفسف ب  إِلهو كومو الرح رف كف أفِو ابفنوكف أفِو ابفنفتوكف أفِو. «ففتفنفِزعوونف الشحرح ِمنف بفيفنِكومف. عفِن الطحِريِق التِي أفمف وكف ابفنو أومتِ ا  أفخو اكف ِسرت وف إِذفا أفغف وف
اِحبوكف الِذي ِمثفلو نفففِسكف قفائِل  نِكف أفوف صف أفةو ِحضف رف لكف: امف وف ِة الش عووِب الِذينف حف كف ِمنف آِلهف ل آبفاؤو ا أفنفتف وف ى لمف تفعفِرففهف رف ة  أوخف بودو آِلهف نفعف نفذفهفبو وف

هو تورف ل تفسف ل تفِرقح لهو وف ِفقف عفيفنوكف عفليفِه وف ل توشف عف لهو وف مف ل تفسف ضف ِمنفهو وف ا ففل تفرف ائِهف ِض إِلى أفقفصف اِء الفرف القفِريبِينف ِمنفكف أفِو البفِعيِدينف عفنفكف ِمنف أفقفصف
ِميعِ الشحعفِب أفِخيرا . بفل قفتفل  تفقفتولوهو ل  ِلقفتفِلِه ثومح أفيفِدي جف ِ. يفدوكف تفكوونو عفليفِه أفوح بت كف عفِن الرح حف ِ سف أفنف يوطفوت وتف لفنحهو التفمف تحى يفمو ةِ حف ارف هو بِالِحجف مو جو تفرف

رف ِمنف بفيفِت العوبووِديحِة ِض ِمصف كف ِمنف أفرف جف رف يِر فِي. إِلِهكف الِذي أفخف رتِ ِر الشتِ لوونف ِمثفل هفذفا الفمف ل يفعوودوونف يفعفمف افوونف وف يفخف ائِيل وف رف ِميعو إِسف عو جف مف ففيفسف
سفِطكف ل . «وف ا قفوف كونف فِيهف ب  إِلهوكف ِلتفسف دونِكف التِي يوعفِطيكف الرح دفى مو وا سوكحانف: إِنف سفِمعفتف عفنف إِحف حو طفوح سفِطكف وف جف أونفاس  بفنوو لئِيۭم ِمنف وف رف قفدف خف

ِدينفتِِهمف قفائِِلينف ى لمف تفعفِرفووهفا: مف رف ة  أوخف بودو آِلهف نفعف سو فِي. نفذفهفبو وف جف أفِكيد  قفدف عوِمل ذفِلكف الرتِ ِحيح  وف رو صف إِذفا الفمف يتِدا  وف فلتف جف أ سف ففتحشفتف وف تف وف صف ففحف وف
دتِ السحيفِف ا بِحف ائِِمهف عف بفهف ا مف ا فِيهف ا بِكولتِ مف هف مو رتِ توحف دتِ السحيفِف وف ِدينفِة بِحف ِربو سوكحانف تِلكف المف با  تفضف رف سفِطكف ففضف ا. وف تِهف سفِط سفاحف ا إِلى وف تِعفتِهف عو كول أفمف مف تفجف

ِ إِلِهكف ففتفكوونو تفلى إِلى الفبفِد ل توبفنفى بفعفدو بت ا كفاِملة  ِللرح تِعفتِهف كول أفمف ِدينفةف وف ِرقو بِالنحاِر المف توحف ب . وف ِجعف الرح ِم ِليفرف رح حف ء  ِمنف المو ل يفلتفِصقف بِيفِدكف شفيف وف
ة  مف حف يوعفِطيفكف رف بِِه وف ِ غفضف وت مو ايفاهو التِي أفنفا أووِصيكف. ِمنف حو صف ِميعف وف ففظف جف ِ إِلِهكف ِلتفحف بت ِت الرح وف لفف ِلبفائِكف إِذفا سفِمعفتف ِلصف ا حف كف كفمف ثتِرو يوكف كف وف مو حف يفرف

ِ إِلِهكف بت قح فِي عفيفنفيِ الرح ل الحف مف ِلتفعفمف ا اليفوف  .«بِهف

« ِ إِلِهكومف بت لد  ِللرح يتِۭت. أفنفتومف أفوف ِل مف يونِكومف لفجف عفة  بفيفنف أفعف عفلووا قفرف ل تفجف كومف وف سفامف ِمشووا أفجف ب . ل تفخف كف الرح تفارف قفِد اخف ِ إِلِهكف وف بت قفدحس  ِللرح لفنحكف شفعفب  مو
ِض ِه الفرف جف ِميعِ الش عووِب الِذينف عفلى وف قف جف ا  ففوف اصت ا. «ِلتفكوونف لهو شفعفبا  خف سا  مف ا. ل تفأفكول ِرجف ائِمو التِي تفأفكولوونفهف أفنو: هفِذِه ِهيف البفهف الضح البفقفرو وف
اةو هف المف الثحيفتفلو وف ئفمو وف الرتِ لو وف عف الوف ورو وف مو اليفحف الظحبفيو وف اِليحلو وف عفزو وف المف تفر  ففإِيحاهفا تفأفكولوونف. وف تفجف هو ِظلففيفِن وف تفقفِسمو ائِِم تفشوق  ِظلفا  وف ۭة ِمنف البفهف كول  بفِهيمف .وف

قفِسمف نف لفف المو ا يفشوق  الظتِ ِممح تفر  وف ا يفجف ا ل تفشوق  ِظلفا  ففِهيف نفِجسفة  لكومف: إِل هفِذِه ففل تفأفكولووهفا ِممح تفر  لِكنحهف ا تفجف بفرو لفنحهف الوف نفبو وف الفرف لو وف مف .الجف
وف نفِجس  لكومف تفر  ففهو لفف لِكنحهو ل يفجف الِخنفِزيرو لفنحهو يفشوق  الظتِ ا ل تفلِمسووا. وف ثفثفهف جو ا ل تفأفكولووا وف ِمهف ا فِي الِميفاِه. «ففِمنف لحف هفذفا تفأفكولوونفهو ِمنف كولتِ مف كول : وف

شفف  تفأفكولوونفهو رف حف عفانِفو وف ا لهو زف شفف  ل تفأفكولووهو. مف رف حف عفانِفو وف ا ليفسف لهو زف ا ل. كول طفيفۭر طفاِهۭر تفأفكولوونف. «إِنحهو نفِجس  لكومف. لِكنف كول  مف هفذفا مف وف
البفازو: تفأفكولوونف ِمنفهو السحأففو وف ِليمو وف الظح ةو وف النحعفامف نفاِسِه وف اۭب عفلى أفجف كول  غورف نفاِسِه وف الشحاِهينو عفلى أفجف البفاِشقو وف أفةو وف الِحدف العوقفابو وف الفنووقو وف رو وف النحسف

فحاشو الخو هودو وف دف الهو نفاِسِه وف البفبفغفاءو عفلى أفجف اللقفلقو وف اصو وف الغفوح مو وف خف الرح القووقو وف عو وف البفجف ِكي  وف الكورف البوومو وف نفاِسِه وف كول  دفبِيِب الطحيفِر نفِجس . عفلى أفجف وف
كفلو. لكومف ا. «كول طفيفۭر طفاِهۭر تفأفكولوونف. ل يوؤف ثحة  مف قفدحس . ل تفأفكولووا جو ۭ لفنحكف شفعفب  مو نفبِيت ا لفجف ا أفوف يفبِيعوهف ابِكف ففيفأفكولوهف ا ِللغفِريِب الِذي فِي أفبفوف توعفِطيهف

ِ إِلِهكف بت ِه. ِللرح يا  بِلبفِن أومتِ دف بوخف جف نفۭة. «ل تفطف قفِل سفنفة  بِسف جو ِمنف الحف رو ِعكف الِذي يفخف رف صووِل زف حف رو كول مف ِ إِلِهكف فِي. تفعفِشيرا  توعفشتِ بت امف الرح تفأفكولو أفمف وف
بح إِلهفكف كول الفيحاِم غفنفِمكف ِلتفتفعفلمف أفنف تفتحِقيف الرح أفبفكفاِر بفقفِركف وف يفتِكف وف زف ِركف وف مف خف رف ِحنفطفتِكف وف هو فِيِه عوشف مف هو ِليوِحل اسف تفارو كفاِن الِذي يفخف لِكنف إِذفا. المف وف

ِملهو تحى ل تفقفِدرف أفنف تفحف ب  إِلهوكف. طفال عفليفكف الطحِريقو حف هو فِيِه إِذف يوبفاِركوكف الرح مف عفل اسف ب  إِلهوكف ِليفجف هو الرح تفارو كفانو الِذي يفخف إِذفا كفانف بفِعيدا  عفليفكف المف
الغفنفِم تفِهي نفففسوكف فِي البفقفِر وف ا تفشف ةف فِي كولتِ مف أفنفِفِق الِفضح ب  إِلهوكف وف هو الرح تفارو كفاِن الِذي يفخف اذفهفبف إِلى المف ةف فِي يفِدكف وف صورح الِفضح ۭة وف ففبِعفهو بِِفضح

بفيفتوكف حف أفنفتف وف اففرف ِ إِلِهكف وف بت امف الرح كول هونفاكف أفمف لوبو ِمنفكف نفففسوكف وف ا تفطف كولتِ مف ِكِر وف سف المو ِر وف مف الخف هو لفنحهو ليفسف. وف كف ابِكف ل تفتفرو اللِوي  الِذي فِي أفبفوف وف
عفكف ل نفِصيب  مف م  وف ابِكف. «لهو قِسف عوهو فِي أفبفوف تفضف صووِلكف فِي تِلكف السحنفِة وف حف ِر مف ِرجو كول عوشف ففيفأفتِي اللِوي  لفنحهو ليفسف لهو. فِي آِخِر ثفلِث ِسنِينف توخف

ِل يفِدكف الِذي ب  إِلهوكف فِي كولتِ عفمف بفعوونف ِليوبفاِركفكف الرح يفشف يفأفكولوونف وف ابِكف وف لةو الِذينف فِي أفبفوف مف الفرف اليفتِيمو وف الغفِريبو وف عفكف وف ل نفِصيب  مف م  وف قِسف
لو  .«تفعفمف

« اء  لو إِبفرف اِء. فِي آِخِر سفبفعِ ِسنِينف تفعفمف مو اِلبفرف كف هفذفا هووف حو اِحبفهو: وف ضف صف ا أفقفرف يفۭن يفدفهو ِممح اِحِب دف اهو. يوبفِرئو كول  صف ل أفخف اِحبفهو وف ل يوطفاِلبو صف
ِ بت اۭء ِللرح ا كفانف لكف ِعنفدف أفِخيكف ففتوبفِرئوهو يفدوكف ِمنفهو. لفنحهو قفدف نووِديف بِإِبفرف ا مف أفمح نفبِيح توطفاِلبو وف ا يوبفاِركوكف. إِل إِنف لمف يفكونف فِيكف ففِقير . الفجف بح إِنحمف لفنح الرح

ا تفِلكفهف ب  إِلهوكف نفِصيبا  ِلتفمف ِض التِي يوعفِطيكف الرح مف. فِي الفرف ايفا التِي أفنفا أووِصيكف اليفوف صف ل كول هفِذِه الوف تفعفمف ففظف وف ِ إِلِهكف ِلتفحف بت تف الرح وف إِذفا سفِمعفتف صف
ا قفال لكف ب  إِلهوكف كفمف هومف عفليفكف ل يفتفسفلطوونف. يوبفاِركوكف الرح ةۭ وف ۭم كفثِيرف تفتفسفلطو عفلى أومف أفنفتف ل تفقفتفِرضو وف ة  وف ما  كفثِيرف إِنف كفانف فِيكف. «ففتوقفِرضو أومف

ل تفقفبِضف يفدفكف عفنف أفِخيكف الففِقيِر بفِل اففتفحف يفدفكف لهو ب  إِلهوكف ففل توقفستِ قفلبفكف وف ِضكف التِي يوعفِطيكف الرح ابِكف فِي أفرف ِد أفبفوف تِكف فِي أفحف وف د  ِمنف إِخف ففِقير  أفحف
تفاجو إِليفِه ا يفحف هو ِمقفدفارف مف أفقفِرضف عف قفلبِكف كفلم  لئِيم  قفائِل . وف تفِرزف ِمنف أفنف يفكوونف مف فِخيكف: احف تفسووءو عفيفنوكف بِأ اِء وف بفِت السحنفةو السحابِعفةو سفنفةو اِلبفرف قفدف قفرو

ِطيحة  ِ ففتفكوونو عفليفكف خف بت خف عفليفكف إِلى الرح رو ل توعفِطيِه ففيفصف ب . الففِقيِر وف ِر يوبفاِركوكف الرح ا توعفِطيِه لفنحهو بِسفبفِب هفذفا الفمف ل يفسووءو قفلبوكف ِعنفدفمف ِطِه وف أفعف
تفد  إِليفِه يفدوكف ا تفمف ِميعِ مف جف اِلكف وف مف ِض. إِلهوكف فِي كولتِ أفعف اءو ِمنف الفرف قفدو الفوقفرف الففِقيِر: ِلذفِلكف أفنفا أووِصيكف قفائِل . لفنحهو ل توفف ِكيِن وف اففتفحف يفدفكف لفِخيكف الِمسف

ِضكف ا  ِمنف ِعنفِدكف. «فِي أفرف رت ِلقوهو حو كف ِستح ِسنِينف ففِفي السحنفِة السحابِعفِة توطف دفمف خف انِيحةو وف توكف الِعبفرف انِي  أفوف أوخف وكف الِعبفرف ِلقوهو. إِذفا بِيعف لكف أفخو ِحينف توطف وف
ِلقوهو ففاِرغا  ا  ِمنف ِعنفِدكف ل توطف رت تِكف. حو رف عفصف ِمنف مف ِمنف بفيفدفِركف وف دوهو ِمنف غفنفِمكف وف ِ وت ب  إِلهوكف توعفِطيِه. توزف كفكف الرح ا بفارف بفدا  فِي. كفمف اذفكورف أفنحكف كونفتف عف وف
ب  إِلهوكف رف ففففدفاكف الرح ِض ِمصف مف. أفرف ِر اليفوف ذفا الفمف لِكنف إِذفا قفال لكف. ِلذفِلكف أفنفا أووِصيكف بِهف بفيفتفكف إِذف كفانف لهو: وف بحكف وف جو ِمنف ِعنفِدكف لفنحهو قفدف أفحف رو ل أفخف

بحدا  ؤف فِي البفاِب ففيفكوونف لكف عفبفدا  مو عفلهو فِي أوذونِِه وف اجف زف وف رف ِذ الِمخف يفر  ِعنفدفكف ففخو تِكف أفيفضا . خف هفكفذفا تفففعفلو لفمف ا  ِمنف. وف رت ِلقفهو حو عوبف عفليفكف أفنف توطف ل يفصف
كف ِستح ِسنِينف دفمف ةِ الفِجيِر خف رف لو. ِعنفِدكف لفنحهو ِضعفففيف أوجف ا تفعفمف ب  إِلهوكف فِي كولتِ مف نفِمكف. «ففيوبفاِركوكف الرح ِمنف غف ۭر ذفكفۭر يوولدو ِمنف بفقفِركف وف كول  بِكف

ِ إِلِهكف بت سوهو ِللرح نفِمكف. توقفدتِ رف غف زح بِكف ل تفجو ِر بفقفِركف وف تفِغل عفلى بِكف ب  أفنفتف. ل تفشف هو الرح تفارو كفاِن الِذي يفخف ِ إِلِهكف تفأفكولوهو سفنفة  بِسفنفۭة فِي المف بت امف الرح أفمف



بفيفتوكف ِ إِلِهكف. وف بت هو ِللرح بفحف ِديء  ففل تفذف ا رف ج  أفوف عفمى  عفيفب  مف لِكنف إِذفا كفانف فِيِه عفيفب  عفرف ابِكف تفأفكولوهو. وف اء  كفالظحبفيِ. فِي أفبفوف الطحاِهرو سفوف النحِجسو وف
اِليحِل هو ففل تفأفكولوهو. وف ا دفمو أفمح اِء. وف ِفكوهو كفالمف ِض تفسف عفلى الفرف ». 

« رف ليفل  ب  إِلهوكف ِمنف ِمصف كف الرح جف رف ِر أفبِيبف أفخف ِ إِلِهكف لفنحهو فِي شفهف بت حا  ِللرح ل فِصف مف اعف رف أفبِيبف وف ففظف شفهف ِ إِلِهكف غفنفما . اِحف بت حف ِللرح بفحو الِفصف ففتفذف
هو فِيِه مف ب  ِليوِحل اسف هو الرح تفارو كفاِن الِذي يفخف بفقفرا  فِي المف ِميرا . وف قحِة . ل تفأفكول عفليفِه خف شف بفزف المف تف(سفبفعفةف أفيحاۭم تفأفكولو عفليفِه ففِطيرا  خو جف رف لۭة خف لفنحكف بِعفجف

رف ِض ِمصف يفاتِكف) ِمنف أفرف رف كول أفيحاِم حف ِض ِمصف وِجكف ِمنف أفرف رو مف خو ء . ِلتفذفكورف يفوف ل يفبِتف شفيف وِمكف سفبفعفةف أفيحاۭم وف ِميعِ توخو ِمير  فِي جف ل يورف ِعنفدفكف خف وف
ِل إِلى الغفِد ِم الفوح سفاء  فِي اليفوف بفحو مف ِم الِذي تفذف كفاِن. ِمنف اللحف ب  إِلهوكف بفل فِي المف ابِكف التِي يوعفِطيكف الرح ِد أفبفوف حف فِي أفحف بفحف الِفصف ل يفِحل  لكف أفنف تفذف

هو فِيِه مف ب  إِلهوكف ِليوِحل اسف هو الرح تفارو تفأفكولو فِي. الِذي يفخف بوخو وف تفطف رف وف وِجكف ِمنف ِمصف رو ِس فِي ِميعفاِد خو وِب الشحمف وف غورو سفاء  نفحف حف مف بفحو الِفصف هونفاكف تفذف
تفذفهفبو إِلى ِخيفاِمكف ِرفو فِي الغفِد وف ب  إِلهوكف ثومح تفنفصف هو الرح تفارو كفاِن الِذي يفخف ِ إِلِهكف. المف بت تِكفاف  ِللرح ِم السحابِعِ اعف فِي اليفوف ل. ِستحةف أفيحاۭم تفأفكولو ففِطيرا  وف

ل  ل فِيِه عفمف ِسبو لكف. «تفعفمف ِسبف سفبفعفةف أفسفابِيعف. سفبفعفةف أفسفابِيعف تفحف عِ تفبفتفِدئو أفنف تفحف رف ِل فِي الزح تِدفاِء الِمنفجف ِ إِلِهكف. ِمِن ابف بت لو ِعيدف أفسفابِيعف ِللرح تفعفمف وف
ب  إِلهوكف ا يوبفاِركوكف الرح حو يفدوكف أفنف توعفِطيف كفمف مف ا تفسف ِر مف اللِوي  الِذي فِي. عفلى قفدف توكف وف أفمف عفبفدوكف وف ابفنفتوكف وف ابفنوكف وف ِ إِلِهكف أفنفتف وف بت امف الرح حو أفمف تفففرف وف

هو فِيِه مف ب  إِلهوكف ِليوِحل اسف هو الرح تفارو كفاِن الِذي يفخف ِطكف فِي المف سف لةو الِذينف فِي وف مف الفرف اليفتِيمو وف الغفِريبو وف ابِكف وف رف. أفبفوف بفدا  فِي ِمصف تفذفكورو أفنحكف كونفتف عف وف
ائِضف لو هفِذِه الففرف تفعفمف ففظو وف تفحف تِكف. «وف رف ِمنف ِمعفصف عو ِمنف بفيفدفِركف وف مف ا تفجف ظفالتِ سفبفعفةف أفيحاۭم ِعنفدفمف لو ِلنفففِسكف ِعيدف المف حو فِي ِعيِدكف أفنفتف. تفعفمف تفففرف وف

ابِكف لةو الِذينف فِي أفبفوف مف الفرف اليفتِيمو وف الغفِريبو وف اللِوي  وف توكف وف أفمف عفبفدوكف وف نفتوكف وف ابف ابفنوكف وف هو. وف تفارو كفاِن الِذي يفخف ِ إِلِهكف فِي المف بت سفبفعفةف أفيحاۭم توعفيتِدو ِللرح
ِل يفدفيفكف ففل تفكوونو إِل ففِرحا  فِي كولتِ عفمف صووِلكف وف حف بح إِلهفكف يوبفاِركوكف فِي كولتِ مف ب  لفنح الرح ِميعو ذوكووِركف. «الرح ضورو جف اۭت فِي السحنفِة يفحف رح ثفلثف مف

ظفالتِ ِعيِد المف ِعيِد الفسفابِيعِ وف هو فِي ِعيِد الففِطيِر وف تفارو كفاِن الِذي يفخف ِ إِلِهكف فِي المف بت امف الرح ِ ففاِرِغينف. أفمف بت امف الرح وا أفمف ضورو ل يفحف ا. وف بفمف سف اِحۭد حف كول  وف
طفاكف ِ إِلِهكف التِي أفعف بت كفِة الرح بفاِطكف ففيفقفضوونف. «توعفِطي يفدوهو كفبفرف سفبف أفسف ب  إِلهوكف حف ابِكف التِي يوعفِطيكف الرح ِميعِ أفبفوف عفلو لكف فِي جف ففاءف تفجف عورف اة  وف قوضف

اء  عفاِدل  يِقينف. ِللشحعفِب قفضف دتِ جو كفلمف الصتِ ِ توعفوت اِء وف كفمف يونف الحو ةف توعفِمي أفعف وف شف ة  لفنح الرح وف شف ذف رف ل تفأفخو وِه وف جو ل تفنفظورف إِلى الوو اءف وف ِف القفضف رتِ .ل توحف
ب  إِلهوكف ضف التِي يوعفِطيكف الرح تفِلكف الفرف تفمف يفا وف ل تفتحبِعو ِلكفيف تفحف ل العفدف ِ إِلِهكف. «العفدف بت بفحِ الرح ذف انِِب مف ا بِجف ةۭ مف رف ل تفنفصوبف ِلنفففِسكف سفاِريفة  ِمنف شفجف

با  ل توِقمف لكف نفصف نفعوهو لكف وف ب  إِلهوكف. الِذي تفصف هو الرح ءف الِذي يوبفِغضو الشحيف ». 

« ِ إِلِهكف بت س  لدفى الرح ِديء  لفنح ذفِلكف ِرجف ا رف ء  مف را  أفوف شفاة  فِيِه عفيفب  شفيف ِ إِلِهكف ثفوف بت بفحف ِللرح ابِكف التِي. «ل تفذف ِد أفبفوف سفِطكف فِي أفحف ِجدف فِي وف إِذفا وو
ِس أفوف ا أفوف ِللشحمف دو لهف جو يفسف ى وف رف ة  أوخف يفعفبودو آِلهف يفذفهفبو وف ِدِه وف ِز عفهف اوو ِ إِلِهكف بِتفجف بت يفنفيِ الرح ا  فِي عف أفة  يفففعفلو شفرت رف ل  أفِو امف جو ب  إِلهوكف رف يوعفِطيكف الرح

اِء  نفِد السحمف ِر أفوف ِلكولتۭ ِمنف جو ِحيح  أفِكيد - ِللقفمف رو صف إِذفا الفمف يتِدا  وف تف جف صف ففحف سفِمعفتف وف تف وف بِرف أوخف ءف الِذي لمف أووِص بِِه وف سو. الشحيف جف قفدف عوِمل ذفِلكف الرتِ
وتف تحى يفمو ةِ حف ارف هو بِالِحجف مف جو ارف أفةف وف رف ل أفِو المف جو ابِكف الرح يرف إِلى أفبفوف رتِ رف الشتِ أفةف الِذي ففعفل ذفِلكف الفمف رف ل أفوف تِلكف المف جو ِرجف ذفِلكف الرح فخف ائِيل ففأ رف .فِي إِسف

اِحۭد. عفلى ففِم شفاِهدفيفِن أفوف ثفلثفِة شوهووۭد يوقفتفلو الِذي يوقفتفلو ِميعِ الشحعفِب. ل يوقفتفل عفلى ففِم شفاِهۭد وف ل  ِلقفتفِلِه ثومح أفيفِدي جف أفيفِدي الش هووِد تفكوونو عفليفِه أفوح
سفِطكف وِر. «أفِخيرا  ففتفنفِزعو الشحرح ِمنف وف بفۭة ِمنف أومو رف ضف بفۭة وف رف ى أفوف بفيفنف ضف وف دفعف ى وف وف ۭم أفوف بفيفنف دفعف دف اِء بفيفنف دفۭم وف ر  فِي القفضف إِذفا عفِسرف عفليفكف أفمف

إِلى القفاِضي الِذي يفكوونو فِي تِلكف نفِة اللِويتِينف وف اذفهفبف إِلى الكفهف ب  إِلهوكف وف هو الرح تفارو كفاِن الِذي يفخف عفدف إِلى المف اصف ابِكف ففقومف وف اِت فِي أفبفوف صوومف الخو
اِء ِر القفضف فمف وكف بِأ بِرو فل ففيوخف أ اسف سفبف. الفيحاِم وف ل حف ِرصو أفنف تفعفمف تفحف ب  وف هو الرح تفارو كفاِن الِذي يفخف ونفكف بِِه ِمنف ذفِلكف المف بِرو ِر الِذي يوخف سفبف الفمف لو حف ففتفعفمف

ونفكف ا يوعفلتِمو لو. كولتِ مف اِء الِذي يفقوولوونفهو لكف تفعفمف القفضف ونفكف وف سفبف الشحِريعفِة التِي يوعفلتِمو ال . حف ونفكف بِِه يفِمينا  أفوف ِشمف بِرو ِر الِذي يوخف .ل تفِحدف عفِن الفمف
ائِيل رف لو ففتفنفِزعو الشحرح ِمنف إِسف جو بح إِلهفكف أفوف ِللقفاِضي يوقفتفلو ذفِلكف الرح ِدمف الرح اقِِف هونفاكف ِليفخف عو ِللكفاِهِن الوف مف لو بِطوغفيفاۭن ففل يفسف لو الِذي يفعفمف جو الرح .وف

غوونف بفعفدو ل يفطف افوونف وف يفخف ِميعو الشحعفِب وف عو جف مف ا ففإِنف قولتف. «ففيفسف سفكفنفتف فِيهف ا وف تفهف تفلكف امف ب  إِلهوكف وف ِض التِي يوعفِطيكف الرح تفى أفتفيفتف إِلى الفرف عفلو: مف أفجف
ِلي وف ِم الِذينف حف ِميعِ الومف ِلكا  كفجف ب  إِلهوكف. عفليح مف هو الرح تفارو ِلكا  الِذي يفخف عفلو عفليفكف مف ِلكا . ففإِنحكف تفجف عفلو عفليفكف مف تِكف تفجف وف سفِط إِخف ل يفِحل  لكف أفنف. ِمنف وف

اكف نفبِيتا  ليفسف هووف أفخف ل  أفجف جو عفل عفليفكف رف ب  قفدف قفال لكومف. تفجف الرح يفل وف رف ِلكفيف يوكفثتِرف الخف د  الشحعفبف إِلى ِمصف ل يفرو يفل وف ثتِرف لهو الخف لِكنف ل يوكف ل: وف
ِجعوونف فِي هفِذِه الطحِريِق أفيفضا  ل يوكفثتِرف لهو نِسفاء  ِلئفل يفِزيغف قفلبوهو. تفعوودووا تفرف ثتِرف لهو كفثِيرا . وف ذفهفبا  ل يوكف ة  وف فِضح ِ. وف ِسيت ِلسو عفلى كورف ا يفجف ِعنفدفمف وف

بح يفاتِِه ِليفتفعفلمف أفنف يفتحِقيف الرح ا كول أفيحاِم حف أو فِيهف يفقفرف عفهو وف نفِة اللِويتِينف ففتفكوونو مف ة  ِمنف هفِذِه الشحِريعفِة فِي ِكتفاۭب ِمنف ِعنفِد الكفهف خف توبو ِلنفففِسِه نوسف تِِه يفكف لكف مف مف
ال  ِصيحِة يفِمينا  أفوف ِشمف ِلئفل يفِحيدف عفِن الوف تِِه وف وف تفِفعف قفلبوهو عفلى إِخف ا ِلئفل يفرف ل بِهف ائِضف ِليفعفمف هفِذِه الففرف اِت هفِذِه الشحِريعفِة وف ِميعف كفِلمف ففظف جف يفحف هو وف .إِلهف

ائِيل رف سفِط إِسف بفنووهو فِي وف تِِه هووف وف لكف مف .«ِلكفيف يوِطيل الفيحامف عفلى مف

« ائِيل رف عف إِسف ل نفِصيب  مف م  وف نفِة اللِويتِينف كولتِ ِسبفِط لِوي قِسف نفِصيبفهو. ل يفكوونو ِللكفهف ِ وف بت قفائِدف الرح سفِط. يفأفكولوونف وف ففل يفكوونو لهو نفِصيب  فِي وف
تِِه وف ا قفال لهو. إِخف ب  هووف نفِصيبوهو كفمف نفما . «الرح ونف الذحبفائِحف بفقفرا  كفانفتف أفوف غف بفحو نفِة ِمنف الشحعفِب ِمنف الِذينف يفذف ق  الكفهف هفذفا يفكوونو حف يوعفطوونف الكفاِهنف. وف

شف الِكرف الففكحيفِن وف اِز غفنفِمكف. السحاِعدف وف زف ل جف أفوح يفتِكف وف زف ِركف وف مف خف ل ِحنفطفتِكف وف توعفِطيِه أفوح بفاِطكف ِليفِقفف. وف ِميعِ أفسف هو ِمنف جف تفارف بح إِلهفكف قفِد اخف لفنح الرح
بفنووهو كول الفيحاِم ِ هووف وف بت ِم الرح ِدمف بِاسف يفخف بفِة نفففِسِه إِلى. «وف غف اءف بِكولتِ رف جف ب  وف تفغفرتِ يفثو هووف مو ائِيل حف رف ِميعِ إِسف ابِكف ِمنف جف ِد أفبفوف اءف لِوي  ِمنف أفحف إِذفا جف وف

ا تفسفاِويفة  عفدفا مف ِ يفأفكولوونف أفقفسفاما  مو بت امف الرح اقِِفينف هونفاكف أفمف تِِه اللِويتِينف الوف وف ِميعِ إِخف ِ إِلِهكف ِمثفل جف بت ِم الرح دفمف بِاسف خف ب  وف هو الرح تفارو كفاِن الِذي يفخف المف
ِم. «يفبِيعوهو عفنف آبفائِِه ِس أوولئِكف الومف ب  إِلهوكف ل تفتفعفلمف أفنف تفففعفل ِمثفل ِرجف ضف التِي يوعفِطيكف الرح لتف الفرف تفى دفخف نفهو أفِو. مف نف يوِجيزو ابف دف فِيكف مف ل يووجف

تفِشيرو نف يفسف ل مف انتا  أفوف تفابِعفة  وف فلو جف أ نف يفسف ل مف يفة  وف قف قِي رو نف يفرف ل مف ل سفاِحر  وف تفففائِل  وف ل مو ل عفائِف  وف اففة  وف فو ِعرف نف يفعفرو ل مف ابفنفتفهو فِي النحاِر وف
تفى وف ِ. المف بت وه  ِعنفدف الرح رو كف نف يفففعفلو ذفِلكف مف اِمكف. لفنح كول مف ب  إِلهوكف طفاِردوهومف ِمنف أفمف اِس الرح جف بِسفبفِب هفِذِه الفرف ِ إِلِهكف. وف بت .تفكوونو كفاِمل  لدفى الرح

افِينف العفرح عوونف ِللعفائِِفينف وف مف مف يفسف لوفوهو مف الِذينف تفخف لِء الومف ب  إِلهوكف هفكفذفا. إِنح هفؤو حف لكف الرح مف ا أفنفتف ففلمف يفسف أفمح ب  إِلهوكف نفبِيتا  ِمنف. «وف يوِقيمو لكف الرح
تِكف ِمثفِلي وف سفِطكف ِمنف إِخف عوونف. وف مف اعِ قفائِل . لهو تفسف تِمف مف اِلجف وِريبف يفوف ِ إِلِهكف فِي حو بت ا طفلبفتف ِمنف الرح سفبف كولتِ مف ِ: حف بت تف الرح وف عو صف مف ل أفعوودو أفسف

ب  وتف قفال ِليف الرح ةف أفيفضا  ِلئفل أفمو ى هفِذِه النحارف العفِظيمف ل أفرف وا: إِلِهي وف ا تفكفلمو سفنووا فِي مف عفلو. قفدف أفحف أفجف تِِهمف ِمثفلكف وف وف سفِط إِخف مف نفبِيتا  ِمنف وف أوقِيمو لهو



ا أووِصيِه بِِه مف بِكولتِ مف هو مو لتِ ِمي أفنفا أوطفاِلبوهو. كفلِمي فِي ففِمِه ففيوكف عو ِلكفلِمي الِذي يفتفكفلمو بِِه بِاسف مف يفكوونو أفنح اِلنفسفانف الِذي ل يفسف ا النحبِي  الِذي. وف أفمح وف
وتو ذفِلكف النحبِي  ى ففيفمو رف ۭة أوخف ِم آِلهف ِمي كفلما  لمف أووِصِه أفنف يفتفكفلمف بِِه أفِو الِذي يفتفكفلمو بِاسف ِغي ففيفتفكفلمو بِاسف إِنف قولتف فِي قفلبِكف. يوطف كفيففف نفعفِرفو: وف

ب  بفل بِطوغفيفاۭن تفكفلمف بِِه وف الكفلمو الِذي لمف يفتفكفلمف بِِه الرح لمف يفِصرف ففهو دوثف وف لمف يفحف ِ وف بت ِم الرح ا تفكفلمف بِِه النحبِي  بِاسف ؟ ففمف ب  الكفلمف الِذي لمف يفتفكفلمف بِِه الرح
فف ِمنفهو  .«النحبِي  ففل تفخف

سفِط» دوۭن فِي وف مف تفففِرزو ِلنفففِسكف ثفلثف مو بويووتفهو مف وف دونفهو سفكفنفتف مو مف وف ِرثفتفهو وف مف وف هو ضف ب  إِلهوكف يوعفِطيكف أفرف مف الِذينف الرح ب  إِلهوكف الومف ضف الرح تفى قفرف مف
ا تفِلكفهف ب  إِلهوكف ِلتفمف ِضكف التِي يوعفِطيكف الرح بفا  ِلكولتِ قفاتِۭل. أفرف رف هف ب  إِلهوكف ففتفكوونو مف ِضكف التِي يفقفِسمو لكف الرح ومف أفرف توثفلتِثو توخو ِلحو الطحِريقف وف هفذفا. توصف وف

يفا بو إِلى هونفاكف ففيفحف رو مو القفاتِِل الِذي يفهف كف ا قفبفلهو: هووف حو مف ِس وف نفذو أفمف بفِغۭض لهو مو هووف غفيفرو مو اِحبفهو بِغفيفِر ِعلۭم وف بف صف رف نف ضف عف. مف نف ذفهفبف مف مف وف
بو إِلى رو وف يفهف اتف ففهو اِحبفهو ففمف ابف صف أفصف شفِب وف ِديدو ِمنف الخف أفففلتف الحف طفبف وف طفبا  ففانفدفففعفتف يفدوهو بِالففأفِس ِليفقفطفعف الحف تفِطبف حف ِر ِليفحف عف اِحبِِه فِي الوف صف

يفا دوِن ففيفحف دفى تِلكف المو ِت لفنحهو. إِحف وف مو المف كف ليفسف عفليفِه حو يفقفتولهو وف ِركفهو إِذفا طفال الطحِريقو وف يودف ى قفلبوهو وف مف اءف القفاتِِل ِحينف يفحف رف ِم وف ِلي  الدح عفى وف ِلئفل يفسف
ا قفبفلهو مف ِس وف نفذو أفمف بفِغۭض لهو مو كف. غفيفرو مو رو ِل ذفِلكف أفنفا آمو دوۭن تفففِرزو ِلنفففِسكف: لفجف لفف ِلبفائِكف. ثفلثف مو ا حف كف كفمف ومف ب  إِلهوكف توخو سحعف الرح إِنف وف وف

لوكف فِي تفسف بح إِلهفكف وف مف ِلتوِحبح الرح ا أفنفا أووِصيكف اليفوف ا كفمف لهف ايفا ِلتفعفمف صف ِفظفتف كول هفِذِه الوف ِض التِي قفال إِنحهو يوعفِطي ِلبفائِكف إِذف حف ِميعف الفرف طفاكف جف أفعف وف
ب  إِلهوكف نفِصيبا  ِضكف التِي يوعفِطيكف الرح سفِط أفرف ففكو دفمو بفِريۭء فِي وف تحى ل يوسف دوۭن عفلى هفِذِه الثحلِث حف قِِه كول الفيحاِم ففِزدف ِلنفففِسكف أفيفضا  ثفلثف مو طورو

دوِن. «ففيفكوونف عفليفكف دفم  دفى تِلكف المو بف إِلى إِحف اتف ثومح هفرف بفة  قفاتِلة  ففمف رف بفهو ضف رف ضف قفامف عفليفِه وف نف لهو وف اِحبِِه ففكفمف بفِغضا  ِلصف لِكنف إِذفا كفانف إِنفسفان  مو وف
وتو ِم ففيفمو ِ الدح ِليت ففعوونفهو إِلى يفِد وف يفدف ذوونفهو ِمنف هونفاكف وف يفأفخو ِدينفتِِه وف ِسلو شويووخو مف يفنوكف عفليفِه. يورف ِفقف عف ائِيل ففيفكوونف. ل توشف رف مف البفِريِء ِمنف إِسف ففتفنفِزعف دف

يفر  ا. لكف خف تفِلكفهف ب  إِلهوكف ِلتفمف ِض التِي يوعفِطيكف الرح لوونف فِي نفِصيبِكف الِذي تفنفالوهو فِي الفرف بفهو الفوح اِحبِكف الِذي نفصف مف صف ل يفقوومو شفاِهد . «ل تفنفقول توخو
ا ِطئو بِهف طفايفا التِي يوخف ِميعِ الخف ا ِمنف جف ِطيحۭة مف ا أفوف خف اِحد  عفلى إِنفسفاۭن فِي ذفنفۭب مف رو. وف يفِن أفوف عفلى ففِم ثفلثفِة شوهووۭد يفقوومو الفمف إِذفا قفامف. عفلى ففِم شفاِهدف

اةِ الِذينف يفكوونوونف فِي تِلكف القوضف نفِة وف امف الكفهف ِ أفمف بت امف الرح ةو أفمف صوومف ا الخو مف لِن اللذفاِن بفيفنفهو جو يفغۭ يفِقفو الرح دف عفليفِه بِزف هف وۭر عفلى إِنفسفاۭن ِليفشف شفاِهدو زو
إِذفا الشحاِهدو شفاِهد  كفاِذب . الفيحاِم يتِدا  وف اةو جف فِخيِه. ففإِنف ففحفصف القوضف ى أفنف يفففعفل بِأ ا نفوف ففتفنفِزعوونف الشحرح. قفدف شفِهدف بِالكفِذِب عفلى أفِخيِه ففاففعفلووا بِِه كفمف

ِطكومف سف سفِطكف. ِمنف وف بِيِث فِي وف ِر الخف ل يفعوودوونف يفففعفلوونف ِمثفل ذفِلكف الفمف افوونف وف عو البفاقوونف ففيفخف مف يفسف ِفقف عفيفنوكف. وف يفن  بِعفيفۭن. نفففس  بِنفففۭس. ل توشف .عف
ۭل. يفد  بِيفۭد. ِسن  بِِسنتۭ ل  بِِرجف ِرجف ».

ِض» عفدفكف ِمنف أفرف بح إِلهفكف الِذي أفصف عفكف الرح مف لفنح مف فف ِمنفهو ثفرف ِمنفكف ففل تفخف ما  أفكف اِكبف قفوف رف مف يفل  وف أفيفتف خف رف كف وف ِ ِب عفلى عفدووت رف تف ِللحف جف رف إِذفا خف
رف يفقوولو ِللشحعفِب. ِمصف مو الكفاِهنو وف ِب يفتفقفدح رف بوونف ِمنف الحف ا تفقفرو ِعنفدفمف ائِيلو: وف رف عف يفا إِسف مف ائِكومف: اسف دف ِب عفلى أفعف رف مف ِمنف الحف بفتومو اليفوف عوفف. أفنفتومف قفرو ل تفضف
كومف. قولووبوكومف لتِصف كومف ِليوخف دفاءف اِربف عفنفكومف أفعف عفكومف ِليوحف كومف سفائِر  مف بح إِلهف مف لفنح الرح وهفهو جو هفبووا وو ل تفرف تفِعدووا وف ل تفرف افووا وف ففاءو. ل تفخف ثومح يفقوولو العورف
رو: ِللشحعفِب ل  آخف جو نفهو رف ِب ففيودفشتِ رف وتف فِي الحف ِجعف إِلى بفيفتِِه ِلئفل يفمو يفرف نفهو؟ ِليفذفهفبف وف لمف يودفشتِ ِديدا  وف لو الِذي بفنفى بفيفتا  جف جو نف هووف الرح نف هووف. مف مف وف

رو ل  آخف جو هو رف ِب ففيفبفتفِكرف رف وتف فِي الحف تِِه ِلئفل يفمو ِجعف إِلى بفيف يفرف هو؟ ِليفذفهفبف وف لمف يفبفتفِكرف ما  وف سف كفرف لو الِذي غفرف جو طفبف. الرح لو الِذي خف جو نف هووف الرح مف وف
رو ل  آخف جو ذفهفا رف ِب ففيفأفخو رف وتف فِي الحف ِجعف إِلى بفيفتِِه ِلئفل يفمو يفرف ذفهفا؟ ِليفذفهفبف وف لمف يفأفخو أفة  وف رف اِطبوونف الشحعفبف. امف ففاءو يوخف لو: ثومح يفعوودو العورف جو نف هووف الرح مف
تِِه ِمثفل قفلبِِه وف ِجعف إِلى بفيفتِِه ِلئفل تفذووبف قولووبو إِخف يفرف ِعيفو القفلِب؟ ِليفذفهفبف وف الضح ائِفو وف ونف. الخف اطفبفِة الشحعفِب يوِقيمو خف ففاِء ِمنف مو اغِ العورف ِعنفدف ففرف وف

أفِس الشحعفِب نووۭد عفلى رف سفاءف جو ؤف تف لكف ففكول  الشحعفِب. «رو ففتفحف لحِ وف ابفتفكف إِلى الص  لحِ ففإِنف أفجف ا ِللص  ِعهف تفدف ا اسف اِربفهف ِدينفۭة ِلتوحف بو ِمنف مف ِحينف تفقفرو
بفدو لكف تفعف يوسف ِخيِر وف ا يفكوونو لكف ِللتحسف وِد فِيهف جو وف هفا. المف اِصرف با  ففحف رف عفكف حف كف بفل عفِملتف مف إِنف لمف توسفاِلمف ِربف. وف ب  إِلهوكف إِلى يفِدكف ففاضف ا الرح إِذفا دفففعفهف وف

دتِ السحيفِف ِميعف ذوكووِرهفا بِحف دفائِكف التِي. جف ةف أفعف تفأفكولو غفنِيمف ا ِلنفففِسكف وف هف ا ففتفغفتفنِمو تِهف ِدينفِة كول  غفنِيمف ا فِي المف كول  مف ائِمو وف البفهف ففالو وف الفطف ا النتِسفاءو وف أفمح وف
ب  إِلهوكف طفاكف الرح ِم هونفا. أفعف لِء الومف دوِن هفؤو ا  التِي ليفسفتف ِمنف مو ةِ ِمنفكف ِجدت دوِن البفِعيدف ِميعِ المو لِء الش عووِب التِي. هفكفذفا تفففعفلو بِجف دونو هفؤو ا مو أفمح وف

ِريما  ا تفحف هف مو رتِ ا بفل توحف ة  مف ا نفسفمف تفبفِق ِمنفهف ب  إِلهوكف نفِصيبا  ففل تفسف اليفبووِسيتِينف: يوعفِطيكف الرح يتِينف وف ِ الِحوت يتِينف وف الِفِرزتِ نفعفانِيتِينف وف الكف وِريتِينف وف الفمو الِحثتِيتِينف وف
ِ إِلِهكومف بت ِطئووا إِلى الرح تِِهمف ففتوخف اِسِهِم التِي عفِملووا ِلِلهف جف ِميعِ أفرف سفبف جف لووا حف وكومف أفنف تفعفمف ب  إِلهوكف ِلكفيف ل يوعفلتِمو كف الرح رف ا أفمف تف. «كفمف اصفرف إِذفا حف

عِ ففأفۭس عفليفِه ضف هفا بِوف رف ذفهفا ففل توتفِلفف شفجف اِربا  إِيحاهفا ِلتفأفخو حف ة  مو ِدينفة  أفيحاما  كفثِيرف تحى. ففل تفقفطفعفهو. إِنحكف ِمنفهو تفأفكولو. مف قفِل إِنفسفان  حف ةو الحف رف لفنحهو هفل شفجف
لو ِدينفِة التِي تفعفمف نا  عفلى المف تفبفنِي ِحصف تفقفطفعو وف كفلو ِمنفهو ففإِيحاهو توتفِلفو وف را  يوؤف رو الِذي تفعفِرفو أفنحهو ليفسف شفجف ا الشحجف أفمح اِر؟ وف كف فِي الِحصف يفذفهفبف قودحامف

قوطف تحى تفسف با  حف رف عفكف حف  .«مف

يفِقيسوونف إِلى» اتوكف وف قوضف كف وف جو شويووخو رو نف قفتفلهو يفخف قفِل ل يوعفلمو مف اقِعا  فِي الحف ا وف تفِلكفهف ب  إِلهوكف ِلتفمف ِض التِي يوعفِطيكف الرح ِجدف قفتِيل  فِي الفرف إِذفا وو
ل القفتِيِل وف دوِن التِي حف رح بِالنتِيِر. المو ا لمف تفجو ثف عفليفهف رف لة  ِمنف البفقفِر لمف يوحف ِدينفِة ِعجف ذو شويووخو تِلكف المف بفى ِمنف القفتِيِل يفأفخو ِدينفةو القورف ِدرو شويووخو. ففالمف يفنفحف وف

اِدي لِة فِي الوف ونف عونوقف الِعجف ِسرو يفكف عف وف رف لمف يوزف ثف فِيِه وف رف اۭد دفائِِم السحيفلِن لمف يوحف لِة إِلى وف ِدينفِة بِالِعجف نفةو بفنوو لِوي . تِلكف المف لفنحهو- ثومح يفتفقفدحمو الكفهف
بفۭة  رف كول  ضف ۭة وف صوومف ِلِهمف تفكوونو كول  خو سفبف قفوف حف ِ وف بت ِم الرح يوبفاِركووا بِاسف وهو وف ِدمو ب  إِلهوكف ِليفخف تفارف الرح ِدينفِة- إِيحاهومو اخف ِميعو شويووخِ تِلكف المف يفغفِسلو جف وف

يفقوولوونف اِدي وف ِِ فِي الوف ةِ العونوقو سوورف كف لِة المف مف عفلى الِعجف يونونفا لمف توبفِصرف: القفِريبِينف ِمنف القفتِيِل أفيفِديفهو أفعف مف وف ِفكف هفذفا الدح ِفرف ِلشفعفبِكف. أفيفِدينفا لمف تفسف اِغف
ائِيل رف سفِط شفعفبِكف إِسف عفل دفمف بفِريۭء فِي وف ل تفجف ب  وف ائِيل الِذي ففدفيفتف يفا رف رف مو الدحمو. إِسف سفِطكف إِذفا عفِملتف. ففيوغفففرو لهو ففتفنفِزعو الدحمف البفِريءف ِمنف وف

ِ بت اِلحف فِي عفيفنفيِ الرح ِميلةف. «الصح أفة  جف رف أفيفتف فِي السحبفيِ امف رف مف سفبفيا  وف سفبفيفتف ِمنفهو ب  إِلهوكف إِلى يفِدكف وف مو الرح دفففعفهو دفائِكف وف بفِة أفعف ارف حف تف ِلمو جف رف إِذفا خف
تفقفعودو فِي بفيفتِكف ا وف ا عفنفهف يِهف تفنفِزعو ثِيفابف سفبف هفا وف ففارف مو أفظف توقفلتِ ا وف أفسفهف ِلقو رف ا إِلى بفيفتِكف تفحف ِخلوهف ة  ففِحينف تودف جف وف ا لكف زف تفهف ذف اتحخف ا وف قفتف بِهف التفصف ةِ وف الص ورف

ة  جف وف ا ففتفكوونو لكف زف جو بِهف وح تفتفزف ا وف لو عفليفهف خو اِن ثومح بفعفدف ذفِلكف تفدف مف را  ِمنف الزح ا شفهف هف أومح تفبفِكي أفبفاهفا وف ا. وف ا ِلنفففِسهف ِلقفهف فطف ا ففأ إِنف لمف توسفرح بِهف ا بفيفعا . وف ل تفبِعفهف
ا للتفهف ِل أفنحكف قفدف أفذف ا ِمنف أفجف تفِرقحهف ل تفسف ۭة وف بووبفةو. «بِِفضح حف لدفتفا لهو بفنِينف المف وهفة  ففوف رو كف ى مف رف الوخف بووبفة  وف حف ا مف دفاهومف أفتفاِن إِحف رف ۭل امف جو إِذفا كفانف ِلرف

وهفةو رو كف المف ِر. وف وهفِة البِكف رو كف را  عفلى ابفِن المف بووبفِة بِكف حف مف ابفنف المف ا كفانف لهو ل يفِحل  لهو أفنف يوقفدتِ مف يفقفِسمو ِلبفنِيِه مف وهفِة ففيفوف رو كف رو ِللمف ففإِنف كفانف اِلبفنو البِكف



تِِه رف لو قودف دو ِعنفدفهو لفنحهو هووف أفوح ا يووجف را  ِليوعفِطيفهو نفِصيبف اثفنفيفِن ِمنف كولتِ مف وهفِة بِكف رو كف ق  البفكووِريحِة. بفل يفعفِرفو ابفنف المف ۭل ابفن . «لهو حف جو إِذفا كفانف ِلرف
ا مف عو لهو مف بفانِِه ففل يفسف دتِ يوؤف ِه وف ِل أومتِ ل ِلقفوف ِل أفبِيِه وف عو ِلقفوف مف اِرد  ل يفسف مف عفانِد  وف كفانِِه. مو إِلى بفاِب مف ِدينفتِِه وف يفأفتِيفاِن بِِه إِلى شويووخِ مف هو وف أوم  ِسكوهو أفبووهو وف يومف

ِدينفتِِه يفقوولِن ِلشويووخِ مف ير : وف ِسكتِ ِرف  وف سف هووف مو ِلنفا وف عو ِلقفوف مف اِرد  ل يفسف مف عفانِد  وف وتف. ابفنونفا هفذفا مو تحى يفمو ةۭ حف ارف ِدينفتِِه بِِحجف اِل مف ِميعو ِرجف هو جف مو جو .ففيفرف
افوونف يفخف ائِيل وف رف عو كول  إِسف مف يفسف نِكومف وف ثحتوهو. «ففتفنفِزعو الشحرح ِمنف بفيف شفبفۭة ففل تفبِتف جو عفلقفتفهو عفلى خف تو ففقوتِل وف وف ا المف ق هف ِطيحة  حف إِذفا كفانف عفلى إِنفسفاۭن خف وف

لعوون  ِمنف ِا عفلقف مف ِم لفنح المو فِنوهو فِي ذفِلكف اليفوف شفبفِة بفل تفدف ب  إِلهوكف نفِصيبا . عفلى الخف ضفكف التِي يوعفِطيكف الرح سف أفرف ففل تونفجتِ ». 

« الةف حف هو إِلى أفِخيكف ل مف د  نفهو بفل تفرو تفتفغفاضفى عف رف أفِخيكف أفوف شفاتفهو شفاِردا  وف هو إِلى. ل تفنفظورف ثفوف مح وكف قفِريبا  ِمنفكف أفوف لمف تفعفِرففهو ففضو إِنف لمف يفكونف أفخو وف
د هو إِليفِه. دفاِخِل بفيفتِكف وكف ِحينفئِۭذ تفرو لوبفهو أفخو تحى يفطف يفكوونو ِعنفدفكف حف هفكفذفا تفففعفلو بِثِيفابِِه. وف اِرِه وف هفكفذفا تفففعفلو بِِحمف قفدو. وف ففقووۭد لفِخيكف يوفف هفكفذفا تفففعفلو بِكولتِ مف وف
تفِجدوهو الةف. ل يفِحل  لكف أفنف تفتفغفاضفى. ِمنفهو وف حف عفهو ل مف هو مف تفتفغفاففلو عفنفهو بفل توِقيمو اقِعا  فِي الطحِريِق وف هو وف رف ارف أفِخيكف أفوف ثفوف تفاعو. «ل تفنفظورف ِحمف ل يفكونف مف

ِ إِلِهكف بت وه  لدفى الرح رو كف لو ذفِلكف مف نف يفعفمف أفةۭ لفنح كول مف رف بف امف ل  ثفوف جو ل يفلبِسف رف أفةۭ وف رف ۭل عفلى امف جو كف عوش  طفائِۭر فِي الطحِريِق فِي. «رف إِذفا اتحففقف قودحامف
لِد عف الفوف ِذ الومح مف اخف أفِو البفيفضف ففل تفأفخو اِضنفة  الِفرف الوم  حف اخ  أفوف بفيفض  وف ِض فِيِه فِرف ا أفوف عفلى الفرف ةۭ مف رف لدف. شفجف ذف ِلنفففِسكف الفوف خو ِلِق الومح وف أفطف

توِطيل الفيحامف يفر  وف ِلبف دفما  عفلى بفيفتِكف إِذفا سفقفطف عفنفهو سفاقِط . «ِليفكوونف لكف خف ِحكف ِلئفل تفجف ائِطا  ِلسفطف ل حف مف ِديدا  ففاعف عف. «إِذفا بفنفيفتف بفيفتا  جف رف ل تفزف
ففيفِن ِلئفل يفتفقفدحسف الِملءو قفلكف ِصنف قفِل: حف صوولو الحف حف مف عو وف رف عو الِذي تفزف رف عا . الزح اۭر مف ِحمف ۭر وف ثف عفلى ثفوف رو تفلطا  صووفا . ل تفحف خف با  مو ل تفلبفسف ثفوف

عا  كفتحانا  مف بِكف الِذي تفتفغفطحى بِِه. «وف اِف ثفوف رف بفعفِة أفطف دفائِل عفلى أفرف ل ِلنفففِسكف جف مف نفسفبف. «اِعف ا وف هف ا أفبفغفضف ل عفليفهف ِحينف دفخف أفة  وف رف ل  امف جو ذف رف إِذفا اتحخف
قفال ِديئا  وف ما  رف ا اسف أفشفاعف عفنفهف بفابف كفلۭم وف ا أفسف ة : إِليفهف رف ا عوذف ا لمف أفِجدف لهف تو ِمنفهف ا دفنفوف لمح ا وف توهف ذف أفةو اتحخف رف اِن. هفِذِه المف ِرجف يوخف ا وف هف أوم  ذو الففتفاةف أفبووهفا وف يفأفخو

يفقوولو أفبوو الففتفاةِ ِللش يووخِ ِدينفِة إِلى البفاِب وف ا إِلى شويووخِ المف تِهف ةف عوذفرف ا: عفلمف هف فبفغفضف ة  ففأ جف وف نفتِي زف ل ابف جو طفيفتو هفذفا الرح بفابف. أفعف عفل أفسف هفا هووف قفدف جف وف
ة : كفلۭم قفائِل  رف نفتِي. لمف أفِجدف ِلبِنفتِكف عوذف ةِ ابف ةو عوذفرف هفِذِه عفلمف ِدينفِة. وف امف شويووخِ المف بف أفمف يفبفسوطفاِن الثحوف بوونفهو. وف دتِ يوؤف ل وف جو ِدينفِة الرح ذو شويووخو تِلكف المف ففيفأفخو

ائِيل رف اءف ِمنف إِسف ِديئفا  عفنف عفذفرف ما  رف ا لفبِي الففتفاةِ لفنحهو أفشفاعف اسف يوعفطوونفهف ِة وف ونفهو بِِمئفۭة ِمنف الِفضح مو يوغفرتِ ة . وف جف وف ا كول. ففتفكوونو لهو زف قفهف لتِ ل يفقفِدرو أفنف يوطف
ة  ِللففتفاةِ. «أفيحاِمِه رف دف عوذف ِحيحا  لمف تووجف رو صف لِكنف إِنف كفانف هفذفا الفمف تحى. وف ةِ حف ارف ا بِالِحجف ِدينفتِهف الو مف ا ِرجف هف مو جو يفرف ا وف ونف الففتفاةف إِلى بفاِب بفيفِت أفبِيهف ِرجو يوخف

ا ائِيل بِِزنفاهفا فِي بفيفِت أفبِيهف رف ة  فِي إِسف ا عفِملتف قفبفاحف وتف لفنحهف سفِطكف. تفمو ِة بفعفۭل. «ففتفنفِزعو الشحرح ِمنف وف جف وف أفةۭ زف رف عف امف طفِجعا  مف ل  موضف جو ِجدف رف إِذفا وو
أفةو: يوقفتفلو اِلثفنفاِن رف المف أفةِ وف رف عف المف طفِجعو مف لو الموضف جو ائِيل. الرح رف ل  فِي. «ففتفنفِزعو الشحرح ِمنف إِسف جو دفهفا رف جف ۭل ففوف جو طووبفة  ِلرف خف اءو مف إِذفا كفانفتف ففتفاة  عفذفرف

وتفا تحى يفمو ةِ حف ارف ا بِالِحجف وهومف مو جو ارف ِدينفِة وف ا إِلى بفاِب تِلكف المف ا ِكليفِهمف وهومف ِرجو فخف ا ففأ عفهف عف مف طفجف اضف ِدينفِة وف خف فِي. المف رو ا لمف تفصف ِل أفنحهف الففتفاةو ِمنف أفجف
اِحبِِه أفةف صف رف ِل أفنحهو أفذفل امف لو ِمنف أفجف جو الرح ِدينفِة وف سفِطكف. المف ا. ففتفنفِزعو الشحرح ِمنف وف سفكفهف أفمف قفِل وف طووبفةف فِي الحف خف لو الففتفاةف المف جو دف الرح جف لِكنف إِنف وف وف

دفهو حف ا وف عفهف عف مف طفجف لو الِذي اضف جو وتو الرح ا يفمو عفهف عف مف طفجف اضف لو وف جو ا شفيفئا . الرح ا الففتفاةو ففل تفففعفل بِهف أفمح ا. وف ِت بفل كفمف وف ِطيحة  ِللمف ليفسف عفلى الففتفاةِ خف
يفقفتولوهو قفتفل  اِحبِِه وف ل  عفلى صف جو رو. يفقوومو رف ا. هفكفذفا هفذفا الفمف هف لتِصو نف يوخف طووبفةو ففلمف يفكونف مف خف ِت الففتفاةو المف خف رف دفهفا ففصف جف قفِل وف دف. «إِنحهو فِي الحف جف إِذفا وف

ِجدفا ا ففوو عفهف عف مف طفجف اضف ا وف سفكفهف فمف طووبفۭة ففأ خف اءف غفيفرف مف ل  ففتفاة  عفذفرف جو ِة. رف ِسينف ِمنف الِفضح مف ا لفبِي الففتفاةِ خف عفهف عف مف طفجف لو الِذي اضف جو يوعفِطي الرح
ا ِل أفنحهو قفدف أفذفلهف ة  ِمنف أفجف جف وف تفكوونو ِهيف لهو زف ا كول أفيحاِمِه. وف قفهف لتِ ِشفف ذفيفل أفبِيِه. «ل يفقفِدرو أفنف يوطف ل يفكف أفةف أفبِيِه وف رف ل  امف جو ل يفتحِخذف رف ». 

« ِ بت اعفِة الرح مف بووب  فِي جف جف ضتِ أفوف مف ِصي  بِالرح خف ل مف خو ِ. ل يفدف بت اعفِة الرح مف ِل ابفنو ِزنى  فِي جف خو د  فِي. ل يفدف ل ِمنفهو أفحف خو تحى الِجيِل العفاِشِر ل يفدف حف
ِ بت اعفِة الرح مف ِ. جف بت اعفِة الرح مف وآبِي  فِي جف ل مو ونِي  وف ل عفم  خو ِل. ل يفدف ِ إِلى الفبفِد ِمنف أفجف بت اعفِة الرح مف د  فِي جف مف أفحف ل ِمنفهو خو تحى الِجيِل العفاِشِر ل يفدف حف

يفِن ِليفلعفنفكف رف اِم النحهف وا عفليفكف بفلعفامف بفنف بفعوورف ِمنف ففتووِر أفرف رو تفأفجف مو اسف لفنحهو رف وف وِجكومف ِمنف ِمصف رو اِء فِي الطحِريِق ِعنفدف خو المف بفِز وف مف لمف يولقووكومف بِالخو .أفنحهو
بحكف بح إِلهفكف قفدف أفحف كفۭة لفنح الرح ب  إِلهوكف اللعفنفةف إِلى بفرف ِلكف الرح ل لفجف وح عف ِلبفلعفامف ففحف مف ب  إِلهوكف أفنف يفسف لِكنف لمف يفشفإِ الرح ل. وف مف وف هو ل تفلتفِمسف سفلمف

هومف كول أفيحاِمكف إِلى الفبفِد يفرف وكف. خف هف أفدووِميتا  لفنحهو أفخو رف ِضِه. ل تفكف ِريتا  لفنحكف كونفتف نفِزيل  فِي أفرف هف ِمصف رف مف فِي الِجيِل. ل تفكف لدو الِذينف يوولدوونف لهو الفوف
ِ بت اعفِة الرح مف مف فِي جف لوونف ِمنفهو خو ِديۭء. «الثحاِلِث يفدف ۭء رف تفِرزف ِمنف كولتِ شفيف دفائِكف ففاحف يفۭش عفلى أفعف تف فِي جف جف رف ل  غفيفرف طفاِهۭر. إِذفا خف جو إِنف كفانف فِيكف رف

لِة حف اِرجِ المف جو إِلى خف رو لِة. ِمنف عفاِرِض الليفِل يفخف حف ل إِلى دفاِخِل المف خو لو إِلى. ل يفدف خو ِس يفدف وِب الشحمف ِعنفدف غورو اۭء وف سفاِء يفغفتفِسلو بِمف وف إِقفبفاِل المف نفحف وف
لِة حف اِرجا . دفاِخِل المف جف إِليفِه خف رو لِة ِلتفخف حف اِرجف المف ِضع  خف وف يفكوونو لكف مف ِجعو. وف تفرف اِرجا  وف ِلسو خف ا تفجف فورف بِِه ِعنفدفمف عف عودحتِكف ِلتفحف تفد  مف يفكوونو لكف وف وف

كف ازف ي بورف توغفطتِ كف. وف امف دفاءفكف أفمف ففعف أفعف يفدف لتِكف ِليونفِقذفكف وف حف سفِط مف بح إِلهفكف سفائِر  فِي وف ۭء. لفنح الرح ى فِيكف قفذفرف شفيف قفدحسفة  ِلئفل يفرف لتوكف مو حف ففلتفكونف مف
ِجعف عفنفكف لهو. «ففيفرف وف مف إِلى مف لتِ لهو ل توسف وف يفثو يفِطيبو. عفبفدا  أفبفقف إِليفكف ِمنف مف ابِكف حف ِد أفبفوف هو فِي أفحف تفارو كفاِن الِذي يفخف سفِطكف فِي المف ِعنفدفكف يوِقيمو فِي وف

هو. لهو ِلمف ائِيل. «ل تفظف رف أفبوون  ِمنف بفنِي إِسف ل يفكونف مف ائِيل وف رف انِيفة  ِمنف بفنفاِت إِسف ِ. ل تفكونف زف بت نف كفلۭب إِلى بفيفِت الرح ل ثفمف انِيفۭة وف ةف زف رف ِخل أوجف ل تودف
ِ إِلِهكف بت س  لدفى الرح ا ِرجف ا ِكليفِهمف مف ا لفنحهو ضو بِِربا . «إِلِهكف عفنف نفذفۭر مف ا يوقفرف ا ِممح ۭء مف ۭة أفوف ِربفا طفعفاۭم أفوف ِربفا شفيف اكف بِِربا  ِربفا فِضح ل توقفِرضف أفخف

ِض التِي أفنفتف دفاِخل  إِليفهفا تفد  إِليفِه يفدوكف فِي الفرف ا تفمف ب  إِلهوكف فِي كولتِ مف لِكنف لفِخيكف ل توقفِرضف بِِربا  ِليوبفاِركفكف الرح ِ توقفِرضو بِِربا  وف نفبِيت ِللفجف
ا تفِلكفهف ِطيحة . «ِلتفمف لوبوهو ِمنفكف ففتفكوونو عفليفكف خف بح إِلهفكف يفطف هو لفنح الرح ففاءف رف وف ختِ ِ إِلِهكف ففل توؤف بت تف نفذفرا  ِللرح تفنفعفتف أفنف تفنفذورف ل. إِذفا نفذفرف لِكنف إِذفا امف وف

ِطيحة  كف. تفكوونو عفليفكف خف ا تفكفلمف ففمو عا  كفمف ِ إِلِهكف تفبفر  بت تف ِللرح ا نفذفرف ل كفمف مف اعف ففظف وف جف ِمنف شفففتفيفكف احف رف ا خف اِحبِكف ففكول ِعنفبا . «مف مف صف لتف كفرف إِذفا دفخف
ةِ نفففِسكف شفبفعفتفكف وف سفبف شفهف عفل. حف لِكنف فِي ِوعفائِكف ل تفجف عِ. وف رف ففعف عفلى زف ل  ل تفرف لِكنف ِمنفجف اِحبِكف ففاقفِطفف سفنفابِل بِيفِدكف وف عف صف رف لتف زف إِذفا دفخف

اِحبِكف  .«صف

ا» لقفهف أفطف دفففعفهو إِلى يفِدهفا وف ا ِكتفابف طفلۭق وف كفتفبف لهف ۭء وف ا عفيفبف شفيف دف فِيهف جف يفنفيفِه لفنحهو وف ة  فِي عف ا ففإِنف لمف تفِجدف نِعفمف جف بِهف وح تفزف أفة  وف رف ل  امف جو ذف رف إِذفا أفخف
ا لقفهف أفطف دفففعفهو إِلى يفِدهفا وف ا ِكتفابف طفلۭق وف كفتفبف لهف لو الفِخيرو وف جو ا الرح هف رف ففإِنف أفبفغفضف ۭل آخف جو تف ِلرف ارف صف تف ِمنف بفيفتِِه ذفهفبفتف وف جف رف تفى خف مف ِمنف بفيفتِِه وف

ة  بفعفدف أفنف جف وف ذوهفا ِلتفِصيرف لهو زف ا أفنف يفعوودف يفأفخو لو الِذي طفلقفهف ا الفوح هف جو وف ة  ل يفقفِدرو زف جف وف ذفهفا لهو زف لو الفِخيرو الِذي اتحخف جو اتف الرح ِمنف بفيفتِِه أفوف إِذفا مف
سفتف ِ. تفنفجح بت س  لدفى الرح ب  إِلهوكف نفِصيبا . لفنح ذفِلكف ِرجف ِض التِي يوعفِطيكف الرح ِطيحة  عفلى الفرف ِلبف خف ِديدفة  ففل. «ففل تفجف أفة  جف رف ل  امف جو ذف رف إِذفا اتحخف



ا ر  مف ِه أفمف ل عفليف مف ل يوحف نفِد وف جف فِي الجو رو ذفهفا. يفخف أفتفهو التِي أفخف رف يفسور  امف اِحدفة  وف ا  يفكوونو فِي بفيفتِِه سفنفة  وف رت ا. «حو دفاتفهف حى  أفوف ِمرف د  رف ِهنف أفحف تفرف ل يفسف
يفاة  ِهنو حف تفرف ا يفسف وتو ذفِلكف السحاِرقو ففتفنفِزعو الشحرح ِمنف. «لفنحهو إِنحمف بفاعفهو يفمو قحهو وف تفرف اسف ائِيل وف رف تِِه بفنِي إِسف وف قف نفففسا  ِمنف إِخف ل  قفدف سفرف جو ِجدف رف إِذفا وو

سفِطكف نفةو اللِوي ونف. «وف كف الكفهف ا يوعفلتِمو سفبف كولتِ مف ل حف تفعفمف ا  وف ففظف ِجدت ِص ِلتفحف بفِة البفرف رف ِرصف فِي ضف لووا. اِحف ِرصوونف أفنف تفعفمف مف تفحف توهو رف ا أفمف اوذفكورف. كفمف
رف وِجكومف ِمنف ِمصف رو يفمف فِي الطحِريِق ِعنفدف خو رف ب  إِلهوكف بِمف نفعف الرح ا صف نا  ِمنفهو. «مف هف تفِهنف رف ل بفيفتفهو ِلتفرف خو ا ففل تفدف ضا  مف اِحبفكف قفرف تف صف ضف فِي. إِذفا أفقفرف

اِرجِ نف إِلى الخف هف ِرجو إِليفكف الرح هو يوخف لو الِذي توقفِرضو جو الرح اِرجِ تفِقفو وف نِِه. الخف هف ل  ففِقيرا  ففل تفنفمف فِي رف جو إِنف كفانف رف وِب. وف نف ِعنفدف غورو هف دح إِليفِه الرح رو
ِ إِلِهكف بت يوبفاِركفكف ففيفكوونف لكف بِر  لدفى الرح بِِه وف ِس ِليفنفامف فِي ثفوف بفاِء الِذينف فِي. «الشحمف تِكف أفوف ِمنف الغورف وف ففِقيرا  ِمنف إِخف ِكينا  وف ِلمف أفِجيرا  ِمسف ل تفظف

ابِكف ِضكف فِي أفبفوف ِ ففتفكوونف. أفرف بت خف عفليفكف إِلى الرح رو اِمل  نفففسفهو ِلئفل يفصف ا حف إِليفهف سو لفنحهو ففِقير  وف ا الشحمف بف عفليفهف ل تفغفرو تفهو وف رف ِمِه توعفِطيِه أوجف فِي يفوف
ِطيحة  لدو عفِن البفاِء. «عفليفكف خف ل يوقفتفلو الفوف لِد وف ِطيحتِِه يوقفتفلو. ل يوقفتفلو البفاءو عفِن الفوف ل. «كول  إِنفسفاۭن بِخف اليفتِيِم وف مف الغفِريِب وف كف جف حو ِ ل توعفوت

لِة مف بف الفرف ِهنف ثفوف تفرف ب  إِلهوكف ِمنف هونفاكف. تفسف رف ففففدفاكف الرح بفدا  فِي ِمصف اذفكورف أفنحكف كونفتف عف رف. وف ل هفذفا الفمف صفدفتف. «ِلذفِلكف أفنفا أووِصيكف أفنف تفعفمف إِذفا حف
ذفهفا ِجعف ِلتفأفخو قفِل ففل تفرف ة  فِي الحف مف زف نفِسيتف حو قفِلكف وف ِصيدفكف فِي حف ِل يفدفيفكف. حف ب  إِلهوكف فِي كولتِ عفمف لِة تفكوونو ِليوبفاِركفكف الرح مف الفرف اليفتِيِم وف .ِللغفِريِب وف

اءفكف رف انف وف اِجعِ الفغفصف يفتوونفكف ففل تورف بفطفتف زف إِذفا خف لِة يفكوونو. وف مف الفرف اليفتِيِم وف اءفكف. ِللغفِريِب وف رف كف ففل توعفلتِلهو وف مف اليفتِيِم. إِذفا قفطفففتف كفرف ِللغفِريِب وف
لِة يفكوونو مف الفرف رف. وف ِض ِمصف بفدا  فِي أفرف اذفكورف أفنحكف كونفتف عف رف. وف ل هفذفا الفمف ِلذفِلكف أفنفا أووِصيكف أفنف تفعفمف ». 

« ذفنِِب وا عفلى المو كومو يفحف وا البفارح وف رو مف ففليوبفرتِ اةو بفيفنفهو اِء ِليفقفِضيف القوضف وا إِلى القفضف تفقفدحمو ة  بفيفنف أونفاۭس وف صوومف ذفنِبو. إِذفا كفانفتف خو ففإِنف كفانف المو
ِد هو عفلى قفدفِر ذفنفبِِه بِالعفدف امف ِلدوونفهو أفمف يفجف هو القفاِضي وف حو رف ِب يفطف رف ِجبف الضح تفوف سف ِلدوهو. مو بفِعينف يفجف بفاۭت. أفرف رف لِدِه عفلى هفِذِه ضف ادف فِي جف ل يفِزدف ِلئفل إِذفا زف

نفيفكف وكف فِي عفيف تفقفرف أفخو ة  يوحف اِسِه. كفثِيرف رف فِي ِدرف يتِِت إِلى. «ل تفكومح الثحوف أفةو المف رف ليفسف لهو ابفن  ففل تفِصِر امف مف وف اِحد  ِمنفهو اتف وف مف عا  وف ة  مف وف إِذفا سفكفنف إِخف
ۭ نفبِيت ۭل أفجف جو اِرجۭ ِلرف جِ. خف وف اِجِب أفِخي الزح ا بِوف يفقوومو لهف ة  وف جف وف يفتحِخذوهفا ِلنفففِسِه زف ا وف لو عفليفهف خو ا يفدف ِجهف وف و زف ِم أفِخيِه. أفخو رو الِذي تفِلدوهو يفقوومو بِاسف البِكف وف

ائِيل رف هو ِمنف إِسف مو ى اسف حف يتِِت ِلئفل يومف تفقوولو. «المف أفةو أفِخيِه إِلى البفاِب إِلى الش يووخِ وف رف عفدو امف أفةف أفِخيِه تفصف رف ذف امف لو أفنف يفأفخو جو ضف الرح إِنف لمف يفرف قفدف أفبفى: وف
ائِيل رف ما  فِي إِسف ِجي أفنف يوِقيمف لفِخيِه اسف وف و زف جِ. أفخو وف اِجِب أفِخي الزح عفهو. لمف يفشفأف أفنف يفقوومف ِلي بِوف ونف مف يفتفكفلمو ِدينفتِِه وف عووهو شويووخو مف رح. ففيفدف ففإِنف أفصف

قفال تفقوولو: وف ِهِه وف جف تفبفصوقو فِي وف ِلِه وف لعو نفعفلهو ِمنف ِرجف تفخف يوِن الش يووخِ وف امف أفعف ِه أفمف أفةو أفِخيِه إِليف رف مو امف ضفى أفنف أفتحِخذفهفا تفتفقفدح ِل: ل أفرف جو هفكفذفا يوففعفلو بِالرح
ائِيل . الِذي ل يفبفنِي بفيفتف أفِخيِه رف هو فِي إِسف مو عفى اسف لووعِ النحعفِل«ففيودف خف ا». «بفيفتف مف ِدِهمف أفةو أفحف رف ِت امف تفقفدحمف وهو وف أفخو ل  وف جو لِن رف جو مف رف اصف إِذفا تفخف

ِفقف عفيفنوكف ل توشف تِِه ففاقفطفعف يفدفهفا وف رف سفكفتف بِعفوف أفمف دحتف يفدفهفا وف مف اِربِِه وف ا ِمنف يفِد ضف لهف جو لتِصف رف ة . «ِلتوخف تفِلففة  كفبِيرف خف ان  مو زف ل يفكونف لكف فِي ِكيِسكف أفوف
ة  ِغيرف صف ة . وف ِغيرف صف ة  وف تفِلففة  كفبِيرف خف كفايِيلو مو ق  يفكوونو لكف ِلتفطوول. ل يفكونف لكف فِي بفيفتِكف مف حف ِحيح  وف يفال  صف ِمكف ق  يفكوونو لكف وف حف ِحيح  وف ن  صف زف وف

ب  إِلهوكف ِض التِي يوعفِطيكف الرح كف عفلى الفرف ِ إِلِهكف. أفيحامو بت وه  لدفى الرح رو كف ا  مف نف عفِمل ِغشت نف عفِمل ذفِلكف كول مف ا ففعفلهو بِكف. «لفنح كول مف اوذفكورف مف
رف وِجكف ِمنف ِمصف رو اِليقو فِي الطحِريِق ِعنفدف خو تفعفب . عفمف مو أفنفتف كفِليل  وف اءفكف وف رف ِعِفينف وف تفضف سف ِركف كول المو خح ؤف قفطفعف ِمنف مو كفيففف لقفاكف فِي الطحِريِق وف

ِف اف لمف يفخف اِليقف. وف رف عفمف و ِذكف حو ا تفمف تفِلكفهف ب  إِلهوكف نفِصيبا  ِلتفمف ِض التِي يوعفِطيكف الرح لكف فِي الفرف وف ائِكف حف دف ِميعِ أفعف ب  إِلهوكف ِمنف جف كف الرح احف تفى أفرف ففمف
اِء ِت السحمف ل تفنفسف. ِمنف تفحف ». 

« لو ِمنف صتِ ِض الِذي توحف ِر الفرف ِل كولتِ ثفمف ذو ِمنف أفوح ا ففتفأفخو سفكفنفتف فِيهف ا وف تفهف تفلكف امف ب  إِلهوكف نفِصيبا  وف ِض التِي يوعفِطيكف الرح تفى أفتفيفتف إِلى الفرف مف وف
هو فِيِه مف ب  إِلهوكف ِليوِحل اسف هو الرح تفارو كفاِن الِذي يفخف تفذفهفبو إِلى المف عوهو فِي سفلۭة وف تفضف ب  إِلهوكف وف ِضكف التِي يوعفِطيكف الرح تفأفتِي إِلى الكفاِهِن الِذي. أفرف وف

تفقوولو لهو ب  ِلبفائِنفا أفنف يوعفِطيفنفا إِيحاهفا: يفكوونو فِي تِلكف الفيحاِم وف لفف الرح ضف التِي حف لتو الفرف ِ إِلِهكف أفنتِي قفدف دفخف بت مف ِللرح تفِرفو اليفوف ذو الكفاِهنو. أفعف ففيفأفخو
ِ إِلِهكف بت بفحِ الرح ذف امف مف ا أفمف عوهف يفضف ِ إِلِهكف. السحلةف ِمنف يفِدكف وف بت امف الرح بف هونفاكف فِي نفففۭر: ثومح تفقوولو أفمف تفغفرح رف وف دفرف إِلى ِمصف اِميتا  تفائِها  كفانف أفبِي ففانفحف أفرف
ة  كفثِيرف ة  وف عفِظيمف ة  وف ة  كفبِيرف ارف هونفاكف أومح نفا عوبووِديحة  قفاِسيفة . قفِليۭل ففصف عفلووا عفليف جف نفا وف ثفقحلووا عفليف ِري ونف وف فسفاءف إِليفنفا الِمصف ِ. ففأ بت نفا إِلى الرح خف رف ا صف ففلمح

ِضيقفنفا تفعفبفنفا وف قحتفنفا وف شف أفى مف رف تفنفا وف وف ب  صف ائِبف. إِلِه آبفائِنفا سفِمعف الرح عفجف آيفاۭت وف ۭة وف اِوفف عفِظيمف خف مف فِيعفۭة وف اعۭ رف ِذرف رف بِيفۭد شفِديدفةۭ وف نفا ِمنف ِمصف جف رف فخف ففأ
عفسفل  ضا  تفِفيضو لبفنا  وف ضف أفرف طفانفا هفِذِه الفرف أفعف كفانف وف لنفا هفذفا المف خف أفدف ب . وف طفيفتفنِي يفا رف ِض التِي أفعف ِر الفرف ِل ثفمف فوح ثومح. ففالنف هفئفنفذفا قفدف أفتفيفتو بِأ

ِ إِلِهكف بت امف الرح دو أفمف جو تفسف ِ إِلِهكف وف بت امف الرح عوهو أفمف الغفِريبو الِذي. تفضف اللِوي  وف ِلبفيفتِكف أفنفتف وف ب  إِلهوكف لكف وف طفاهو الرح يفِر الِذي أفعف ِميعِ الخف حو بِجف تفففرف وف
ِطكف سف لةف. «فِي وف مف الفرف اليفتِيمف وف الغفِريبف وف طفيفتف اللِويح وف أفعف صووِلكف فِي السحنفِة الثحاِلثفِة سفنفِة العوشووِر وف حف غفتف ِمنف تفعفِشيِر كولتِ عوشووِر مف تفى ففرف مف

ِ إِلِهكف بت امف الرح شفبِعووا تفقوولو أفمف ابِكف وف لووا فِي أفبفوف فكف سفبف كولتِ: ففأ لِة حف مف الفرف اليفتِيِم وف الغفِريِب وف ِ وف توهو ِللِويت طفيف أفيفضا  أفعف قفدحسف ِمنف البفيفِت وف عفتو المو قفدف نفزف
ا يفتفنِي بِهف صف ِصيحتِكف التِي أفوف ف. وف ل نفِسيتوها ايفاكف وف صف زف وف اوف يتِۭت. لمف أفتفجف ِل مف طفيفتو ِمنفهو لفجف ل أفعف اسفۭة وف ذفتو ِمنفهو فِي نفجف ل أفخف نِي وف زف لمف آكول ِمنفهو فِي حو

تفنِي يف صف ا أفوف سفبف كولتِ مف عفِملتو حف ِ إِلِهي وف بت ِت الرح وف ضف التِي. بفل سفِمعفتو ِلصف الفرف ائِيل وف رف بفاِركف شفعفبفكف إِسف اِء وف ِسكف ِمنف السحمف كفِن قودف سف اِطحِلعف ِمنف مف
عفسفل  ضا  تفِفيضو لبفنا  وف لففتف ِلبفائِنفا أفرف ا حف طفيفتفنفا كفمف كفاِم. «أفعف الفحف ائِِض وف ِذِه الففرف ل بِهف ب  إِلهوكف أفنف تفعفمف كف الرح رف مف قفدف أفمف ل. هفذفا اليفوف مف اعف ففظف وف ففاحف

ِمنف كولتِ نفففِسكف ا ِمنف كولتِ قفلبِكف وف هو. بِهف كفامف أفحف ايفاهو وف صف وف هو وف ائِضف ففظف ففرف تفحف قِِه وف لوكف فِي طورو أفنف تفسف مف أفنف يفكوونف لكف إِلها  وف بح اليفوف اعفدفتف الرح قفدف وف
تِِه وف عف ِلصف مف تفسف ِميعِ القفبفائِِل. وف ِليا  عفلى جف تفعف سف عفلكف مو أفنف يفجف ايفاهو وف صف ِميعف وف ففظف جف تفحف ا قفال لكف وف ا  كفمف اصت مف أفنف تفكوونف لهو شفعفبا  خف ب  اليفوف اعفدفكف الرح وف وف

ا قفال ِ إِلِهكف كفمف بت قفدحسا  ِللرح أفنف تفكوونف شفعفبا  مو اِء وف البفهف ِم وف اِلسف ا فِي الثحنفاِء وف  .«التِي عفِملهف

ائِيل الشحعفبف رف شويووخو إِسف وسفى وف صفى مو أفوف مف: «وف ا اليفوف ايفا التِي أفنفا أووِصيكومف بِهف صف ِميعف الوف ففظووا جف ِض التِي. احف دونح إِلى الفرف ونف الورف مف تفعفبورو ففيفوف
ضف التِي ل الفرف خو وِس ِحينف تفعفبورو ِلتفدف اِت هفذفا النحامو ِميعف كفِلمف ا جف توبو عفليفهف تفكف يِد وف تفِشيدوهفا بِالشتِ ة  وف ة  كفبِيرف ارف ب  إِلهوكف توِقيمو ِلنفففِسكف ِحجف يوعفِطيكف الرح

ب  إِلهو آبفائِكف ا قفال لكف الرح عفسفل  كفمف ضا  تفِفيضو لبفنا  وف ب  إِلهوكف أفرف ا. يوعفِطيكف الرح ةف التِي أفنفا أووِصيكومف بِهف ارف ونف هفِذِه الِحجف دونح توِقيمو ونف الورف ِحينف تفعفبورو
ا بِالِكلِس لتِسوهف توكف بفِل ِعيبفال وف مف فِي جف ِديدا . اليفوف ا حف ففعف عفليفهف ةۭ ل تفرف ارف بفحا  ِمنف ِحجف ذف ِ إِلِهكف مف بت بفحا  ِللرح ذف تفبفنِي هونفاكف مف ۭة تفبفنِي. وف ِحيحف ةۭ صف ارف ِمنف ِحجف

ِ إِلِهكف بت قفاۭت ِللرح رف حف ِعدو عفليفِه مو توصف ِ إِلِهكف وف بت بفحف الرح ذف ِ إِلِهكف. مف بت امف الرح حو أفمف تفففرف تفأفكولو هونفاكف وف ۭة وف بفحو ذفبفائِحف سفلمف تفذف ةِ. وف ارف توبو عفلى الِحجف تفكف وف



يتِدا  وِس نفقفشا  جف اِت هفذفا النحامو ِميعف كفِلمف ائِيل». جف رف ِميعِ إِسف نفةو اللِوي ونف ِلجف الكفهف وسفى وف ائِيلو: «ثومح قفال مو رف عف يفا إِسف مف اسف تف شفعفبا . اونفصوتف وف مف ِصرف اليفوف
ِ إِلِهكف بت مف. ِللرح ا اليفوف ائِِضِه التِي أفنفا أووِصيكف بِهف ففرف ايفاهو وف صف ل بِوف مف اعف ِ إِلِهكف وف بت ِت الرح وف عف ِلصف مف ِم». ففاسف وسفى الشحعفبف فِي ذفِلكف اليفوف صفى مو أفوف :وف

دونح« ونف الورف يمف ِليوبفاِركووا الشحعفبف ِحينف تفعفبورو بفِل ِجِرزتِ لِء يفِقفوونف عفلى جف بِنفيفاِمينو. هفؤو يووسوفو وف يفسحاكفرو وف يفهووذفا وف لِوي وف عوونو وف لِء. شفمف هفؤو وف
نفِة بفِل ِعيبفال ِللعف نفففتفاِلي. يفِقفوونف عفلى جف دفانو وف بوولوونو وف زف أفِشيرو وف ادو وف جف أووبفيفنو وف ۭت عفاۭل. رف وف ائِيل بِصف رف ِم إِسف ِميعِ قفوف لعوون : ففيفقوولو اللِوي ونف ِلجف مف

ففاِء عوهو فِي الخف يفضف اۭت وف ل يفدفيف نفحح ِ عفمف بت سا  لدفى الرح بووكا  ِرجف سف وتا  أفوف مف نفحو ثفال  مف نفعو تِمف يفقوولوونف. اِلنفسفانو الِذي يفصف ِميعو الشحعفِب وف يوِجيبو جف :وف
ِه. آِمينف فبِيِه أفوف أومتِ تفِخف  بِأ نف يفسف لعوون  مف ِميعو الشحعفِب. مف يفقوولو جف اِحبِِه. آِمينف: وف مف صف نف يفنفقولو توخف لعوون  مف ِميعو الشحعفِب. مف يفقوولو جف نف. آِمينف: وف لعوون  مف مف

ى عفِن الطحِريِق مف ِميعو الشحعفِب. يوِضل  الفعف يفقوولو جف لِة. آِمينف: وف مف الفرف اليفتِيِم وف قح الغفِريِب وف جو حف ِ نف يوعفوت لعوون  مف ِميعو الشحعفِب. مف يفقوولو جف .آِمينف: وف
ِشفو ذفيفل أفبِيِه أفةِ أفبِيِه لفنحهو يفكف رف عف امف طفِجعو مف نف يفضف لعوون  مف ِميعو الشحعفِب. مف يفقوولو جف ا. آِمينف: وف ۭة مف عف بفِهيمف طفِجعو مف نف يفضف لعوون  مف ِميعو. مف يفقوولو جف وف

ِه. آِمينف: الشحعفِب نفِة أومتِ تِِه ابفنفِة أفبِيِه أفوف ابف عف أوخف طفِجعو مف نف يفضف لعوون  مف ِميعو الشحعفِب. مف يفقوولو جف اتِِه. آِمينف: وف مف عف حف طفِجعو مف نف يفضف لعوون  مف يفقوولو. مف وف
ِميعو الشحعفِب ففاِء. آِمينف: جف نف يفقفتولو قفِريبفهو فِي الخف لعوون  مف ِميعو الشحعفِب. مف يفقوولو جف ة  ِليفقفتول دفما  بفِريئا . آِمينف: وف وف شف ذو رف نف يفأفخو لعوون  مف ِميعو. مف يفقوولو جف وف

ا. آِمينف: الشحعفِب ل بِهف وِس ِليفعفمف اِت هفذفا النحامو نف ل يوِقيمو كفِلمف لعوون  مف ِميعو الشحعفِب. مف يفقوولو جف آِمينف: وف ». 

ِليا  عفلى» تفعف سف ب  إِلهوكف مو عفلوكف الرح مف يفجف ا اليفوف ايفاهو التِي أفنفا أووِصيكف بِهف صف ِميعِ وف ل بِجف ِرصف أفنف تفعفمف ِ إِلِهكف ِلتفحف بت ِت الرح عا  ِلصفوف إِنف سفِمعفتف سفمف وف
ِ إِلِهكف بت ِت الرح وف ِركوكف إِذفا سفِمعفتف ِلصف تودف كفاِت وف ِميعو هفِذِه البفرف تفأفتِي عفليفكف جف ِض وف ِميعِ قفبفائِِل الفرف كا  تفكوونو. جف بفارف مو ِدينفِة وف كا  تفكوونو فِي المف بفارف مو

قفِل إِنفاثو غفنفِمكف. فِي الحف ائِِمكف نِتفاجو بفقفِركف وف ةو بفهف رف ثفمف ِضكف وف ةو أفرف رف ثفمف نِكف وف ةو بفطف رف كفة  تفكوونو ثفمف بفارف مو نوكف. وف ِمعفجف كفة  تفكوونو سفلتوكف وف بفارف كا . مو بفارف مو
وِجكف رو كا  تفكوونو فِي خو بفارف مو وِلكف وف كف. تفكوونو فِي دوخو امف ِزِمينف أفمف نفهف دفاءفكف القفائِِمينف عفليفكف مو ب  أفعف عفلو الرح ونف عفليفكف. يفجف جو رو اِحدفةۭ يفخف فِي طفِريۭق وف

كف امف بوونف أفمف رو ۭق يفهف فِي سفبفعِ طورو ب . وف ِض التِي يوعفِطيكف الرح يوبفاِركوكف فِي الفرف تفد  إِليفِه يفدوكف وف ا تفمف فِي كولتِ مف ائِنِكف وف زف كفِة فِي خف ب  بِالبفرف رو لكف الرح يفأفمو
قِِه. إِلهوكف سفلكفتف فِي طورو ِ إِلِهكف وف بت ايفا الرح صف ِفظفتف وف لفف لكف إِذفا حف ا حف قفدحسا  كفمف ب  ِلنفففِسِه شفعفبا  مو كف الرح ِض أفنح. يوِقيمو ِميعو شوعووِب الفرف ى جف ففيفرف

افوونف ِمنفكف يفخف يف عفليفكف وف ِ قفدف سومتِ بت مف الرح لفف. اسف ِض التِي حف ِضكف عفلى الفرف ةِ أفرف رف ثفمف ائِِمكف وف ةِ بفهف رف ثفمف نِكف وف ةِ بفطف رف يفرا  فِي ثفمف ب  خف يفِزيدوكف الرح وف
ب  ِلبفائِكف أفنف يوعفِطيفكف ة . الرح ما  كفثِيرف ِل يفِدكف ففتوقفِرضو أومف ليوبفاِركف كول عفمف ِضكف فِي ِحينِِه وف طفرف أفرف اءف ِليوعفِطيف مف اِلحف السحمف هو الصح ب  كفنفزف يفففتفحو لكف الرح

أفنفتف ل تفقفتفِرضو ِ إِلِهكف التِي أفنفا. وف بت ايفا الرح صف ل تفكوونو فِي اِلنفِحطفاِط إِذفا سفِمعفتف ِلوف تِففاعِ ففقفطف وف تفكوونو فِي اِلرف أفسا  ل ذفنفبا  وف ب  رف عفلوكف الرح يفجف وف
ى ِلتفعفبودفهفا رف ۭة أوخف اءف آِلهف رف ال  ِلتفذفهفبف وف مف يفِمينا  أفوف ِشمف ا اليفوف اِت التِي أفنفا أووِصيكف بِهف ِميعِ الكفِلمف ل تفِزيغف عفنف جف ل وف تفعفمف ففظف وف مف ِلتفحف ا اليفوف .أووِصيكف بِهف

ِميعو هفِذِه« مف تفأفتِي عفليفكف جف ا اليفوف ائِِضِه التِي أفنفا أووِصيكف بِهف ففرف ايفاهو وف صف ِميعِ وف ل بِجف ِرصف أفنف تفعفمف ِ إِلِهكف ِلتفحف بت ِت الرح وف عف ِلصف مف لِكنف إِنف لمف تفسف وف
ِركوكف تودف نفاِت وف قفِل. اللعف لعوونا  تفكوونو فِي الحف مف ِدينفِة وف لعوونا  تفكوونو فِي المف نوكف. مف ِمعفجف لعوونفة  تفكوونو سفلتوكف وف ةو. مف رف ثفمف نِكف وف ةو بفطف رف لعوونفة  تفكوونو ثفمف مف

إِنفاثو غفنفِمكف ِضكف نِتفاجو بفقفِركف وف وِجكف. أفرف رو لعوونا  تفكوونو فِي خو مف وِلكف وف لعوونا  تفكوونو فِي دوخو رف. مف جف الزح ابف وف ِطرف اِلضف ب  عفليفكف اللعفنف وف ِسلو الرح يورف
تفنِي كف ِل سووِء أفففعفاِلكف إِذف تفرف تفففنفى سفِريعا  ِمنف أفجف ِلكف وف تحى تفهف لهو حف تفد  إِليفِه يفدوكف ِلتفعفمف ا تفمف ِض. فِي كولتِ مف تحى يوبِيدفكف عفِن الفرف ف حف بفأ ب  الوف يولِصقو بِكف الرح

ا تفِلكفهف ا ِلتفمف تحى توففنِيفكف. التِي أفنفتف دفاِخل  إِليفهف الذ بووِل ففتفتحبِعوكف حف اللففحِ وف ففاِف وف الجف اِب وف اِللتِهف دفاِء وف البورف ى وف مح الحو لتِ وف ب  بِالستِ ِربوكف الرح تفكوونو. يفضف وف
ِديدا  تفكف حف ضو التِي تفحف الفرف اسا  وف أفِسكف نوحف قف رف كف التِي ففوف اؤو ِلكف. سفمف تحى تفهف اِء حف لو عفليفكف ِمنف السحمف ابا  يونفزتِ تورف ِضكف غوبفارا  وف طفرف أفرف ب  مف عفلو الرح يفجف .وف

ائِكف دف امف أفعف ِزما  أفمف نفهف ب  مو عفلوكف الرح ِض. يفجف اِلِك الفرف مف ِميعِ مف تفكوونو قفِلقا  فِي جف مف وف هو امف بو أفمف رو ۭق تفهف فِي سفبفعِ طورو جو عفليفِهمف وف رو اِحدفةۭ تفخف .فِي طفِريۭق وف
ا هف ِعجو نف يوزف ليفسف مف ِض وف وِش الفرف حو وو اِء وف ِميعِ طويووِر السحمف ثحتوكف طفعفاما  ِلجف تفكوونو جو ِب. وف رف الجف اِسيِر وف بِالبفوف رف وف ِة ِمصف حف ب  بِقورف ِربوكف الرح يفضف

ففاءف تفِطيعف الشتِ تحى ل تفسف الِحكحِة حف حو. وف ل تفنفجف ى فِي الظحلِم وف مف سو الفعف ا يفتفلمح ِر كفمف سو فِي الظ هف ةِ قفلۭب ففتفتفلمح يفرف حف عفمى  وف نووۭن وف ب  بِجو ِربوكف الرح يفضف
لتِص  خف ليفسف مو غفصووبا  كول الفيحاِم وف لووما  مف ظف قِكف بفل ل تفكوونو إِل مف ا. فِي طورو عفهف طفِجعو مف رو يفضف ل  آخف جو رف أفة  وف رف طوبو امف كونو فِيِه. تفخف ل تفسف .تفبفنِي بفيفتا  وف

تفِغل هو ل تفسف ما  وف ل تفأفكولو ِمنفهو. تفغفِرسو كفرف امف عفيفنفيفكف وف كف أفمف رو بفحو ثفوف ِجعو إِليفكف. يوذف ل يفرف ِهكف وف جف اِم وف كف ِمنف أفمف ارو كف إِلى. يوغفتفصفبو ِحمف ففعو غفنفمو تودف
لتِص  خف ليفسف لكف مو دفائِكف وف ليفسف فِي يفِدكف طفائِلة . أفعف اِر ففتفِكلِن وف اِن إِليفِهمف طوول النحهف عفيفنفاكف تفنفظورف رف وف بفنفاتوكف ِلشفعفۭب آخف ِضكف. يوسفلمو بفنووكف وف رو أفرف ثفمف

وقا  كول الفيحاِم حو سف مف لووما  وف ظف كول  تفعفبِكف يفأفكولوهو شفعفب  ل تفعفِرفوهو ففل تفكوونو إِل مف نفظفِر عفيفنفيفكف الِذي تفنفظورو. وف نوونا  ِمنف مف جف تفكوونو مف ب . وف ِربوكف الرح يفضف
أفِسكف ِة رف ففِل قفدفِمكف إِلى قِمح ففاءف ِمنف أفسف تفِطيعف الشتِ تحى ل تفسف عفلى السحاقفيفِن حف بفتفيفِن وف كف بِيۭث عفلى الر  حۭ خف هو. بِقورف ِلِككف الِذي توِقيمو بِمف ب  وف يفذفهفبو بِكف الرح

ِميعِ الش عووِب الِذينف أفة  فِي جف هوزف ثفل  وف مف تفكوونو دفهفشا  وف ۭر وف جف حف شفۭب وف ى ِمنف خف رف ة  أوخف بودو هونفاكف آِلهف تفعف كف وف ل آبفاؤو ا أفنفتف وف ۭة لمف تفعفِرففهف عفليفكف إِلى أومح
ب  إِليفِهمف ادف يفأفكولوهو. يفسووقوكف الرح رف عو لفنح الجف مف قفِليل  تفجف قفِل وف ِرجو إِلى الحف نِي لفنح. بِذفارا  كفثِيرا  توخف ل تفجف بو وف رف را  ل تفشف مف خف تفِغلو وف تفشف وما  تفغفِرسو وف كورو

ا يفتوونفكف يفنفتفثِرو. الد ودف يفأفكولوهف يفۭت ل تفدحِهنو لفنح زف بِزف وِمكف وف ِميعِ توخو يفتوون  فِي جف مف إِلى السحبفيِ. يفكوونو لكف زف ل يفكوونوونف لكف لفنحهو بفنفاۭت تفِلدو وف بفنِينف وف
رو. يفذفهفبوونف صف لهو الصحرف ِضكف يفتفوف اِر أفرف أفثفمف اِركف وف جف ِميعو أفشف تفنفاِزل . جف ط  مو أفنفتف تفنفحف اِعدا  وف تفصف تفعفِلي عفليفكف مو سفِطكف يفسف هووف. افلغفِريبو الِذي فِي وف

هو أفنفتف ل توقفِرضو أفنفتف تفكوونو ذفنفبا . يوقفِرضوكف وف أفسا  وف عف. هووف يفكوونو رف مف ِلكف لفنحكف لمف تفسف تحى تفهف ِركوكف حف تودف تفتحبِعوكف وف ِميعو هفِذِه اللعفنفاِت وف تفأفتِي عفليفكف جف وف
ا اكف بِهف صف هو التِي أفوف ائِضف ففرف ايفاهو وف صف ففظف وف ِ إِلِهكف ِلتفحف بت ِت الرح وف ِلكف إِلى الفبفِد. ِلصف فِي نفسف وبفة  وف جو أوعف ِل أفنحكف لمف تفعفبوِد. ففتفكوونو فِيكف آيفة  وف ِمنف أفجف

ۭء ةِ كولتِ شفيف بِِطيبفِة قفلۭب ِلكفثفرف حۭ وف بح إِلهفكف بِففرف ۭء. الرح ِز كولتِ شفيف عفوف يۭ وف عورف عفطفۭش وف وعۭ وف ب  عفليفكف فِي جو مو الرح ِسلوهو دفائِكف الِذينف يورف تفعفبفدو لفعف .توسف
ِلكفكف تحى يوهف ِديۭد عفلى عونوِقكف حف عفلو نِيرف حف ة . ففيفجف ا أومح مو ِلسفانفهف ة  ل تفففهف رو أومح ا يفِطيرو النحسف ِض كفمف اِء الفرف ة  ِمنف بفِعيۭد ِمنف أفقفصف ب  عفليفكف أومح ِلبو الرح يفجف

ل يفتا  وف ل زف را  وف مف ل خف حا  وف ل توبفِقي لكف قفمف ِلكف وف تحى تفهف ِضكف حف ةف أفرف رف ثفمف ائِِمكف وف ةف بفهف رف لِد ففتفأفكولو ثفمف ل تفِحن  إِلى الوف ابو الشحيفخف وف ِه ل تفهف جف افِيفةف الوف جف
تحى توففنِيفكف ل إِنفاثف غفنفِمكف حف ا فِي كولتِ. نِتفاجف بفقفِركف وف ِصينفةو التِي أفنفتف تفثِقو بِهف ةو الحف كف الشحاِمخف ارو وف بِطف أفسف تحى تفهف ابِكف حف ِميعِ أفبفوف كف فِي جف اِصرو توحف وف

ِضكف ب  إِلهوكف. أفرف ِضكف التِي يوعفِطيكف الرح ابِكف فِي كولتِ أفرف ِميعِ أفبفوف كف فِي جف اِصرو ب . توحف طفاكف الرح بفنفاتِكف الِذينف أفعف مف بفنِيكف وف نِكف لحف ةف بفطف رف ففتفأفكولو ثفمف
كف ا عفدوو  ايِقوكف بِهف يقفِة التِي يوضف الضتِ اِر وف لِدِه. إِلهوكف فِي الِحصف بفِقيحِة أفوف نِِه وف أفةِ ِحضف رف امف نوهو عفلى أفِخيِه وف لو عفيف ا  تفبفخف فتِهو ِجدت تفرف المو مو فِيكف وف تفنفعتِ لو المو جو الرح

ِميعِ كف فِي جف ا عفدوو  ايِقوكف بِهف يقفِة التِي يوضف الضتِ اِر وف ء  فِي الِحصف ِم بفنِيِه الِذي يفأفكولوهو لفنحهو لمف يوبفقف لهو شفيف دفهومف ِمنف لحف فنف يوعفِطيف أفحف ِقيِهمف بِأ الِذينف يوبف



ابِكف ا. أفبفوف نِهف ِل ِحضف جو ا عفلى رف نوهف لو عفيف ف ِه تفبفخف التحرف ِض ِللتحنفع ِم وف ا عفلى الفرف ففل قفدفِمهف عف أفسف بف أفنف تفضف رتِ ةو التِي لمف توجف فتِهف تفرف المو ةو فِيكف وف مف تفنفعتِ أفةو المو رف المف وف
يقفِة الضتِ اِر وف ۭء فِي الِحصف ِز كولتِ شفيف ا  فِي عفوف مف ِسرت ا تفأفكولوهو لِدهفا الِذينف تفِلدوهومف لفنحهف فوف بِأ ا وف ليفهف ِة ِمنف بفيفِن ِرجف اِرجف ا الخف تِهف ِشيمف ا بِمف ابفنفتِهف ا وف نِهف عفلى ابف وف

ابِكف كف فِي أفبفوف ا عفدوو  ايِقوكف بِهف ِليل. التِي يوضف مف الجف ففِر ِلتفهفابف هفذفا اِلسف تووبفِة فِي هفذفا الستِ كف وِس المف اِت هفذفا النحامو ِميعِ كفِلمف ل بِجف ِرصف ِلتفعفمف إِنف لمف تفحف
ِلكف عفِجيبفة  بفاِت نفسف رف ضف بفاتِكف وف رف ب  ضف عفلو الرح بح إِلهفكف يفجف هووبف الرح رف ِديئفة  ثفابِتفة . المف اضا  رف رف أفمف ة  وف اِسخف ة  رف بفاۭت عفِظيمف رف ِميعف. ضف د  عفليفكف جف يفرو وف

ا ففتفلتفِصقو بِكف رف التِي ففِزعفتف ِمنفهف اِء ِمصف وف لكف. أفدف تحى تفهف ب  عفليفكف حف لتِطوهو الرح وِس هفذفا يوسف تفبف فِي ِسففِر النحامو بفۭة لمف توكف رف كول  ضف ۭض وف رف .أفيفضا  كول  مف
ِ إِلِهكف بت ِت الرح وف عف ِلصف مف ةِ لفنحكف لمف تفسف اِء فِي الكفثفرف وِم السحمف ا كونفتومف كفنوجو ضف مف كومف. ففتفبفقوونف نفففرا  قفِليل  ِعوف ثتِرف يوكف ِسنف إِليفكومف وف ب  لكومف ِليوحف ا ففِرحف الرح كفمف وف
ا تفِلكفهف ا ِلتفمف ِض التِي أفنفتف دفاِخل  إِليفهف لوونف ِمنف الفرف تفأفصف ِلكفكومف ففتوسف يوهف ب  لكومف ِليوففنِيفكومف وف حو الرح ِميعِ الش عووِب ِمنف. كفذفِلكف يفففرف ب  فِي جف دوكف الرح يوبفدتِ وف

ۭر جف حف شفۭب وف كف ِمنف خف ل آبفاؤو ا أفنفتف وف ى لمف تفعفِرففهف رف ة  أوخف تفعفبودو هونفاكف آِلهف ا وف ائِهف ِض إِلى أفقفصف اِء الفرف ل يفكوونو. أفقفصف ئِن  وف مف ِم ل تفطف فِي تِلكف الومف وف
ذوبوول النحففِس كفلل العفيفنفيفِن وف تفِجفا  وف رف ب  هونفاكف قفلبا  مو ار  ِلقفدفِمكف بفل يوعفِطيكف الرح رف ِِ ل. قف ارا  وف نفهف تفِعبو ليفل  وف تفرف كف وف عفلقفة  قودحامف يفاتوكف مو تفكوونو حف وف

يفاتِكف نو عفلى حف بفاحِ تفقوولو. تفأفمف سفاءو: فِي الصح سفاِء تفقوولو! يفا ليفتفهو المف فِي المف بفاحو: وف تفهو الصح نفظفِر! يفا ليف ِمنف مف تفِعبو وف تِعفاِب قفلبِكف الِذي تفرف ِمِن ارف
ليفسف. عفيفنفيفكف الِذي تفنفظورو اء  وف إِمف دفائِكف عفبِيدا  وف اهفا ففتوبفاعوونف هونفاكف لفعف رف فِي سوفوۭن فِي الطحِريِق التِي قولتو لكف ل تفعودف تفرف ب  إِلى ِمصف د كف الرح يفرو وف

تفِري نف يفشف ِد الِذي قفطفعفهو». ( : )مف ل  عفِن العفهف وآبف ففضف ِض مو ائِيل فِي أفرف رف عف بفنِي إِسف وسفى أفنف يفقفطفعفهو مف ب  مو رف الرح ِد الِذي أفمف اتو العفهف ِلمف هفِذِه كف
وِريبف مف فِي حو عفهو  .مف

هذه هي كلمات العهد الذي امر الرب موسى ان يقطعه مع بني اسرائيل في ارض موآب فضل عن العهد الذي قطعه معهم في حوريب
مف قفال لهو ائِيل وف رف ِميعف إِسف وسفى جف دفعفا مو ِضِه: «وف بِكولتِ أفرف ِميعِ عفبِيِدِه وف بِجف نف وف عفوف رف بِِفرف ِض ِمصف يونِكومف فِي أفرف امف أفعف ب  أفمف ا ففعفل الرح تومف مف أفنفتومف شفاهفدف

ةف ائِبف العفِظيمف العفجف تِلكف اليفاِت وف ا عفيفنفاكف وف تفهف رف ةف التِي أفبفصف اِربف العفِظيمف آذفانا . التحجف وا وف يونا  ِلتوبفِصرو أفعف وا وف مو ب  قفلبا  ِلتفففهف لِكنف لمف يوعفِطكومو الرح وف
ِم عووا إِلى هفذفا اليفوف مف ِلكف. ِلتفسف نفعفلوكف لمف تفبفل عفلى ِرجف يحِة لمف تفبفل ثِيفابوكومف عفليفكومف وف بفِعينف سفنفة  فِي البفرتِ تو بِكومف أفرف بووا. ففقفدف ِسرف رف لمف تفشف بفزا  وف لمف تفأفكولووا خو

كومف ب  إِلهو وا أفنتِي أفنفا الرح ِكرا  ِلتفعفلمو سف ل مو را  وف مف ِب. خف رف ِلكو بفاشفانف ِلِلقفائِنفا ِللحف عووجو مف بوونف وف شف ِلكو حف ونو مف جف ِسيحو رف كفاِن خف ا ِجئفتومف إِلى هفذفا المف لمح وف
نفسحى ِف ِسبفِط مف نِصف ادف وف جف أووبفيفنف وف نفاهفا نفِصيبا  ِلرف طفيف أفعف ا وف مف هو ضف نفا أفرف ذف أفخف ا وف نفاهومف وا فِي كولتِ. ففكفسحرف ا ِلتفففِلحو لووا بِهف مف اعف ِد وف اِت هفذفا العفهف ففظووا كفِلمف ففاحف

ا تفففعفلوونف كومف. «مف نِسفاؤو ففالوكومف وف أفطف ائِيل وف رف اِل إِسف كول  ِرجف كومف وف ففاؤو عورف كومف وف بفاطوكومف شويووخو كومف أفسف سفاؤو ؤف ِ إِلِهكومف رو بت امف الرح ِميعوكومف أفمف مف جف اقِفوونف اليفوف تومف وف أفنف
ب  إِلهوكف قفسفِمِه الِذي يفقفطفعوهو الرح ِ إِلِهكف وف بت ِد الرح ل فِي عفهف خو كومف ِلتفدف اءف تفِقي مف نف يفسف طفبفكومف إِلى مف تفِطبو حف نف يفحف لتِكومف ِممح حف سفِط مف غفِريبوكومو الِذي فِي وف وف

يفعفقووبف اقف وف حف إِسف اِهيمف وف لفف ِلبفائِكف إِبفرف ا حف كفمف ا قفال لكف وف هووف يفكوونو لكف إِلها  كفمف مف ِلنفففِسِه شفعفبا  وف كف اليفوف مف ِليوِقيمف عفكف اليفوف دفكومف. مف حف عفكومف وف ليفسف مف وف
مف عفنفا اليفوف عف الِذي ليفسف هونفا مف مف ِ إِلِهنفا وف بت امف الرح مف أفمف اقِفا  اليفوف عفنفا وف عف الِذي هووف هونفا مف هفذفا القفسفمف بفل مف دف وف ففتومف كفيففف. (أفقفطفعو أفنفا هفذفا العفهف لفنحكومف قفدف عفرف

ۭة فِضح ۭر وف جف حف شفۭب وف مو التِي ِعنفدفهومف ِمنف خف هو نفامف أفصف مف وف اسفهو جف أفيفتومف أفرف رف ؛ وف تومف بِِهمف رف رف ِم الِذينف مف سفِط الومف نفا فِي وف تفزف كفيففف اجف ؛ وف رف ِض ِمصف نفا فِي أفرف أفقفمف
ذفهفۭب ِم) وف ةف تِلكف الومف بودف آِلهف ِ إِلِهنفا ِلكفيف يفذفهفبف ِليفعف بت ِرف  عفِن الرح نفصف مف مو ة  أفوف ِسبفط  قفلبوهو اليفوف أفة  أفوف عفِشيرف رف ل  أفِو امف جو ِلئفل يفكوونف. ِلئفل يفكوونف فِيكومف رف

أفففسفنفتِينا  ل  يوثفِمرو عفلقفما  وف يفقوولو. فِيكومف أفصف نفِة يوبفاِركو نفففسفهو فِي قفلبِِه وف تفى سفِمعف كفلمف هفِذِه اللعف ل ِب قفلبِي: ففيفكوونو مف تو بِتفصف إِنف ِسرف يفكوونو ِلي سفلم  وف
شفاِن-  عف العفطف يحانو مف ِل ففتفِحل  عفليفِه كول . ففيفففنفى الرح جو توهو عفلى ذفِلكف الرح غفيفرف ِ وف بت نو ِحينفئِۭذ غفضفبو الرح فوقف بِِه بفل يودفختِ ب  أفنف يفرف ِمثفلو هفذا ل يفشفاءو الرح

اِء ِت السحمف هو ِمنف تفحف مف ب  اسف و الرح حو يفمف تووبفِة فِي هفذفا الِكتفاِب وف كف ِميعِ لعفنفاِت. اللعفنفاِت المف سفبف جف ائِيل حف رف بفاِط إِسف ِميعِ أفسف ب  ِللشحرتِ ِمنف جف هو الرح يوففِرزو وف
تووبفِة فِي ِكتفاِب الشحِريعفِة هفذفا كف ِد المف ونف. العفهف ۭض بفِعيدفةۭ ِحينف يفرو نفبِي  الِذي يفأفتِي ِمنف أفرف الفجف ونف بفعفدفكومف وف ففيفقوولو الِجيلو الفِخيرو بفنووكومو الِذينف يفقوومو

ب   ا الرح ا بِهف هف ِرضو ا التِي يومف هف اضف رف أفمف ِض وف بفاِت تِلكف الفرف رف ا- ضف ا عوشفب  مف لوعو فِيهف ل يفطف ل تونفبِتو وف عو وف رف ِريق  ل توزف ا حف ِضهف ِملح  كول  أفرف ِكبفِريت  وف
ِطِه سفخف بِِه وف ب  بِغفضف ا الرح بوويِيمف التِي قفلبفهف صف ةف وف مف أفدف ةف وف ورف عفمو ِم. كفانفِقلِب سفدوومف وف ِميعو الومف يفقوولو جف ِض؟: وف ِذِه الفرف ب  هفكفذفا بِهف اذفا ففعفل الرح ِلمف

ِب العفِظيِم؟ ففيفقوولوونف و  هفذفا الغفضف مو اذفا حو ذفهفبووا: ِلمف رف وف ِض ِمصف مف ِمنف أفرف هو جف رف مف ِحينف أفخف عفهو ِ إِلِه آبفائِِهِم الِذي قفطفعفهو مف بت دف الرح كووا عفهف مف تفرف لفنحهو
ا دووا لهف سفجف ى وف رف ة  أوخف عفبفدووا آِلهف مف. وف تف لهو ل قوِسمف ة  لمف يفعفِرفووهفا وف ا كول اللعفنفاِت. آِلهف لبف عفليفهف تحى جف ِض حف ِ عفلى تِلكف الفرف بت تفعفل غفضفبو الرح ففاشف

ففِر تووبفِة فِي هفذفا الستِ كف ِم. المف ا فِي هفذفا اليفوف ى كفمف رف ۭض أوخف أفلقفاهومف إِلى أفرف يفۭظ عفِظيۭم وف غف ۭط وف سفخف ِضِهمف بِغفضفۭب وف ب  ِمنف أفرف مو الرح لهو تفأفصف اسف .وف
اِت هفِذِه الشحِريعفِة ِميعِ كفِلمف ل بِجف ِلبفنِينفا إِلى الفبفِد ِلنفعفمف عفلنفاتو لنفا وف المو ِ إِلِهنفا وف بت ائِرو ِللرح  .«السحرف

« ب  إِلهوكف دفكف الرح ِم الِذينف طفرف ِميعِ الومف دفدفتف فِي قفلبِكف بفيفنف جف كف ففإِنف رف ا قودحامف مف عفلتوهو اللعفنفةو اللتفاِن جف كفةو وف وِر البفرف تفى أفتفتف عفليفكف كول  هفِذِه الومو مف وف
ب  إِلهوكف د  الرح بِكولتِ نفففِسكف يفرو بفنووكف بِكولتِ قفلبِكف وف مف أفنفتف وف ا أفنفا أووِصيكف بِِه اليفوف سفبف كولتِ مف تِِه حف وف سفِمعفتف ِلصف ِ إِلِهكف وف بت عفتف إِلى الرح جف رف إِليفِهمف وف

ب  إِلهوكف ِميعِ الش عووِب الِذينف بفدحدفكف إِليفِهِم الرح عوكف ِمنف جف مف يفعوودو ففيفجف كف وف مو حف يفرف اِت ففِمنف هونفاكف. سفبفيفكف وف اوف اِء السحمف إِنف يفكونف قفدف بفدحدفكف إِلى أفقفصف
ذوكف ِمنف هونفاكف يفأفخو ب  إِلهوكف وف عوكف الرح مف ثفرف ِمنف. يفجف كف أفكف يوكفثتِرو ِسنو إِليفكف وف يوحف ا وف تفِلكوهف كف ففتفمف ا آبفاؤو تفلكفهف ِض التِي امف ب  إِلهوكف إِلى الفرف يفأفتِي بِكف الرح وف

يفا. آبفائِكف ِمنف كولتِ نفففِسكف ِلتفحف بح إِلهفكف ِمنف كولتِ قفلبِكف وف ِلكف ِلكفيف توِحبح الرح قفلبف نفسف ب  إِلهوكف قفلبفكف وف تِنو الرح يفخف ب  إِلهوكف كول هفِذِه اللعفنفاِت. وف عفلو الرح يفجف وف
دووكف بفِغِضيكف الِذينف طفرف عفلى مو ائِكف وف دف مف. عفلى أفعف ا اليفوف ايفاهو التِي أفنفا أووِصيكف بِهف صف ِميعِ وف لو بِجف تفعفمف ِ وف بت ِت الرح وف عو ِلصف مف ا أفنفتف ففتفعوودو تفسف أفمح وف

ِضكف ةِ أفرف رف ثفمف ائِِمكف وف ةِ بفهف رف ثفمف نِكف وف ةِ بفطف رف ِل يفِدكف فِي ثفمف يفرا  فِي كولتِ عفمف ب  إِلهوكف خف ا ففِرحف. ففيفِزيدوكف الرح يفِر كفمف حف لكف بِالخف ِجعو ِليفففرف بح يفرف لفنح الرح
تووبفةف فِي ِسففِر الشحِريعفِة هفذفا كف هو المف ائِضف ففرف ايفاهو وف صف ففظف وف ِ إِلِهكف ِلتفحف بت ِت الرح وف ِ إِلِهكف بِكولتِ قفلبِكف. ِلبفائِكف إِذفا سفِمعفتف ِلصف بت عفتف إِلى الرح جف إِذفا رف

بِكولتِ نفففِسكف ة  ِمنفكف. «وف ل بفِعيدف ة  عفليفكف وف مف ليفسفتف عفِسرف ا اليفوف ِصيحةف التِي أووِصيكف بِهف تحى تفقوول. إِنح هفِذِه الوف اِء حف عفدو: ليفسفتف ِهيف فِي السحمف نف يفصف مف
تحى تفقوول ِر حف ل ِهيف فِي عفبفِر البفحف ا؟ وف ل بِهف ِمعونفا إِيحاهفا ِلنفعفمف يوسف ذوهفا لنفا وف يفأفخو اِء وف ِلنفا إِلى السحمف ِمعونفا: لفجف يوسف ذوهفا لنفا وف يفأفخو رف وف ِلنفا البفحف نف يفعفبورو لفجف مف

ا ل بِهف فِي قفلبِكف ِلتفعفمف ا  فِي ففِمكف وف ةو قفِريبفة  ِمنفكف ِجدت ا؟ بفِل الكفِلمف ل بِهف الشحرح. اونفظورف. «إِيحاهفا ِلنفعفمف تف وف وف المف يفرف وف الخف يفاةف وف كف الحف مف قودحامف عفلتو اليفوف قفدف جف
ب  إِلهوكف فِي يوبفاِركفكف الرح وف وف تفنفمو يفا وف هو ِلتفحف كفامف أفحف هو وف ائِضف ففرف ايفاهو وف صف ففظف وف تفحف قِِه وف لوكف فِي طورو تفسف بح إِلهفكف وف مف أفنف توِحبح الرح يفتوكف اليفوف صف ا أفنتِي أفوف بِمف

ا تفِلكفهف ا ِلتفمف ِض التِي أفنفتف دفاِخل  إِليفهف مف أفنحكومف ل. الفرف ا ففإِنتِي أونفبِئوكومو اليفوف تفهف عفبفدف ى وف رف ۭة أوخف دفتف ِلِلهف سفجف يفتف وف عف بفل غفوف مف لمف تفسف فف قفلبوكف وف رف ففإِِن انفصف



ِلكوونف الةف تفهف حف ا. مف تفِلكفهف تفمف ا وف لهف خو دونح ِلتفدف ِض التِي أفنفتف عفابِر  الورف ضف. ل توِطيلو الفيحامف عفلى الفرف الفرف اءف وف مف السحمف ِهدو عفليفكومو اليفوف عفلتو. أوشف قفدف جف
تف وف المف يفاةف وف كف الحف نفةف. قودحامف اللعف كفةف وف يفاتوكف. البفرف تفلتفِصقو بِِه لفنحهو هووف حف تِِه وف وف عو ِلصف مف تفسف بح إِلهفكف وف لوكف إِذف توِحب  الرح نفسف يفا أفنفتف وف يفاةف ِلتفحف تفِر الحف ففاخف

مف إِيحاهفا يفعفقووبف أفنف يوعفِطيفهو اقف وف حف إِسف اِهيمف وف ب  ِلبفائِكف إِبفرف لفف الرح ِض التِي حف كونف عفلى الفرف كف ِلتفسف الِذي يوِطيلو أفيحامف  .«وف

مف قفال لهو ائِيل وف رف ِميعف إِسف اِت جف ِذِه الكفِلمف كفلمف بِهف وسفى وف ِرينف سفنفة : «ففذفهفبف مو ِعشف مف ابفنو ِمئفۭة وف ب . أفنفا اليفوف الرح ول بفعفدو وف الد خو وجف وف رو تفِطيعو الخو ل أفسف
دونح: قفدف قفال ِلي بورو هفذفا الورف كف. ل تفعف ب  إِلهوكف هووف عفابِر  قودحامف مف. الرح مف ِمنف قودحاِمكف ففتفِرثوهو لِء الومف ب . هووف يوبِيدو هفؤو ا قفال الرح كف كفمف .يفشووعو عفابِر  قودحامف

ا ِضِهمف فرف بِأ ا وف مف لكفهو وِريتِينف اللذفيفِن أفهف ِلكفيِ الفمو عووجف مف ونف وف ا ففعفل بِِسيحو ب  بِِهمف كفمف يفففعفلو الرح سفبف كولتِ. وف كومف تفففعفلوونف بِِهمف حف امف ب  أفمف مو الرح تفى دفففعفهو ففمف
ا يفتوكومف بِهف صف ايفا التِي أفوف صف عووا. الوف تفشفجح عفكف. تفشفدحدووا وف بح إِلهفكف سفائِر  مف مف لفنح الرح وهفهو جو هفبووا وو ل تفرف افووا وف كوكف. ل تفخف ل يفتفرو ِملوكف وف ففدفعفا». ل يوهف

ائِيل رف ِميعِ إِسف يوِن جف امف أفعف قفال لهو أفمف وسفى يفشووعف وف ب  ِلبفائِِهمف أفنف: «مو ضف التِي أفقفسفمف الرح عف هفذفا الشحعفِب الفرف لو مف خو عف لفنحكف أفنفتف تفدف تفشفجح تفشفدحدف وف
مف إِيحاهفا مف. يوعفِطيفهو ا لهو هف أفنفتف تفقفِسمو كف. وف امف ب  سفائِر  أفمف الرح عفكف. وف كوكف. هووف يفكوونو مف ل يفتفرو ِملوكف وف تفِعبف. ل يوهف ل تفرف فف وف وسفى هفِذِه». ل تفخف كفتفبف مو وف

ائِيل رف ِميعِ شويووخِ إِسف ِلجف ِ وف بت ِد الرح اِمِلي تفابووِت عفهف نفِة بفنِي لِوي حف ا ِللكفهف هف سفلمف اةف وف رف وسفى. التحوف هومف مو رف أفمف نِينف فِي ِميعفاِد: «وف ايفِة السحبفعِ الستِ فِي نِهف
امف كولتِ اةف أفمف رف أو هفِذِه التحوف هو تفقفرف تفارو كفاِن الِذي يفخف ِ إِلِهكف فِي المف بت امف الرح وا أفمف رو هف ائِيل ِليفظف رف ِميعو إِسف ا يفِجيءو جف ظفالتِ ِحينفمف اِء فِي ِعيِد المف سفنفِة اِلبفرف

سفاِمِعِهمف ائِيل فِي مف رف كومف. إِسف بح إِلهف وا أفنف يفتحقووا الرح يفتفعفلمو عووا وف مف ابِكف ِليفسف الغفِريبف الِذي فِي أفبفوف ففال وف الفطف النتِسفاءف وف ال وف جف عِ الشحعفبف الرتِ مف اِجف
اةِ رف اِت هفِذِه التحوف ِميعِ كفِلمف لووا بِجف صووا أفنف يفعفمف ِِ رف يفحف كومف كول الفيحاِم التِي. وف بح إِلهف ونف أفنف يفتحقووا الرح يفتفعفلمو عوونف وف مف لدوهومو الِذينف لمف يفعفِرفووا يفسف أفوف وف

تفِلكووهفا ا ِلتفمف دونح إِليفهف ونف الورف تومف عفابِرو ِض التِي أفنف ا عفلى الفرف يوونف فِيهف وسفى». تفحف ب  ِلمو قفال الرح وتف: «وف بفتف ِلتفمو كف قفدف قفرو ذفا أفيحامو عو يفشووعف. هووف ادف
اعِ ِلكفيف أووِصيفهو تِمف ِة اِلجف يفمف قِففا فِي خف اۭب». وف وِد سفحف ِة فِي عفمو يفمف ب  فِي الخف اءفى الرح اعِ ففتفرف تِمف ِة اِلجف يفمف قفففا فِي خف وف يفشووعو وف وسفى وف ففانفطفلقف مو

ِة يفمف اِب عفلى بفاِب الخف ودو السححف قففف عفمو وف وسفى. وف ب  ِلمو قفال الرح نفبِيتِينف فِي: «وف ِة الفجف اءف آِلهف رف رو وف يفففجو عف آبفائِكف ففيفقوومو هفذفا الشحعفبو وف قودو مف هفا أفنفتف تفرف
عفهو ِدي الِذي قفطفعفتوهو مف يفنفكوثو عفهف كونِي وف يفتفرو مف وف نفهو ا بفيف ا فِي مف ِض التِي هووف دفاِخل  إِليفهف بو. الفرف جو أفحف كوهو وف أفتفرو ِم وف بِي عفليفِه فِي ذفِلكف اليفوف تفِعلو غفضف ففيفشف

ِم تحى يفقوول فِي ذفِلكف اليفوف شفدفائِدو حف ة  وف ور  كفثِيرف توِصيبوهو شورو أفكولة  وف نفهو ففيفكوونو مف ِهي عف جف ورو: وف ابفتفنِي هفِذِه الش رو سفِطي أفصف ا لفنح إِلِهي ليفسف فِي وف !.أفمف
ى رف ۭة أوخف ِميعِ الشحرتِ الِذي عفِملهو إِِذ التفففتف إِلى آِلهف ِل جف ِم لفجف ِهي فِي ذفِلكف اليفوف جف بو وف جو أفنفا أفحف لتِمف بفنِي. وف عف فوِسكومف هفذفا النحِشيدف وف توبووا لفنف ففالنف اكف

ائِيل إِيحاهو رف ائِيل. إِسف رف اِهِهمف ِليفكوونف ِلي هفذفا النحِشيدو شفاِهدا  عفلى بفنِي إِسف عفهو فِي أفففوف ةف لبفنا . ضف تو ِلبفائِِهِم الففائِضف ضف التِي أفقفسفمف مو الفرف ِخلوهو لفنتِي أودف
ِدي يفنفكوثوونف عفهف ونف بِي وف دفرو يفزف ا وف بودوونفهف يفعف ى وف رف ۭة أوخف نوونف ثومح يفلتفِفتوونف إِلى آِلهف مف يفسف بفعوونف وف يفشف عفسفل  ففيفأفكولوونف وف ة . وف ور  كفثِيرف ابفتفهو شورو تفى أفصف ففمف

ِلِه اِه نفسف هو شفاِهدا  لفنحهو ل يونفسفى ِمنف أفففوف امف اِوبو هفذفا النحِشيدو أفمف شفدفائِدو يوجف ا. وف ِض كفمف ِخلهو إِلى الفرف مف قفبفل أفنف أودف رو بِِه اليفوف هو الِذي يوففكتِ رف ففتو فِكف إِنتِي عفرف
تو ائِيل إِيحاهو». أفقفسفمف رف عفلمف بفنِي إِسف ِم وف وسفى هفذفا النحِشيدف فِي ذفِلكف اليفوف قفال. ففكفتفبف مو صفى يفشووعف بفنف نوونف وف أفوف لو: «وف خو عف لفنحكف أفنفتف تفدف تفشفجح تفشفدحدف وف

عفكف أفنفا أفكوونو مف ا وف مف عفنفهف تو لهو ضف التِي أفقفسفمف ائِيل الفرف رف رف». بِبفنِي إِسف ا أفمف اِمهف اةِ فِي ِكتفاۭب إِلى تفمف رف اِت هفِذِه التحوف وسفى ِكتفابفةف كفِلمف ل مو ا كفمح ففِعنفدفمف
ِ بت ِد الرح اِمِلي تفابووِت عفهف وسفى اللِويتِينف حف ِ إِلِهكومف ِليفكوونف هونفاكف شفاِهدا  عفليفكومف: «مو بت ِد الرح انِِب تفابووِت عفهف عووهو بِجف ضف اةِ هفذفا وف رف ذووا ِكتفابف التحوف .خو
لبفةف ِرقفابفكومو الص  دفكومف وف ر  تِي. لفنتِي أفنفا عفاِرف  تفمف وف ِ بفعفدف مف ِريت بح ففكفمف بِالحف ونف الرح تومف توقفاِومو مف قفدف ِصرف عفكومو اليفوف ي  مف أفنفا بفعفدو حف ذفا وف عووا إِليح! هووف مف اِجف

ضف الفرف اءف وف ِهدف عفليفِهِم السحمف أوشف اِت وف ِلمف ِذِه الكف سفاِمِعِهمف بِهف كومف لفنفِطقف فِي مف ففاءف عورف بفاِطكومف وف تِي تفففِسدوونف. كول شويووخِ أفسف وف لفنتِي عفاِرف  أفنحكومف بفعفدف مف
اِل أفيفِديكومف مف فعف تحى توِغيظووهو بِأ ِ حف بت امف الرح لوونف الشحرح أفمف يوِصيبوكومو الشحر  فِي آِخِر الفيحاِم لفنحكومف تفعفمف يفتوكومف بِِه وف صف تفِزيغوونف عفِن الطحِريِق الِذي أفوف ».وف

اِمِه اِت هفذفا النحِشيِد إِلى تفمف ِلمف ائِيل بِكف رف اعفِة إِسف مف سفاِمعِ كولتِ جف وسفى فِي مف  :ففنفطفقف مو

« ال ففِمي ضو أفقفوف عِ الفرف مف لتفسف فتفكفلمف وف اتو ففأ اوف ا السحمف تِي أفيحتوهف يفقفطورو كفالنحدفى كفلِمي. اونفصو طفِر تفعفِليِمي وف ِطلو كفالمف ابِِل. يفهف كفالوف كفالطحلتِ عفلى الكفِل وف
ِب ِ أونفاِدي. عفلى العوشف بت ِم الرح لِهنفا. إِنتِي بِاسف ة  ِلِ طووا عفظفمف نِيعوهو. أفعف رو الكفاِملو صف ل . هووف الصحخف ِميعف سوبوِلِه عفدف رف فِيِه. إِنح جف وف انفۭة ل جف .إِلهو أفمف

عفاِدل  هووف يق  وف لتفۭو. «ِصدتِ جو مو وف لدفهو ِجيل  أفعف ليفسووا أفوف اهفهو الِذينف هومف عفار  وف ِكيۭم؟ أفليفسف. ففسفدووا تِجف بِيتا  غفيفرف حف ذفا يفا شفعفبا  غف بح بِهف هفل توكفافِئوونف الرح
ۭر ۭر ففدفوف لووا ِسنِي دفوف فمح تفأ ؟ اوذفكورف أفيحامف الِقدفِم وف فكف أفنفشفأ قفتفنِيفكف هووف عفِملكف وف مو كف ففيفقوولووا لكف. هووف أفبفاكف وف شويووخف كف وف بِرف فل أفبفاكف ففيوخف أ ِحينف قفسفمف. «اسف
ائِيل رف سفبف عفدفِد بفنِي إِسف وما  ِلشوعووۭب حف قف بفنِي آدفمف نفصفبف توخو ِم ِحينف ففرح ِ هووف شفعفبوهو. العفِلي  ِللومف بت مف الرح بفلو نفِصيبِِه. إِنح قِسف دفهو فِي. يفعفقووبو حف جف وف

ِرۭب ِحۭش خف تفوف سف لۭء مو فِي خف ِض قفففۭر وف نِِه. أفرف دفقفِة عفيف انفهو كفحف صف ظفهو وف لحف اطف بِِه وف يفبفسوطو. أفحف اِخِه يفِرف  وف عفلى فِرف رو عوشحهو وف كو النحسف رتِ ا يوحف كفمف
نفبِي  عفهو إِله  أفجف ليفسف مف دفهو اقفتفادفهو وف حف ب  وف نفاِكبِِه هفكفذفا الرح ا عفلى مف ِملوهف يفحف ذوهفا وف يفأفخو يفِه وف نفاحف اِء. جف رف حف ارف الصح فكفل ثِمف ِض ففأ تفففعفاِت الفرف رف كفبفهو عفلى مو أفرف

ِ عف دفسفِم لوبت تويووۭس مف لِد بفاشفانف وف ِكبفاۭش أفوف اۭف وف ِم ِخرف عف شفحف لبفنف غفنفۭم مف بفدفةف بفقفۭر وف زو ِر وف خف اِن الصح وح يفتا  ِمنف صف زف ۭر وف جف عفهو عفسفل  ِمنف حف ضف أفرف وف
را  مف تفهو خف مف الِعنفِب شفِربف دف ففسف. «الِحنفطفِة وف رف ونف وف ما . ففسفِمنف يفشوورو تفسفيفتف شفحف اكف غفلوظفتف وف ةِ! سفِمنفتف وف رف خف غفبِيف عفنف صف ففضف اِللهف الِذي عفِملهو وف ففرف

لِصِه اِس. خف جف أفغفاظووهو بِالفرف انِِب وف وهو بِالفجف ثفاۭن ليفسفِت اف. أفغفارو وا لفوف ا. ذفبفحو هفبفهف اءفتف ِمنف قفِريۭب لمف يفرف دفاۭث قفدف جف ۭة لمف يفعفِرفووهفا أفحف ِلِلهف
كومف أفكف. آبفاؤو نفِسيتف اف الِذي أفبفدف تفهو وف كف لدفكف تفرف رو الِذي وف خف بفنفاتِِه. «الصح ذفل ِمنف الغفيفِظ بفنِيِه وف رف ب  وف أفى الرح أفنفظورو. ففرف مف وف نفهو ِهي عف جف بو وف جو قفال أفحف وف

مف توهو اذفا تفكوونو آِخرف انفةف فِيِهمف. مف لد  ل أفمف تفقفلتِب  أفوف مف ِجيل  مو فبفاِطيِلِهمف. إِنحهو ا ليفسف إِلها  أفغفاظوونِي بِأ ونِي بِمف ۭة. هومف أفغفارو ومح ا ليفسف شفعفبا  بِأ هومف بِمف فنفا أوِغيرو ففأ
مف ِرقو أوسوسف الِجبفاِل. غفبِيحۭة أوِغيظوهو توحف ا وف غفلتفهف ضف وف تفأفكولو الفرف اِويفِة الس ففلى وف بِي ففتفتحِقدو إِلى الهف تفعفلتف نفار  بِغفضف ورا . إِنحهو قفِد اشف عو عفليفِهمف شورو مف أفجف

دفاۭء سفامتۭ ى وف مح نفهووكوونف ِمنف حو مف وعۭ وف ونف ِمنف جو اوو اِمي فِيِهمف إِذف هومف خف ِفدو ِسهف أونف ِض. وف اِحِف الفرف وف ِة زف مف عف حو وِش مف حو ِسلو فِيِهمف أفنفيفابف الوو ِمنف. أورف
بفةو عف دووِر الر  ِمنف دفاِخِل الخو اِرجۭ السحيففو يوثفِكلو وف يفِب. خف عف الفشف ِضيعو مف الرح عف الففتفاةِ وف هومف. الففتفى مف رف لو ِمنف النحاِس ِذكف أوبفطتِ ايفا وف وف دوهومف إِلى الزح .قولتو أوبفدتِ

دفادوهومف ِمنف أفنف يفقوولووا ِ ِمنف أفنف يونفِكرف أفضف فف ِمنف إِغفاظفِة العفدووت ب  ففعفل كول هفِذِه: لوف لمف أفخف ليفسف الرح تفففعفتف وف ل. «يفدونفا ارف أفيِ وف ةو الرح ة  عفِديمف مف أومح إِنحهو
ةف فِيِهمف مف. بفِصيرف تفهو لووا آِخرف فمح تفأ ِذِه وف قفلووا لففِطنووا بِهف ؟. لوف عف مف هو بح سفلمف الرح مف وف هومف بفاعفهو رف خف ل أفنح صف ة  لوف بفوف ِزمو اثفنفاِن رف يفهف اِحد  أفلفا  وف دو وف رو كفيففف يفطف

اِكِمينف نفا حف دفاؤو لوف كفانف أفعف هومف وف رو ِرنفا صفخف ةف. لفنحهو ليفسف كفصفخف ورف وِم عفمو ِمنف كورو مف وف ففنفتفهو ففنفِة سفدوومف جف مف عفنفاقِيدو. لفنح ِمنف جف لهو مف ِعنفبو سومتۭ وف ِعنفبوهو
ةۭ ارف رف لِل القفاتِلو. مف ِسم  الفصف ةو الثحعفابِيِن وف مف هومف حو رو مف اءو. «خف زف الجف ةو وف ائِنِي؟ ِليف النحقفمف زف تووما  عفليفِه فِي خف خف نووزا  ِعنفِدي مف كف قفۭت. أفليفسف ذفِلكف مف فِي وف



مف هو ِرعفة . تفِزل  أفقفدفامو سف مف مو يحئفاتو لهو هف المو مف هفلِكِهمف قفِريب  وف ِفقو. إِنح يفوف عفلى عفبِيِدِه يوشف بح يفِدينو شفعفبفهو وف لمف. لفنح الرح ى أفنح اليفدف قفدف مفضفتف وف ِحينف يفرف
لق  يفقوولو طف ل مو وز  وف جو حف ؟ ِلتفقومف: يفبفقف مف رف سفكفائِبِِهمف مف بو خف رف تفشف مف ذفبفائِِحِهمف وف ا التِي كفانفتف تفأفكولو شفحف ووا إِليفهف أ ةو التِي التفجف رف مو الصحخف توهو أفيفنف آِلهف
ايفة  تفكونف عفليفكومف ِحمف كومف وف توسفاِعدف وا النف. وف ِعي! اونفظورو ليفسف إِله  مف يِي. أفنفا أفنفا هووف وف أوحف لتِص . أفنفا أوِميتو وف خف ليفسف ِمنف يفِدي مو ِفي وف إِنتِي أفشف قفتو وف .سفحف

أفقوولو اِء يفِدي وف ففعو إِلى السحمف ي  أفنفا إِلى الفبفِد: إِنتِي أفرف اِزي. حف أوجف دفاِدي وف ة  عفلى أفضف د  نفقفمف اِء يفِدي أفرو سفكفتف بِالقفضف أفمف إِذفا سفنفنفتو سفيفِفي البفاِرقف وف
بفِغِضيح ما . مو يفأفكولو سفيفِفي لحف اِمي بِدفۭم وف ِكرو ِسهف ِ. أوسف اِد العفدووت وِس قووح ؤو ِمنف رو السحبفايفا وف ِم القفتفلى وف بوهو لفنحهو يفنفتفِقمو بِدفِم عفبِيِدِه. «بِدف مو شفعف ا الومف للووا أفي هف تفهف

ِضِه عفنف شفعفبِِه ففحو عفنف أفرف يفصف دفاِدِه وف ة  عفلى أفضف د  نفقفمف يفرو يفشووعو بفنو». وف سفاِمعِ الشحعفِب هووف وف اِت هفذفا النحِشيِد فِي مف ِميعِ كفِلمف نفطفقف بِجف وسفى وف فتفى مو ففأ
مف. نوونف اِت قفال لهو ائِيل بِكولتِ هفِذِه الكفِلمف رف ِميعِ إِسف اطفبفِة جف خف وسفى ِمنف مو غف مو ا ففرف لمح دو عفليفكومف: «وف هف اِت التِي أفنفا أفشف ِميعِ الكفِلمف هووا قولووبفكومف إِلى جف جتِ وف

اةِ رف اِت هفِذِه التحوف ِلمف ِميعِ كف لووا بِجف ِرصووا أفنف يفعفمف لدفكومف ِليفحف ا أفوف مف ِلكفيف تووصووا بِهف ا اليفوف يفاتوكومف. بِهف را  بفاِطل  عفليفكومف بفل ِهيف حف ا ليفسفتف أفمف ذفا. لفنحهف بِهف وف
تفِلكووهفا ا ِلتفمف دونح إِليفهف ونف الورف ِض التِي أفنفتومف عفابِرو ِر توِطيلوونف الفيحامف عفلى الفرف ِم». الفمف وسفى فِي نفففِس ذفِلكف اليفوف ب  ِلمو قفال الرح بفِل: «وف عفدف إِلى جف اِصف

بفِل تف فِي الجف مو لكا  وف ائِيل مو رف ا ِلبفنِي إِسف ِطيهف نفعفانف التِي أفنفا أوعف ضف كف انفظورف أفرف ا وف وآبف الِذي قوبفالةف أفِريحف ِض مو بفِل نفبوو الِذي فِي أفرف عفبفاِريمف هفذفا جف
ِمِه مح إِلى قفوف ضو بفِل هووۭر وف وكف فِي جف ونو أفخو اتف هفارو ا مف ِمكف كفمف مح إِلى قفوف انفضف عفدو إِليفِه وف ائِيل ِعنفدف. الِذي تفصف رف سفِط بفنِي إِسف انِي فِي وف تومف نف ا خو لفنحكومف

ائِيل رف سفِط بفنِي إِسف سفانِي فِي وف يحِة ِصيۭن إِذف لمف توقفدتِ ِريبفِة قفاِدشف فِي بفرتِ اِء مف لو إِلى هونفاكف إِلى. مف خو لِكنحكف ل تفدف ا وف ضف ِمنف قوبفالتِهف ففإِنحكف تفنفظورو الفرف
ائِيل رف ا ِلبفنِي إِسف ِطيهف ِض التِي أفنفا أوعف  .«الفرف

تِِه ففقفال وف ائِيل قفبفل مف رف لو ِا بفنِي إِسف جو وسفى رف ا مو كف بِهف كفةو التِي بفارف هفِذِه ِهيف البفرف تفلفلف ِمنف: «وف مف ِمنف سفِعيرف وف قف لهو رف أفشف ب  ِمنف ِسينفاءف وف اءف الرح جف
مف عفنف يفِمينِِه نفارو شفِريعفۭة لهو ِس وف اِت القودف بفوف أفتفى ِمنف رف انف وف بفِل ففارف بح الشحعفبف. جف فحف اِلسوونف ِعنفدف قفدفِمكف يفتفقفبحلوونف. ففأ هومف جف يِسيِه فِي يفِدكف وف ِميعو قِدتِ جف

اِلكف اعفِة يفعفقووبف. ِمنف أفقفوف مف اثا  ِلجف وسفى ِميرف انفا مو صف وۭس أفوف عا . بِنفامو ائِيل مف رف بفاطو إِسف سفاءو الشحعفِب أفسف ؤف عف رو تفمف ِلكا  ِحينف اجف ونف مف كفانف فِي يفشوورو .وف
الوهو قفِليِلينف ل يفكونف ِرجف تف وف ل يفمو أووبفيفنو وف يف رف هفِذِه عفنف يفهووذفا». ِليفحف ِمِه: «وف أفِت بِِه إِلى قفوف تف يفهووذفا وف وف ب  صف عف يفا رف مف ِه يوقفاتِلو ِلنفففِسِه. قفال اسف بِيفدفيف

دفاِدِه نا  عفلى أفضف ِللِوي قفال». ففكونف عفوف ِريبفةف: «وف اِء مف تفهو ِعنفدف مف مف اصف خف سحةف وف بفتفهو فِي مف رح يِق الِذي جف دتِ ِلكف الصتِ جو كف ِلرف أووِريمو كف وف يمو الِذي قفال. تومتِ
ِه أومتِ دفكف: عفنف أفبِيِه وف انووا عفهف صف كف وف ِفظووا كفلمف لدفهو لمف يفعفِرفف بفل حف أفوف تِِه لمف يفعفتفِرفف وف وف بِإِخف ا وف هومف ائِيل. لمف أفرف رف إِسف كف وف كفامف ونف يفعفقووبف أفحف يوعفلتِمو

وسفكف بفِحكف. نفامو ذف قفاۭت عفلى مف رف حف مو ورا  فِي أفنفِفكف وف عوونف بفخو يفِه. يفضف ِل يفدف تفِض بِعفمف ارف تفهو وف ب  قووح تحى. بفاِركف يفا رف بفِغِضيِه حف مو قفاِوِميِه وف توونف مو ِطمف مو احف
وا يفاِمينف قفال». ل يفقوومو ِلبِنف يفِه آِمنا : «وف كونو لدف ِ يفسف بت بِيبو الرح كونو. حف نفِكبفيفِه يفسف بفيفنف مف اِر وف هو طوول النحهف تورو ِليووسوفف قفال». يفسف ِ: «وف بت كفة  ِمنف الرح بفارف مو

اِر بفتفاِت الفقفمف نف نفففائِِس مو ِس وف غفلِت الشحمف نفففائِِس مو تو وف ِة تفحف ابِضف ِة الرح بِالل جح اِء بِالنحدفى وف هو بِنفففائِِس السحمف ضو ِمنف. أفرف ِة وف ففاِخِر الِجبفاِل القفِديمف ِمنف مف وف
قفِة ِرضفى السحاِكِن فِي العوليف ا وف ِملئِهف ِض وف ِمنف نفففائِِس الفرف تِِه. نفففائِِس اِلكفاِم الفبفِديحِة وف وف ِة نفِذيِر إِخف عفلى قِمح أفِس يووسوفف وف ِرِه. ففلتفأفِت عفلى رف رو ثفوف بِكف

نفا ِرئفۭم نفاهو قفرف قفرف ِض. ِزينفة  لهو وف عا  إِلى أفقفاِصي الفرف ا يفنفطفحو الش عووبف مف نفسحى. بِِهمف أولووفو مف ايِمف وف اتو أفففرف بفوف ا رف بوولوونف قفال». هومف ِلزف حف يفا: «وف اِففرف
أفنفتف يفا يفسحاكفرو بِِخيفاِمكف وِجكف وف رو بوولوونو بِخو عوواِن القفبفائِل. زف بفِل يفدف اِر. إِلى الجف تفِضعفاِن ِمنف ففيفِض البِحف ا يفرف مف اِن ذفبفائِحف البِرتِ لفنحهو بفحف هونفاكف يفذف

ِل مف ةۭ فِي الرح ورف مو طف ائِرف مف ذفخف ادف قفال». وف ِلجف ادف: «وف سحعف جف ك  الِذي وف بفارف أفِس. مو ِة الرح عف قِمح اعف مف رف سف الذتِ اففتفرف ةۭ سفكفنف وف ل ِلنفففِسِه لفنحهو. كفلبفوف أفى الفوح رف وف
ائِيل رف عف إِسف هو مف كفامف أفحف ِ وف بت قح الرح لو حف أفسا  ِللشحعفِب يفعفمف فتفى رف فووظا  ففأ حف م  ِمنف الشحاِرعِ مف ِلدفانف قفال». هونفاكف قِسف ».دفانو ِشبفلو أفسفۭد يفثِبو ِمنف بفاشفانف: «وف

ِلنفففتفاِلي قفال نووبف: « وف الجف بف وف ِلِك الغفرف امف ِ وف بت كفة  ِمنف الرح تفِلئف بفرف امف بفعف ِرضى  وف لفِشيرف قفال». يفا نفففتفاِلي اشف ك  ِمنف البفنِينف أفِشيرو: «وف بفارف ِليفكونف. مو
لهو يفِت ِرجف يفغفِمسف فِي الزح تِِه وف وف قفبوول  ِمنف إِخف توكف. مف احف فيحاِمكف رف أ كف كف وف اِليجو زف اس  مف نوحف ِديد  وف ونو. «حف اءف فِي. ليفسف ِمثفل ِا يفا يفشوورو كفبو السحمف يفرف

تِِه امف فِي عفظفمف الغفمف عوونفتِكف وف تو. مف عو الفبفِديحةو ِمنف تفحف الفذفرو أ  وف لجف قفال. اِللهو القفِديمو مف دف ِمنف قودحاِمكف العفدووح وف ِلكف: ففطفرف ائِيلو آِمنا . أفهف رف كونف إِسف ففيفسف
دفهو حف هو تفقفطورو نفدى . وف اؤو سفمف ۭر وف مف خف ِض ِحنفطفۭة وف ائِيلو. تفكوونو عفيفنو يفعفقووبف إِلى أفرف رف ِس! طووبفاكف يفا إِسف ِ تورف بت نفصوورا  بِالرح نف ِمثفلوكف يفا شفعفبا  مف مف

تِكف سفيفِف عفظفمف نِكف وف تفففعفاتِِهمف! عفوف رف و مو أ أفنفتف تفطف كف وف دفاؤو ففيفتفذفللو لكف أفعف ». 

ِميعف جف ِض ِمنف ِجلعفادف إِلى دفانف وف ِميعف الفرف ب  جف اهو الرح فرف ا ففأ ِة الِذي قوبفالةف أفِريحف جف أفِس الِفسف بفِل نفبوو إِلى رف وآبف إِلى جف بفاِت مو وسفى ِمنف عفرف ِعدف مو صف وف
ِل إِلى صووغفرف ِدينفِة النحخف ا مف ةف بوقفعفةف أفِريحف الدحائِرف نووبف وف الجف ِ وف بِيت ِر الغفرف ِض يفهووذفا إِلى البفحف ِميعف أفرف جف نفسحى وف مف ايِمف وف ضف أفففرف أفرف قفال لهو. نفففتفاِلي وف وف

ب  يفعفقووبف قفائِل : «الرح اقف وف حف إِسف اِهيمف وف بفرف تو ِلِ ضو التِي أفقفسفمف ا: هفِذِه ِهيف الفرف ِطيهف ِلكف أوعف لِكنحكف إِلى هونفاكف ل. ِلنفسف يفتوكف إِيحاهفا بِعفيفنفيفكف وف قفدف أفرف
بورو ِ». تفعف بت ِل الرح سفبف قفوف وآبف حف ِض مو ِ فِي أفرف بت وسفى عفبفدو الرح اتف هونفاكف مو قفابِل بفيفِت ففغوورف. ففمف وآبف مو ِض مو اِء فِي أفرف دفففنفهو فِي الِجوف لمف. وف وف

ِم هو إِلى هفذفا اليفوف توهو. يفعفِرفف إِنفسفان  قفبفرف ارف ل ذفهفبفتف نفضف نوهو وف لمف تفِكل عفيف اتف وف ِرينف سفنفة  ِحينف مف ِعشف وسفى ابفنف ِمئفۭة وف كفانف مو ائِيل. وف رف ففبفكفى بفنوو إِسف
ما  وآبف ثفلثِينف يفوف بفاِت مو وسفى فِي عفرف وسفى. مو ِة مو نفاحف لتف أفيحامو بوكفاِء مف وسفى عفليفِه. ففكفمو عف مو ضف ۭة إِذف وف مف وحف ِحكف تفلف رو يفشووعو بفنو نووۭن كفانف قفِد امف وف

وسفى ب  مو صفى الرح ا أفوف عفِملووا كفمف ائِيل وف رف يفِه ففسفِمعف لهو بفنوو إِسف ۭه فِي. يفدف جف ها  ِلوف جف ب  وف ففهو الرح وسفى الِذي عفرف ائِيل ِمثفلو مو رف لمف يفقومف بفعفدو نفبِي  فِي إِسف وف
كولتِ فِي كولتِ اليفِد الشحِديدفةِ وف ِضِه وف كولتِ أفرف ِميعِ عفبِيِدِه وف بِجف نف وف عفوف رف بِِفرف ِض ِمصف ا فِي أفرف لهف ب  ِليفعفمف سفلهو الرح ائِِب التِي أفرف العفجف ِميعِ اليفاِت وف جف

ائِيلف رف ِميعِ إِسف يوِن جف امف أفعف وسفى أفمف ا مو نفعفهف ِة التِي صف اِوِف العفِظيمف خف  .المف
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وسفى اِدِم مو بح قفالف ِليفشووعف بفِن نووۭن خف ِ أفنح الرح بت وسفى عفبفِد الرح ِت مو وف كفانف بفعفدف مف اتف: «وف وسفى عفبفِدي قفدف مف دونح أفنفتف. مو بورف هفذفا الورف ِِ اعف ففالنف قومو
ائِيلف رف ا ِلبفنِي إِسف عفِطيهف ِض الحتِي أفنفا مو كول  هفذفا الشحعفِب إِلفى الفرف وسفى. وف تو مو ا كفلحمف طفيفتوهو كفمف اِمكومف لفكومف أفعف ِضعۭ تفدووسوهو بوطوونو أفقفدف وف يحِة. كولح مف ِمنف الفبفرتِ

اِت ِر الففورف ِر الفكفبِيِر نفهف لوبفنفانف هفذفا إِلفى النحهف ِض الفِحثتِيتِينف, وف ِميعِ أفرف كومف, جف مو ِس يفكوونو توخو غفِرِب الشحمف وف مف ِر الفكفبِيِر نفحف إِلفى الفبفحف لف يفِقفو إِنفسفان  فِي. وف
يفاتِكف ِهكف كولح أفيحاِم حف جف عفكف. وف وسفى أفكوونو مف عف مو ا كونفتو مف كوكف. كفمف لف أفتفرو ِملوكف وف عف. لف أوهف تفشفجح ضف الحتِي, تفشفدحدف وف ذفا الشحعفِب الفرف لفنحكف أفنفتف تفقفِسمو ِلهف

مف ِطيفهو لفففتو ِلبفائِِهمف أفنف أوعف دا . حف تفشفدتِ ا كونف مو وسفى عفبفِدي, إِنحمف ا مو كف بِهف رف سفبف كولتِ الشحِريعفِة الحتِي أفمف ِل حف فحظف ِللفعفمف ا  ِلتفتفحف عف ِجدت تفشفجح ا. وف لف تفِملف عفنفهف
ا تفذفهفبو يفثومف ال  ِلتوففِلحف حف لف ِشمف حف ِسففرو هفِذِه الشحِريعفِة ِمنف ففِمكف. يفِمينا  وف لفيفل , لف يفبفرف ارا  وف جو فِيِه نفهف ا هووف, بفلف تفلفهف سفبف كولتِ مف ِل حف فحظف ِللفعفمف ِلتفتفحف

تووب  فِيِه كف ِحينفئِۭذ توففِلحو. مف ِلحو طفِريقفكف وف عف. لفنحكف ِحينفئِۭذ توصف تفشفجح ؟ تفشفدحدف وف توكف رف ا أفمف ا! أفمف ثومف يف عفكف حف بح إِلفهفكف مف تفِعبف لفنح الرح لف تفرف هفبف وف لف تفرف
ففاءف الشحعفِب». تفذفهفبو رف يفشووعو عورف فمف وا الشحعفبف قفائِِلينف: «ففأ رو أفمو لحِة وف حف سفِط الفمف وا فِي وف وزو ادا : جو فوِسكومف زف ونف, هفيتِئووا لفنف لفنحكومف بفعفدف ثفلفثفِة أفيحاۭم تفعفبورو

تفِلكووهفا كومف ِلتفمف ب  إِلفهو ضف الحتِي يوعفِطيكومو الرح تفِلكووا الفرف لووا ففتفمف خو دونح هفذفا ِلتفدف نفسحى». الورف فف ِسبفِط مف نِصف اِديتِينف وف الفجف أووبفيفنِيتِينف وف :ثومح قفالف يفشووعو ِللرح
ِ قفائِل « بت بفدو الرح وسفى عف كومف بِِه مو رف وا الفكفلفمف الحِذي أفمف ضف: اذفكورو طفاكومف هفِذِه الفرف أفعف كومف وف احف كومف قفدف أفرف ب  إِلفهو اِشيكومف تفلفبفثو. الرح وف مف ففالوكومف وف أفطف كومف وف نِسفاؤو

دونتِ وسفى فِي عفبفِر الورف طفاكومف مو ِض الحتِي أفعف تِكومف, فِي الفرف وف امف إِخف ِزينف أفمف هتِ تفجف ونف مو أفنفتومف تفعفبورو تحى يوِريحف, كول  الفبفطفاِل ذفِوي الفبفأفِس, وف مف حف توِعينوونفهو وف
تفكومف ِمثفلفكومف وف ب  إِخف كومف, الرح ب  إِلفهو ضف الحتِي يوعفِطيِهمو الرح تفِلكووا هومف أفيفضا  الفرف يفمف ا. وف تفِلكوونفهف تفمف اثِكومف وف ِض ِميرف ِجعوونف إِلفى أفرف الحتِي أفعفطفاكومف, ثومح تفرف

ِس وِق الشحمف وف شورو دونتِ نفحف ِ فِي عفبفِر الورف بت بفدو الرح وسفى عف ابووا يفشووعف». مو فجف لوهو: «ففأ تفنفا بِِه نفعفمف رف ا أفمف ِسلفنفا نفذفهفبف, كولح مف ا تورف يفثومف حف ا. وف سفبف كولتِ مف حف
عو لفكف مف وسفى نفسف وسفى. سفِمعفنفا ِلمو عف مو ا كفانف مف عفكف كفمف ب  إِلفهوكف يفكوونو مف ا الرح هو بِِه. إِنحمف رو ا تفأفمو كف فِي كولتِ مف عو كفلفمف مف لف يفسف لفكف وف كول  إِنفسفاۭن يفعفصفى قفوف

عف. يوقفتفلو تفشفجح دا  وف تفشفدتِ ا كونف مو إِنحمف ».  

ا  اسووسفيفِن ِسرت لفيفِن جف جو يمف رف سفلف يفشووعو بفنو نووۭن ِمنف ِشطتِ فرف ا: «قفائِل , ففأ أفِريحف ضف وف ا الفرف ا». اذفهفبفا انفظورف هف مو انِيفۭة اسف أفةۭ زف رف لف بفيفتف امف دفخف ففذفهفبفا وف
عفا هونفاكف طفجف اضف ابو وف احف ا. رف ِلِك أفِريحف ضف: «ففِقيلف ِلمف سحسفا الفرف ائِيلف ِليفتفجف رف لفِن ِمنف بفنِي إِسف جو لفةف رف لف إِلفى هونفا اللحيف ذفا قفدف دفخف ِلكو». هووف سفلف مف فرف ففأ
ابف يفقوولو احف ا إِلفى رف لف بفيفتفِك: «أفِريحف دفخف لفيفِن اللحذفيفِن أفتفيفا إِلفيفِك وف جو ِرِجي الرح ا, أفخف ضف كولحهف سحسفا الفرف ا قفدف أفتفيفا ِليفتفجف مف لفيفِن». لفنحهو جو أفةو الرح رف ذفِت الفمف فخف ففأ

قفالفتف ا وف مف فتفهو بحأ خف ا: «وف لفمف ِمنف أفيفنف هومف لفمف أفعف لفِن وف جو اءف إِلفيح الرح ا. نفعفمف جف جف رف ا خف وف انفِغلفِق الفبفاِب فِي الظحلفِم أفنحهومف كفانف نفحف لفمو أفيفنف ذفهفبفا. وف .لفسفتو أفعف
ا ِركووهومف تحى تودف ا حف هومف اءف رف عووا سفِريعا  وف حِ». اسف دفة  عفلفى السحطف نفضح ا مو ا بفيفنف ِعيدفاِن كفتحاۭن لفهف مف تفهو ارف وف حِ وف ا عفلفى السحطف مف لفعفتفهو فطف ا ِهيف ففأ أفمح ففسفعفى. وف

اِوِض خف دونتِ إِلفى الفمف ا فِي طفِريِق الورف هومف اءف رف مو وف لفقووا الفبفابف. الفقفوف ا أفغف اءفهومف رف جف الحِذينف سفعووا وف رف ا خف الفمف حف ِعدفتف. وف طفِجعفا صف ا ففقفبفلف أفنف يفضف ا هومف أفمح وف
قفالفتف حِ وف ا إِلفى السحطف ضف: «إِلفيفِهمف طفاكومو الفرف بح قفدف أفعف تو أفنح الرح نفا, عفِلمف لفيف قفعف عف بفكومف قفدف وف عف أفنح رو ِلكومف, وف ِض ذفابووا ِمنف أفجف ِميعف سوكحاِن الفرف أفنح جف ,وف

رف وِجكومف ِمنف ِمصف رو كومف ِعنفدف خو ِر سووفف قودحامف ب  ِميفاهف بفحف نفا كفيففف يفبحسف الرح دونتِ, لفنحنفا قفدف سفِمعف وِريتِينف اللحذفيفِن فِي عفبفِر الورف ِلكفيِ الفمو وهو بِمف تومو ا عفِملف مف :وف
عووجف ونف وف ا, ِسيحو وهومف تومو مف رح بفبِكومف. اللحذفيفِن حف وح  فِي إِنفسفاۭن بِسف لفمف تفبفقف بفعفدو رو نفا ففذفابفتف قولووبونفا وف اِء ِمنف, سفِمعف و فِي السحمف كومف هووف اح بح إِلفهف لفنح الرح

تو ِض ِمنف تفحف عفلفى الفرف قو وف انفۭة. ففوف ةف أفمف ِطيفانِي عفلفمف أفعف ِ وف بت ِلففا ِلي بِالرح وفا . ففالنف احف عفرو ا مف عفكومف عف. لفنتِي قفدف عفِملفتو مف ا أفيفضا  مف تومف لف أفنف فنف تفعفمف بِأ
وفا  عفرو ِت. بفيفِت أفبِي مف وف ا أفنففوسفنفا ِمنف الفمف لتِصف توخف مف وف ا لفهو كولح مف اتِي وف وف أفخف تِي وف وف إِخف ي وف أومتِ يِيفا أفبِي وف تفحف تفسف لفِن». وف جو ا الرح كومف: «ففقفالف لفهف ضو نفففسونفا ِعوف

نفا هفذفا رف ِت إِنف لفمف توففشووا أفمف وف انفة . ِللفمف أفمف وفا  وف عفرو عفِك مف لو مف ضف أفنحنفا نفعفمف ب  الفرف طفانفا الرح يفكوونو إِذفا أفعف ةِ». وف بفۭل ِمنف الفكووح ا بِحف مف لفتفهو فنفزف ا, ففأ لفنح بفيفتفهف
ائِِط الس وِر ِهيف سفكفنفتف بِالس وِر, بِحف ا. وف مف قفالفتف لفهو ا الس عفاةو: «وف اِدففكومف بفِل ِلئفلح يوصف ِجعف الس عفاةو, اذفهفبفا إِلفى الفجف تحى يفرف تفبِئفا هونفاكف ثفلفثفةف أفيحاۭم حف اخف ثومح, وف

ا لفِن». اذفهفبفا فِي طفِريِقكومف جو ا الرح لحففتِنفا بِِه: «ففقفالف لفهف نو بفِريئفاِن ِمنف يفِمينِِك هفذفا الحِذي حف ِض. نفحف نو نفأفتِي إِلفى الفرف ذفا نفحف بفلف, هووف بِِطي هفذفا الفحف ففارف
ا لفتِنفا ِمنفهف ةِ الحتِي أفنفزف ِمِز فِي الفكووح يووِط الفِقرف سفائِرف بفيفِت أفبِيِك, ِمنف خو تفِك وف وف إِخف ِك وف أومح ِعي إِلفيفِك فِي الفبفيفِت أفبفاِك وف مف اجف جو. وف رو نف يفخف ففيفكوونو أفنح كولح مف

اِرجۭ اِب بفيفتِِك إِلفى خف أفِسِه, ِمنف أفبفوف هو عفلفى رف نو نفكوونو بفِريئفيفِن, ففدفمو نفحف لفيفِه. وف قفعفتف عف أفِسنفا إِذفا وف هو عفلفى رف عفِك فِي الفبفيفِت ففدفمو نف يفكوونو مف ا كول  مف أفمح وف
لحففتِنفا. يفد  لفِفِك الحِذي حف نفا هفذفا نفكوونو بفِريئفيفِن ِمنف حف رف إِنف أفففشفيفِت أفمف ا: «ففقفالفتف». وف سفبف كفلفِمكومف ا ففذفهفبفا». هووف هفكفذفا حف مف ففتفهو رف صف بفلف. وف بفطفتف حف رف وف

ةِ ِمِز فِي الفكووح عف الس عفاةو. الفِقرف جف تحى رف لفبِثفا هونفاكف ثفلفثفةف أفيحاۭم حف بفِل وف ا إِلفى الفجف اءف جف ا. ففانفطفلفقفا وف ففتحشف الس عفاةو فِي كولتِ الطحِريِق ففلفمف يفِجدووهومف عف. وف جف ثومح رف
ا مف ابفهو ا أفصف لفيفِه كولح مف ا عف قفصح أفتفيفا إِلفى يفشووعف بفِن نووۭن وف ا وف عفبفرف بفِل وف لف عفِن الفجف نفزف لفِن وف جو قفالف ِليفشووعف. الرح ضف: «وف بح قفدف دفففعف بِيفِدنفا الفرف إِنح الرح

ا ِض بِسفبفبِنفا, كولحهف قفدف ذفابف كول  سوكحاِن الفرف وف ». 

دونتِ ا إِلفى الورف أفتفوف يمف وف لووا ِمنف ِشطتِ تفحف ارف ائِيلف, ففبفكحرف يفشووعو فِي الفغفِد وف رف كول  بفنِي إِسف وا, هووف وف بفرو بفاتووا هونفاكف قفبفلف أفنف عف كفانف بفعفدف ثفلفثفِة أفيحاۭم أفنح. وف وف
وا الشحعفبف رو أفمف لحِة وف حف سفِط الفمف وا فِي وف ازو ففاءف جف اِمِلينف إِيحاهو: «الفعورف نفةف اللحِويتِينف حف الفكفهف ِ إِلفِهكومف وف بت ِد الرح ونف تفابووتف عفهف ا تفرو تفِحلووا ِمنف, ِعنفدفمف ففارف

هو اءف رف وا وف ِسيرو اِكنِكومف وف اعۭ بِالفِقيفاِس. أفمف وو أفلفففيف ِذرف سفاففة  نفحف نفهو مف بفيف نفكومف وف لفِكنف يفكوونو بفيف ونف فِيِه. وف بووا ِمنفهو ِلكفيف تفعفِرفووا الطحِريقف الحِذي تفِسيرو .لف تفقفرو
وا هفذفا الطحِريقف ِمنف قفبفلو قفالف يفشووعو ِللشحعفِب». لفنحكومف لفمف تفعفبورو ائِبف: «وف سفِطكومف عفجف لو غفدا  فِي وف بح يفعفمف نفِة». تفقفدحسووا لفنح الرح قفالف يفشووعو ِللفكفهف :وف

امف الشحعفِب« وا أفمف بورو اعف ِد وف ِملووا تفابووتف الفعفهف امف الشحعفِب». احف وا أفمف سفارو ِد وف لووا تفابووتف الفعفهف مف ب  ِليفشووعف. ففحف كف فِي: «ففقفالف الرح مو مف أفبفتفِدئو أوعفظتِ الفيفوف
عفكف وسفى أفكوونو مف عف مو ا كونفتو مف وا أفنتِي كفمف لفمو ائِيلف ِليفعف رف ِميعِ إِسف يوِن جف ِد قفائِل . أفعف اِمِلي تفابووِت الفعفهف نفةف حف ِر الفكفهف ا أفنفتف ففأفمو أفمح ا تفأفتوونف إِلفى: وف ِعنفدفمف

دونتِ دونتِ تفِقفوونف فِي الورف فحِة ِميفاِه الورف ائِيلف». ضف رف ِ إِلفِهكومف: «ففقفالف يفشووعو ِلبفنِي إِسف بت عووا كفلفمف الرح مف اسف وا إِلفى هونفا وف ذفا: «ثومح قفالف يفشووعو». تفقفدحمو بِهف



سفِطكومف يح فِي وف ف الفحف ونف أفنح اح وِريتِينف, تفعفلفمو الفمو اِشيتِينف وف جف الفِجرف يتِينف وف ِفِرزتِ الف يتِينف وف ِ الفِحوت الفِحثتِيتِينف وف نفعفانِيتِينف وف اِمكومو الفكف دو ِمنف أفمف رو دا  يفطف طفرف وف
الفيفبووِسيتِينف دونتِ. وف كومف فِي الورف امف ِض عفابِر  أفمف ِد سفيتِِد كولتِ الفرف ذفا تفابووتو عفهف ائِيلف. هووف رف بفاِط إِسف ل  ِمنف أفسف جو ل , ففالنف انفتفِخبووا اثفنفيف عفشفرف رف جو رف

اِحدا  ِمنف كولتِ ِسبفۭط دونتِ. وف ا فِي ِميفاِه الورف ِض كولتِهف ِ سفيتِِد الفرف بت اِمِلي تفابووِت الرح نفِة حف تفِقر  بوطوونو أفقفدفاِم الفكفهف ا تفسف يفكوونو ِحينفمف دونتِ, وف أفنح ِميفاهف الورف
اِحدا  ا  وف تفِقفو نفدت ففِلقو وف قو تفنف ةف ِمنف ففوف ِدرف نفحف دونح». الفمو وا الورف لف الشحعفبو ِمنف ِخيفاِمِهمف ِليفعفبورو تفحف ا ارف لفمح امف الشحعفِب, وف ِد أفمف اِملوو تفابووِت الفعفهف نفةو حف الفكفهف ,وف

فحِة الفِميفاِه  اِمِلي التحابووِت فِي ضف نفِة حف ِل الفكفهف جو اِس أفرف انفِغمف دونتِ وف اِمِلي التحابووِت إِلفى الورف ِميعِ شوطووِطِه كولح- ففِعنفدف إِتفيفاِن حف تفِلئ  إِلفى جف مف دون  مو الورف وف
اِد  صف اِحدا  بفِعيدا  ِجدتا  عفنف - أفيحاِم الفحف ا  وف تف نفدت قفامف قو وف ةو ِمنف ففوف ِدرف نفحف قفففِت الفِميفاهو الفمو تفانف» أفدفامف«وف رف انِِب صف ِدينفِة الحتِي إِلفى جف ةو إِلفى, الفمف ِدرف نفحف الفمو وف
بفِة  ِر الفعفرف ِر الفِملفحِ«بفحف اما » بفحف ا, انفقفطفعفتف تفمف قفابِلف أفِريحف عفبفرف الشحعفبو مو سفِط. وف ِ عفلفى الفيفابِسفِة فِي وف بت ِد الرح اِملوو تفابووِت عفهف نفةو حف قففف الفكفهف ففوف

اِسِخينف دونتِ رف دونتِ, الورف ِميعو الشحعفِب ِمنف عوبووِر الورف تحى انفتفهفى جف ونف عفلفى الفيفابِسفِة حف ائِيلف عفابِرو رف ِميعو إِسف جف وف . 

رف يفشووعف بح أفمف دونتِ أفنح الرح ِميعو الشحعفِب ِمنف عوبووِر الورف ا انفتفهفى جف كفانف لفمح ل : «وف جو تفِخبووا ِمنف الشحعفِب اثفنفيف عفشفرف رف اِحدا  ِمنف كولتِ ِسبفۭط. انف ل  وف جو رف
وهومف قفائِِلينف رو أفمو را : وف جف ة  اثفنفيف عفشفرف حف اِسخف نفِة رف ِل الفكفهف جو قِِف أفرف وف دونتِ ِمنف مف سفِط الورف ِملووا ِمنف هونفا ِمنف وف عووهفا فِي, احف ضف عفكومف وف وهفا مف عفبتِرو وف

لفةف بِيِت الحِذي تفبِيتوونف فِيِه اللحيف ائِيلف». الفمف رف مف ِمنف بفنِي إِسف ل  الحِذينف عفيحنفهو جو اِحدا  ِمنف كولتِ ِسبفۭط, ففدفعفا يفشووعو اِلثفنفيف عفشفرف رف ل  وف جو مف. رف قفالف لفهو وف
دونتِ: «يفشووعو سفِط الورف ِ إِلفِهكومف إِلفى وف بت امف تفابووِت الرح وا أفمف بورو ائِيلف, اعف رف بفاِط بفنِي إِسف سفبف عفدفِد أفسف اِحدا  عفلفى كفتِِفِه حف را  وف جف ۭل حف جو ففعووا كول  رف ارف ,وف

سفِطكومف ة  فِي وف فلف غفدا  بفنووكومف. ِلكفيف تفكوونف هفِذِه عفلفمف مف: إِذفا سفأ ةف؟ تفقوولوونف لفهو ارف هفِذِه الفِحجف ا لفكومف وف ِد: مف امف تفابووِت عفهف ففلفقفتف أفمف دونتِ قفِد انف إِنح ِميفاهف الورف
ِ بت دونتِ. الرح ففلفقفتف ِميفاهو الورف دونح انف ِر. ِعنفدف عوبووِرِه الورف ائِيلف إِلفى الدحهف رف ةو تِذفكفارا  ِلبفنِي إِسف ارف رف يفشووعو». ففتفكوونو هفِذِه الفِحجف ا أفمف ائِيلف كفمف رف ,ففففعفلف بفنوو إِسف

ب  ِليفشووعف ا قفالف الرح دونتِ كفمف سفِط الورف را  ِمنف وف جف لووا اثفنفيف عفشفرف حف مف حف ائِيلف, وف رف بفاِط بفنِي إِسف سفبف عفدفِد أفسف بِيِت, حف مف إِلفى الفمف عفهو وهفا مف عفبحرو وف
عووهفا هونفاكف ضف وف ِد. وف اِمِلي تفابووِت الفعفهف نفِة حف ِل الفكفهف جو قِِف أفرف وف تف مف دونتِ تفحف سفِط الورف را  فِي وف جف نفصفبف يفشووعو اثفنفيف عفشفرف حف ِهيف هونفاكف إِلفى هفذفا. وف وف

ِم مف بِِه الشحعفبف. الفيفوف لتِ ب  يفشووعف أفنف يوكف رف الرح ۭء أفمف تحى انفتفهفى كول  شفيف دونتِ حف سفِط الورف قففووا فِي وف اِملوو التحابووِت وف نفةو حف الفكفهف رف بِِه, وف ا أفمف سفبف كولتِ مف حف
وسفى يفشووعف وا. مو عف الشحعفبو ففعفبفرو رف أفسف ةِ الشحعفِب. وف رف ضف نفةو فِي حف الفكفهف ِ وف بت بفرف تفابووتو الرح ا انفتفهفى كول  الشحعفِب ِمنف الفعوبووِر أفنحهو عف كفانف لفمح عفبفرف. وف وف

وسفى مف مو هو لحمف ا كف ائِيلف كفمف رف امف بفنِي إِسف ِزينف أفمف هتِ تفجف نفسحى مو فو ِسبفِط مف نِصف اۭد وف بفنوو جف أووبفيفنف وف امف. بفنوو رف وا أفمف نفِد عفبفرو ِدينف ِللفجو رتِ تفجف بفِعينف أفلففا  مو وف أفرف نفحف
ا بفاِت أفِريحف ِب إِلفى عفرف رف ِ ِللفحف بت ائِيلف. الرح رف ِميعِ إِسف يوِن جف ب  يفشووعف فِي أفعف ِم عفظحمف الرح يفاتِِه, فِي ذفِلكف الفيفوف وسفى كولح أفيحاِم حف ا هفابووا مو ابووهو كفمف .ففهف

ب  ِليفشووعف قفالف الرح دونتِ: «وف عفدووا ِمنف الورف ادفةِ أفنف يفصف اِمِلي تفابووِت الشحهف نفةف حف ِر الفكفهف نفةف». مو رف يفشووعو الفكفهف فمف دونتِ: «ففأ عفدووا ِمنف الورف ا». اصف ففكفانف لفمح
دونتِ سفِط الورف ِ ِمنف وف بت ِد الرح اِملوو تفابووِت عفهف نفةو حف ِعدف الفكفهف نفِة إِلفى الفيفابِسفِة, صف توِذبفتف بوطوونو أفقفدفاِم الفكفهف اجف ا, وف كفانِهف عفتف إِلفى مف جف دونتِ رف أفنح ِميفاهف الورف

ا ِمنف قفبفلو إِلفى كولتِ شوطووِطِه تف كفمف رف جف ِل. وف ِر الفوح ِم الفعفاِشِر ِمنف الشحهف دونتِ فِي الفيفوف ِعدف الشحعفبو ِمنف الورف صف ا, وف ِم أفِريحف اِل فِي توخو ل وا فِي الفِجلفجف حف وف
ِ قِيت اِل. الشحرف ا يفشووعو فِي الفِجلفجف بفهف دونتِ نفصف ذووهفا ِمنف الورف را  الحتِي أفخف جف اِلثفنفا عفشفرف حف ائِيلف. وف رف قفالف ِلبفنِي إِسف هومف: «وف فلف بفنووكومف غفدا  آبفاءف أ إِذفا سف

ونف بفنِيكومف قفائِِلينف: قفائِِلينف ةو؟ توعفِلمو ارف ا هفِذِه الفِحجف دونح: مف ائِيلو هفذفا الورف رف بفرف إِسف اِمكومف. عفلفى الفيفابِسفِة عف دونتِ ِمنف أفمف كومف قفدف يفبحسف ِميفاهف الورف بح إِلفهف لفنح الرح
تومف تحى عفبفرف نفا, حف بفرف تحى عف اِمنفا حف ِر سووۭف الحِذي يفبحسفهو ِمنف أفمف كومف بِبفحف ب  إِلفهو ا ففعفلف الرح ا قفِويحة . كفمف ِ أفنحهف بت ِض يفدف الرح ِميعو شوعووِب الفرف لفمف جف ِلكفيف, ِلتفعف

كومف كولح الفيحاِم بح إِلفهف افووا الرح  .«تفخف

با  دونتِ غفرف وِريتِينف الحِذينف فِي عفبفِر الورف لووِك الفمو ِميعو مو ا سفِمعف جف ِعنفدفمف ِر, وف نفعفانِيتِينف الحِذينف عفلفى الفبفحف لووِك الفكف ِميعو مو جف بح قفدف يفبحسف ِميفاهف, وف أفنح الرح
نفا تحى عفبفرف ائِيلف حف رف اِم بفنِي إِسف دونتِ ِمنف أفمف ائِيلف, الورف رف اِء بفنِي إِسف رح وح  بفعفدو ِمنف جف لفمف تفبفقف فِيِهمف رو مف وف ب . ذفابفتف قولووبوهو قفِت قفالف الرح فِي ذفِلكف الفوف

اۭن: «ِليفشووعف وح نفعف ِلنفففِسكف سفكفاِكينف ِمنف صف ائِيلف ثفانِيفة , اصف رف تونف بفنِي إِسف عودف ففاخف ائِيلف فِي». وف رف تفنف بفنِي إِسف خف اۭن وف وح نفعف يفشووعو سفكفاِكينف ِمنف صف ففصف
قولفِف تفِن يفشووعف إِيحاهومف. تفلتِ الف هفذفا هووف سفبفبو خف رف: وف اِرِجينف ِمنف ِمصف ِميعِ الشحعفِب الفخف ِِ, أفنح جف ِب, الذ كوورف رف اِل الفحف ِِ ِرجف ِميعف يحِة, جف اتووا فِي الفبفرتِ مف

رف وِجِهمف ِمنف ِمصف رو توونِينف. عفلفى الطحِريِق بِخو خف وا كفانووا مف جو رف ِميعف الشحعفِب الحِذينف خف ِلدووا فِي الفقفففِر عفلفى. لفنح جف ِميعو الشحعفِب الحِذينف وو ا جف أفمح وف
تفنووا رف ففلفمف يوخف وِجِهمف ِمنف ِمصف رو اِرِجينف. الطحِريِق بِخو ِب الفخف رف الو الفحف ِميعو الشحعفِب ِرجف تحى ففنِيف جف بفِعينف سفنفة  فِي الفقفففِر حف وا أفرف ائِيلف سفارو رف لفنح بفنِي إِسف

رف ِ, ِمنف ِمصف بت ِل الرح عووا ِلقفوف مف ب  ِلبفائِِهمف أفنف يوعفِطيفنفا إِيحاهفا, الحِذينف لفمف يفسف لففف الرح ضف الحتِي حف مف أفنحهو لف يوِريِهِم الفرف ب  لفهو لففف الرح ضف, الحِذينف حف الفرف
عفسفل  مف. الحتِي تفِفيضو لفبفنا  وف كفانفهو مف مف هو فقفامف ا بفنووهومف ففأ أفمح مف كفانووا قولففا . وف تفنف يفشووعو لفنحهو تِنووهومف فِي الطحِريِق, ففإِيحاهومف خف ا انفتفهفى. إِذف لفمف يفخف كفانف بفعفدفمف وف

تحى بفِرئووا لحِة حف حف اِكنِِهمف فِي الفمف وا فِي أفمف مف أفقفامو تِتفاِن أفنحهو ِميعو الشحعفِب ِمنف اِلخف ب  ِليفشووعف. جف قفالف الرح رف: «وف تو عفنفكومف عفارف ِمصف جف رف مف قفدف دفحف ».الفيفوف
كفاِن  مو ذفِلكف الفمف الف«ففدوِعيف اسف ِم» الفِجلفجف اِل. إِلفى هفذفا الفيفوف ائِيلف فِي الفِجلفجف رف لح بفنوو إِسف سفاء , ففحف ِر مف ابِعف عفشفرف ِمنف الشحهف ِم الرح حف فِي الفيفوف عفِملووا الفِفصف وف

ا بفاِت أفِريحف ِم. فِي عفرف ففِريكا  فِي نفففِس ذفِلكف الفيفوف حِ ففِطيرا  وف ِض فِي الفغفِد بفعفدف الفِفصف لحِة الفرف أفكفلووا ِمنف غف ِلِهمف ِمنف. وف ن  فِي الفغفِد ِعنفدف أفكف انفقفطفعف الفمف وف
ِض لحِة الفرف ن , غف ائِيلف مف رف لفمف يفكونف بفعفدو ِلبفنِي إِسف ِض كفنفعفانف فِي تِلفكف السحنفِة. وف صووِل أفرف حف فكفلووا ِمنف مف ففعف. ففأ ا أفنحهو رف ا كفانف يفشووعو ِعنفدف أفِريحف دفثف لفمح حف وف
نفظفرف اقِۭف قوبفالفتفهو, عفيفنفيفِه وف ۭل وف جو إِذفا بِرف لوول  بِيفِدِه, وف سف فوهو مف سفيف فلفهو. وف أ سف دفائِنفا؟: «ففسفارف يفشووعو إِلفيفِه وف بفلف أفنفا, كفلح: «ففقفالف» هفلف لفنفا أفنفتف أفوف لفعف

ِ بت نفِد الرح ئِيسو جو دف». النف أفتفيفتو. رف سفجف ِض وف ِهِه إِلفى الفرف جف قفالف لفهو, ففسفقفطف يفشووعو عفلفى وف مو سفيتِِدي عفبفدفهو؟: «وف لتِ اذفا يوكف ِ» بِمف بت نفِد الرح ئِيسو جو ففقفالف رف
ِلكف: «ِليفشووعف لفعف نفعفلفكف ِمنف ِرجف قفدحس , اخف لفيفِه هووف مو اقِف  عف كفانف الحِذي أفنفتف وف ففففعفلف يفشووعو كفذفِلكف». لفنح الفمف . 

ائِيلف رف بفِب بفنِي إِسف قففحلفة  بِسف غفلحقفة  مو ا مو كفانفتف أفِريحف لو. وف خو د  يفدف لف أفحف جو وف رو د  يفخف ب  ِليفشووعف. لف أفحف ا. انفظورف: «ففقفالف الرح ِلكفهف مف ا وف قفدف دفففعفتو بِيفِدكف أفِريحف
ةف الفبفأفِس بفابِرف ِدينفِة. جف ةف الفمف ونف دفائِرف ِب, تفدوورو رف اِل الفحف ِميعو ِرجف اِحدفة . جف ة  وف رح ِدينفِة مف لف الفمف وف اقف. هفكفذفا تفففعفلوونف ِستحةف أفيحاۭم. حف ِملوونف أفبفوف نفۭة يفحف سفبفعفةو كفهف وف

امف التحابووِت تفاِف السحبفعفةف أفمف اۭت. الفهو رح ِدينفِة سفبفعف مف ةف الفمف ونف دفائِرف ِم السحابِعِ تفدوورو فِي الفيفوف اِق, وف ِربوونف بِالفبفوف نفةو يفضف الفكفهف ِت. وف تِدفاِد صفوف يفكوونو ِعنفدف امف وف
تف الفبووِق اِعكومف صفوف تِمف تفاِف ِعنفدف اسف ِن الفهو تِفو هوتفافا  عفِظيما , قفرف ِميعف الشحعفِب يفهف كفانِِه, أفنح جف ِدينفِة فِي مف قوطو سوورو الفمف ۭل, ففيفسف جو عفدو الشحعفبو كول  رف يفصف وف

ِهِه جف عف وف مو». مف قفالف لفهو نفةف وف ِد: «ففدفعفا يفشووعو بفنو نووۭن الفكفهف ِملووا تفابووتف الفعفهف ِ. احف بت امف تفابووِت الرح اِق هوتفاۭف أفمف نفۭة سفبفعفةف أفبفوف ِملف سفبفعفةو كفهف لفيفحف ».وف



ِ بت امف تفابووِت الرح دو أفمف رتِ تفجف تفِز الفمو لفيفجف ِدينفِة وف ةف الفمف وا دفائِرف دوورو وا وف تفازو قفالووا ِللشحعفِب اجف ا قفالف يفشووعو ِللشحعفِب. وف كفانف كفمف نفةو. وف تفازف السحبفعفةو الفكفهف اجف
ِ بت امف الرح تفاِف السحبفعفةف أفمف اقف الفهو اِمِلينف أفبفوف اِق, حف بووا بِالفبفوف رف ضف اءفهومف. وف رف ِ سفائِر  وف بت ِد الرح تفابووتو عفهف اِربِينف, وف نفِة الضح امف الفكفهف ۭد سفائِر  أفمف رتِ تفجف كول  مو وف

اِق اءف التحابووِت. بِالفبفوف رف ة  وف الفبفِقيحةو سفائِرف اِق. وف ِربوونف بِالفبفوف يفضف ونف وف رف يفشووعو الشحعفبف. كفانووا يفِسيرو أفمف تفكومف: وف وف عووا صف لف توسفمتِ تِفووا وف لف, لف تفهف وف
مف أفقوولو لفكومو تحى يفوف ة  حف اِهكومف كفِلمف جف ِمنف أفففوف رو تِفووا: تفخف تِفوونف. اهف اِحدفة ». ففتفهف ة  وف رح ِدينفِة مف لف الفمف وف ِ حف بت بفاتووا فِي. ففدفارف تفابووتو الرح لحةف وف حف لووا الفمف ثومح دفخف

لحِة حف ِ, ففبفكحرف يفشووعو فِي الفغفِد. الفمف بت نفةو تفابووتف الرح لف الفكفهف مف حف ونف سفيفرا , وف ِ سفائِرو بت امف تفابووِت الرح تفاِف السحبفعفةف أفمف اقف الفهو اِملوونف أفبفوف نفةو الفحف السحبفعفةو الفكفهف وف
اِق اِربوونف بِالفبفوف ضف مف, وف هو امف ونف أفمف دوونف سفائِرو رتِ تفجف الفمو ِ, وف بت اءف تفابووِت الرح رف ة  وف الفبفِقيحةو سفائِرف اِق. وف ِربوونف بِالفبفوف يفضف ونف وف وا. كفانووا يفِسيرو دفارو وف

لحِة حف عووا إِلفى الفمف جف اِحدفة  ثومح رف ة  وف رح ِم الثحانِي مف ِدينفِة فِي الفيفوف ِر. هفكفذفا ففعفلووا ِستحةف أفيحاۭم. بِالفمف وا ِعنفدف طولووعِ الفففجف مف بفكحرو ِم السحابِعِ أفنحهو كفانف فِي الفيفوف وف
اۭت رح اِل سفبفعف مف ِدينفِة عفلفى هفذفا الفِمنفوف ةف الفمف وا دفائِرف دفارو اۭت. وف رح ِدينفِة سفبفعف مف ةف الفمف وا دفائِرف ِم ففقفطف دفارو ا. فِي ذفِلكف الفيفوف ةِ السحابِعفِة ِعنفدفمف رح كفانف فِي الفمف وف

اِق أفنح يفشووعف قفالف ِللشحعفِب نفةو بِالفبفوف بف الفكفهف تِفووا: «ضفرف ِدينفةف, اهف طفاكومو الفمف بح قفدف أفعف ِ. لفنح الرح بت ما  ِللرح رح حف ا مو ا فِيهف كول  مف ِدينفةو وف ابو. ففتفكوونو الفمف احف رف
ا فِي الفبفيفِت عفهف نف مف كول  مف يفا ِهيف وف انِيفةو ففقفطف تفحف ا, الزح لفنفاهومف سف سفلفيفِن اللحذفيفِن أفرف رف فِت الفمو بحأ ا قفدف خف وا. لفنحهف مو رح اِم ِلئفلح توحف رف وا ِمنف الفحف تفِرزو ا أفنفتومف ففاحف أفمح وف

وهفا رو توكفدتِ ة  وف مف رح حف ائِيلف مو رف لحةف إِسف حف عفلووا مف تفجف اِم وف رف ذووا ِمنف الفحف تفأفخو لو فِي. وف خو تفدف ِ وف بت سا  ِللرح ِديِد تفكوونو قودف الفحف اِس وف آنِيفِة الن حف الذحهفِب وف ِة وف كول  الفِفضح وف
ِ بت انفِة الرح اِق». ِخزف بووا بِالفبفوف رف ضف تففف الشحعفبو وف تف الفبووِق أفنح الشحعفبف هفتففف هوتفافا  عفِظيما . ففهف كفانف ِحينف سفِمعف الشحعفبو صفوف ففسفقفطف الس ورو فِي, وف

كفانِِه ِهِه, مف جف عف وف ۭل مف جو ِدينفِة كول  رف ِعدف الشحعفبو إِلفى الفمف صف ِدينفةف, وف ذووا الفمف أفخف أفةۭ. وف رف امف ۭل وف جو ِدينفِة ِمنف رف ا فِي الفمف وا كولح مف مو رح حف شفيفخۭ , وف -ِمنف ِطففۭل وف
دتِ السحيفِف ِميرف بِحف الفحف الفغفنفمف وف تحى الفبفقفرف وف ضف. حف سحسفا الفرف لفيفِن اللحذفيفِن تفجف جو قفالف يفشووعو ِللرح ا ِمنف هونفاكف: «وف ِرجف أفخف انِيفِة وف أفةِ الزح رف لف بفيفتف الفمف خو ادف

ا ا لفهف لفففتومف ا حف ا كفمف ا لفهف كولح مف أفةف وف رف ا». الفمف ا لفهف كولح مف ا وف تفهف وف إِخف ا وف هف أومح أفبفاهفا وف ابف وف احف ا رف جف رف أفخف اسووسفاِن وف لف الفجف كفاهومف, ففدفخف تفرف كولح عفشفائِِرهفا وف وف
ائِيلف رف لحِة إِسف حف اِرجف مف ا. خف ا بِهف عف كولتِ مف ِدينفةف بِالنحاِر مف قووا الفمف رف أفحف ِ. وف بت انفِة بفيفِت الرح عفلووهفا فِي ِخزف ِديِد جف الفحف اِس وف آنِيفةو الن حف الذحهفبو وف ةو وف ا الفِفضح .إِنحمف

ا ا لفهف كولح مف ا وف بفيفتف أفبِيهف انِيفةف وف ابف الزح احف يفا يفشووعو رف تفحف اسف ِم. وف ائِيلف إِلفى هفذفا الفيفوف رف سفِط إِسف سفكفنفتف فِي وف ا, وف مف لفهو سف لفيفِن اللحذفيفِن أفرف سف رف فِت الفمو بحأ ا خف لفنحهف
ا سحسفا أفِريحف قفِت قفائِل . يفشووعو ِليفتفجف لففف يفشووعو فِي ذفِلكف الفوف حف ا: «وف ِدينفةف أفِريحف يفبفنِي هفِذِه الفمف لو الحِذي يفقوومو وف جو ِ الرح بت لفعوون  قودحامف الرح ِرِه. مف بِبِكف

ا ابفهف ِغيِرِه يفنفِصبو أفبفوف بِصف ا وف سوهف ستِ عف يفشووعف». يوؤف ب  مف كفانف الرح ِض, وف ِميعِ الفرف هو فِي جف بفرو كفانف خف وف . 

اِم رف ائِيلف ِخيفانفة  فِي الفحف رف انف بفنوو إِسف خف اِم, وف رف حف ِمنف ِسبفِط يفهووذفا ِمنف الفحف ارف بفِدي بفنو زف ِمي بفنو زف انو بفنو كفرف ذف عفخف فخف ِ عفلفى, ففأ بت ِميف غفضفبو الرح ففحف
ائِيلف رف قِيح بفيفِت إِيلف. بفنِي إِسف ا إِلفى عفايف الحتِي ِعنفدف بفيفِت آِونف شفرف ال  ِمنف أفِريحف سفلف يفشووعو ِرجف أفرف مف, وف قفال لفهو ضف: «وف سحسووا الفرف عفدووا تفجف ».اصف

سحسووا عفايف تفجف الو وف جف ِعدف الرتِ قفالووا لفهو. ففصف عووا إِلفى يفشووعف وف جف عفدف كول  الشحعفِب: «ثومح رف ۭل, لف يفصف جو ۭل أفوف ثفلفثفةو آلفِف رف جو وو أفلفففيف رف عفدف نفحف بفلف يفصف
ِربووا عفايف يفضف مف قفِليلوونف. وف لتِفف كولح الشحعفِب إِلفى هونفاكف لفنحهو ۭل». لف توكف جو وو ثفلفثفِة آلفِف رف ِعدف ِمنف الشحعفِب إِلفى هونفاكف نفحف ِل. ففصف امف أفهف بووا أفمف هفرف وف

ل . عفايف جو ثفلفثِينف رف وف ِستحۭة وف لو عفايف نفحف مف أفهف بف ِمنفهو رف دفِر, ففضف نفحف بووهومف فِي الفمو رف ضف اِم الفبفاِب إِلفى شفبفاِريمف وف لفِحقووهومف ِمنف أفمف ففذفابف قفلفبو الشحعفِب. وف
اِء ارف ِمثفلف الفمف صف سفاِء. وف ِ إِلفى الفمف بت امف تفابووِت الرح ِض أفمف ِهِه إِلفى الفرف جف سفقفطف عفلفى وف قف يفشووعو ثِيفابفهو وف زح ائِيلف, ففمف رف شويووخو إِسف ابا , هووف وف عووا تورف ضف وف وف

وِسِهمف ؤو قفالف يفشووعو. عفلفى رو ب : «وف وِريتِينف ِليوبِيدوونفا؟ لفيفتفنفا! آِه يفا سفيتِدو الرح ففعفنفا إِلفى يفِد الفمو دونح تفعفبِيرا  ِلكفيف تفدف تف هفذفا الشحعفبف الورف اذفا عفبحرف ِلمف
دونتِ نحا فِي عفبفِر الورف سفكف نفا وف يف تفضف فلوكف يفا سفيتِدو. ارف أ ِميعو سوكحاِن: أفسف جف عو الفكفنفعفانِي ونف وف مف دفائِِه؟ ففيفسف امف أفعف ائِيلو قفففاهو أفمف رف لف إِسف وح ا حف اذفا أفقوولو بفعفدفمف مف

ِض نفا ِمنف الفرف مف يفقفِرضوونف اسف يوِحيطوونف بِنفا وف ِض وف ِمكف الفعفِظيِم؟. الفرف نفعو ِلسف اذفا تفصف مف ب  ِليفشووعف». وف اذفا أفنفتف سفاقِط  عفلفى! قومف: «ففقفالف الرح ِلمف
ائِيلو رف ف إِسف أ طف ؟ قفدف أفخف ِهكف جف مف بِِه, وف توهو رف ِدي الحِذي أفمف اِم, بفلف تفعفد وا عفهف رف ذووا ِمنف الفحف وا, بفلف سفِرقووا, بفلف أفخف تِعفتِِهمف, بفلف أفنفكفرو عووا فِي أفمف ضف ففلفمف. بفلف وف

دفائِِهمف امف أفعف ائِيلف ِللث بووِت أفمف رف كحنف بفنوو إِسف ونف. يفتفمف ومو رو حف مف مف دفائِِهمف لفنحهو امف أفعف ونف قفففاهومف أفمف امف ِمنف, يوِديرو رف عفكومف إِنف لفمف توبِيدووا الفحف لف أفعوودو أفكوونو مف وف
سفِطكومف قولف. وف ِس الشحعفبف وف ائِيلف. تفقفدحسووا ِللفغفِد: قومف قفدتِ رف ب  إِلفهو إِسف ائِيلو: لفنحهو هفكفذفا قفالف الرح رف ام  يفا إِسف رف سفِطكف حف امف, فِي وف كحنو ِللث بووِت أفمف ففلف تفتفمف

سفِطكومف امف ِمنف وف رف تحى تفنفِزعووا الفحف دفائِكف حف بفاِطكومف. أفعف فسف ونف فِي الفغفِد بِأ مو بِعفشفائِِرِه, ففتفتفقفدحمو ب  يفتفقفدح ذوهو الرح بفطف الحِذي يفأفخو يفكوونو أفنح الستِ ةو الحتِي, وف الفعفِشيرف وف
ا ب  تفتفقفدحمو بِبويووتِهف ذوهفا الرح اِلِه, يفأفخو مو بِِرجف ب  يفتفقفدح ذوهو الرح الفبفيفتو الحِذي يفأفخو ا لفهو. وف كول  مف قو بِالنحاِر هووف وف رف اِم يوحف رف وذو بِالفحف أفخو يفكوونو الفمف دف, وف لفنحهو تفعفدحى عفهف

ِ بت ائِيلف, الرح رف ة  فِي إِسف لفنحهو عفِملف قفبفاحف بفاِطِه». وف فسف ائِيلف بِأ رف مف إِسف قفدح وِخذف ِسبفطو يفهووذفا, ففبفكحرف يفشووعو فِي الفغفِد وف ةو. ففأ وِخذفتف عفِشيرف ثومح قفدحمف قفبِيلفةف يفهووذفا ففأ
ِحيتِينف ارف بفِدي. الزح وِخذف زف اِلِهمف ففأ ِحيتِينف بِِرجف ارف ةف الزح حف ِمنف ِسبفِط يفهووذفا. ثومح قفدحمف عفِشيرف ارف بفِدي بفِن زف ِمي بفِن زف انو بفنو كفرف وِخذف عفخف اِلِه ففأ .ففقفدحمف بفيفتفهو بِِرجف

انف ائِيلف, يفا ابفنِي: «ففقفالف يفشووعو ِلعفخف رف ِ إِلفِه إِسف بت دا  ِللرح جف ِط النف مف اذفا عفِملفتف, أفعف نِي النف مف بِرف أفخف تفِرفف لفهو وف اعف نتِي. وف ِف عف ابف». لف توخف فجف ففأ
انو يفشووعف كفذفا: «عفاخف نفعفتو كفذفا وف صف ائِيلف وف رف ِ إِلفِه إِسف بت طفأفتو إِلفى الرح قتا  إِنتِي قفدف أفخف ِة ِردفاء  ِشنفعفاِريتا  نفِفيسا . حف أفيفتو فِي الفغفنِيمف ِمئفتفيف شفاقِِل, رف وف

ۭة سوونف شفاقِل , فِضح مف نوهو خف زف ِلسفانف ذفهفۭب وف ا, وف توهف ذف أفخف ا وف توهف يف تفهف تِي. ففاشف يفمف سفِط خف ِض فِي وف ة  فِي الفرف ورف مو طف هفا ِهيف مف ا, وف تفهف ةو تفحف الفِفضح سفلف». وف فرف ففأ
ا تفهف ةو تفحف الفِفضح تِِه وف يفمف ة  فِي خف ورف مو طف إِذفا ِهيف مف ِة وف يفمف كفضووا إِلفى الفخف سول  ففرف إِلفى. يفشووعو رو ا إِلفى يفشووعف وف أفتووا بِهف ِة وف يفمف سفِط الفخف ذووهفا ِمنف وف فخف ففأ

ائِيلف رف ِميعِ بفنِي إِسف ِ, جف بت امف الرح بفسفطووهفا أفمف هو. وف ِميرف حف هو وف بفقفرف بفنفاتِِه وف بفنِيِه وف ِلسفانف الذحهفِب وف دفاءف وف الرتِ ةف وف الفِفضح حف وف ارف انف بفنف زف ذف يفشووعو عفخف فخف ففأ
ا لفهو كولح مف تفهو وف يفمف خف هو وف غفنفمف عفهو, وف ائِيلف مف رف ِميعو إِسف جف ورف, وف اِدي عفخو ِعدووا بِِهمف إِلفى وف صف ب  فِي هفذفا: «ففقفالف يفشووعو. وف كف الرح رو تفنفا؟ يوكفدتِ كفيففف كفدحرف

ِم ِم!» الفيفوف ة  إِلفى هفذفا الفيفوف ةۭ عفِظيمف ارف ةف ِحجف مف جف قفهو رو وا ففوف أفقفامو ةِ وف ارف وهومف بِالفِحجف مو رف قووهومف بِالنحاِر وف رف أفحف ةِ وف ارف ائِيلف بِالفِحجف رف ِميعو إِسف هو جف مف جف عف. ففرف جف ففرف
بِِه ِ غفضف وت مو ب  عفنف حو كفاِن . الرح مو ذفِلكف الفمف ِلذفِلكف دوِعيف اسف ورف«وف اِديف عفخو ِم» وف إِلفى هفذفا الفيفوف . 

ب  ِليفشووعف تفِعبف: «ففقفالف الرح لف تفرف فف وف ِب. لف تفخف رف اِل الفحف ِميعف ِرجف عفكف جف ذف مف عفدف إِلفى عفايف, خو قوِم اصف شفعفبفهو. انفظورف. وف ِلكف عفايۭ وف قفدف دفففعفتو بِيفِدكف مف
هو ضف أفرف ِدينفتفهو وف مف ا, وف ِلِكهف مف ا وف فِريحف ا ففعفلفتف بِأ ا كفمف ِلِكهف مف ا ِلنوفووِسكومو. ففتفففعفلو بِعفايۭ وف بوونفهف ا تفنفهف هف ائِمف بفهف ا وف تفهف ِدينفِة ِمنف. غفيفرف أفنح غفنِيمف عفلف كفِمينا  ِللفمف اجف

ا ائِهف رف عووِد إِلفى عفايۭ». وف ِب ِللص  رف اِل الفحف ِميعو ِرجف جف مف لفيفل . ففقفامف يفشووعو وف لفهو سف أفرف ةف الفبفأفِس وف بفابِرف ۭل جف جو بف يفشووعو ثفلفثِينف أفلففف رف انفتفخف اهومف, وف صف أفوف :وف
وا« ِدينفِة! انفظورو اِء الفمف رف ِدينفِة ِمنف وف نوونف ِللفمف مو ِدينفِة كفثِيرا . أفنفتومف تفكف تفِعدووا ِمنف الفمف ينف, لف تفبف تفِعدتِ سف كوونووا كول كومف مو ِعي. وف ِميعو الشحعفِب الحِذي مف جف ا أفنفا وف أفمح وف

ِدينفِة مف. ففنفقفتفِربو إِلفى الفمف هو بو قودحامف رو ِل أفنحنفا نفهف ا فِي الفوح ونف ِلِلقفائِنفا كفمف جو رو ا يفخف يفكوونو ِحينفمف ِدينفِة, وف مف عفِن الفمف ِذبفهو تحى نفجف نفا حف اءف رف ونف وف جو رو مف. ففيفخف لفنحهو



ِل ا فِي الفوح نفا كفمف امف مف هفاِربوونف أفمف مف. يفقوولوونف إِنحهو هو بو قودحامف رو ِدينفةف. ففنفهف ِلكوونف الفمف تفمف ِن وف مف كف ونف ِمنف الفمف أفنفتومف تفقوومو كومف بِيفِدكومف, وف ب  إِلفهو ا الرح ففعوهف يفدف .وف
ِدينفةف بِالنحاِر ونف الفمف ِرمو ِدينفةف أفنحكومف توضف ِذكومو الفمف يفكوونو ِعنفدف أفخف ِ تفففعفلوونف. وف بت ِل الرح وا. كفقفوف يفتوكومف. انفظورو صف مف يفشووعو». قفدف أفوف لفهو سف فرف وا إِلفى, ففأ ففسفارو

ِن مف كف بِيح عفايۭ, الفمف عفايۭ غفرف ِۭ وف لفبِثووا بفيفنف بفيفِت إِيلف سفِط الشحعفِب. وف لفةف فِي وف بفاتف يفشووعو تِلفكف اللحيف عفدح الشحعفبف. وف ِعدف, ففبفكحرف يفشووعو فِي الفغفِد وف صف وف
امف الشحعفِب إِلفى عفايۭ ائِيلف قودح رف شويووخو إِسف ِدينفِة. هووف وف قفابِِل الفمف أفتووا إِلفى مو وا وف تفقفدحمو ِعدووا وف عفهو صف ِب الحِذينف مف رف اِل الفحف ِميعو ِرجف جف اِليح. وف لووا ِشمف نفزف وف

بفيفنف عفايۭ, عفايۭ مف وف نفهو اِدي بفيف الفوف ِدينفِة. وف بِيح الفمف عفايۭ غفرف ِۭ وف مف كفِمينا  بفيفنف بفيفِت إِيلف عفلفهو جف ۭل وف جو سفِة آلفِف رف مف وف خف ذف نفحف فخف وا الشحعفبف. ففأ أفقفامو أفيف, وف
ِدينفِة اِليح الفمف يفِش الحِذي ِشمف ِدينفِة, كولح الفجف بِيح الفمف كفِمينفهو غفرف اِدي. وف سفِط الفوف لفةف إِلفى وف سفارف يفشووعو تِلفكف اللحيف مف. وف ِلكو عفايۭ ذفِلكف أفنحهو أفى مف ا رف كفانف لفمح وف

وا بفكحرو عووا وف رف ِل, أفسف اِم السحهف ِميعو شفعفبِِه فِي الفِميعفاِد إِلفى قودح جف ِب هووف وف رف ائِيلف ِللفحف رف ِدينفِة ِلِلقفاِء إِسف الو الفمف جف ِرجف رف خف لفيفِه كفِمينا , وف لفمو أفنح عف هووف لف يفعف وف
ِدينفِة اءف الفمف رف يحِة. وف بووا فِي طفِريِق الفبفرتِ هفرف مف وف هو امف ائِيلف انفِكسفارا  أفمف رف ِميعو إِسف جف طفى يفشووعو وف فعف ِميعِ الشحعفِب الحِذينف فِي. ففأ تو عفلفى جف ولفِقيف الصحوف ففأ

هومف اءف رف ِدينفِة ِللسحعفيِ وف ِدينفِة, الفمف ذفبووا عفِن الفمف انفجف اءف يفشووعف وف رف ائِيلف. ففسفعووا وف رف اءف إِسف رف جف وف رو ل  لفمف يفخف جو لفمف يفبفقف فِي عفايۭ أفوف فِي بفيفِت إِيۭل رف .وف
ائِيلف رف اءف إِسف رف سفعووا وف ة  وف ففتووحف ِدينفةف مف كووا الفمف ب  ِليفشووعف. ففتفرف ا: «ففقفالف الرح ففعوهف وف عفايۭ لفنتِي بِيفِدكف أفدف اقف الحِذي بِيفِدكف نفحف رف دح الفِمزف دح يفشووعو». مو ففمف

ِدينفِة وف الفمف اقف الحِذي بِيفِدِه نفحف رف دح يفدفهو. الفِمزف ا مف كفضووا ِعنفدفمف رف كفانِِه وف عفۭة ِمنف مف ذووهفا, ففقفامف الفكفِمينو بِسورف أفخف ِدينفةف وف لووا الفمف دفخف قووا, وف رف أفحف عووا وف رف أفسف وف
ِدينفةف بِالنحاِر اِء. الفمف ِعدف إِلفى السحمف ِدينفِة قفدف صف انو الفمف إِذفا دوخف وا وف نفظفرو ائِِهمف وف رف الو عفايۭ إِلفى وف ِب هونفا أفوف هونفاكف. ففالفتفففتف ِرجف رف كفان  ِللفهف مف مف .ففلفمف يفكونف لفهو

قفلفبف عفلفى الطحاِرِد يحِة انف اِربو إِلفى الفبفرتِ الشحعفبو الفهف ِدينفةف. وف ذف الفمف ائِيلف أفنح الفكفِمينف قفدف أفخف رف ِميعو إِسف جف أفى يفشووعو وف ا رف لفمح ِعدف, وف ِدينفِة قفدف صف انف الفمف أفنح دوخف ,وف
الف عفايۭ بووا ِرجف رف ضف ا وف ِدينفِة ِلِلقفائِِهمف. انفثفنفوف وا ِمنف الفمف جو رف لفِء خف هفؤو ائِيلف, وف رف سفِط إِسف أوولفئِكف ِمنف هونفاكف, ففكفانووا فِي وف لفِء ِمنف هونفا وف بووهومف. هفؤو رف ضف وف

نفففِلت  لف مو مف شفاِرد  وف تحى لفمف يفبفقف ِمنفهو وا بِِه إِلفى يفشووعف. حف تفقفدحمو يتا  وف سفكووهو حف فمف ِلكو عفايۭ ففأ ا مف أفمح ِميعِ سوكحاِن. وف ائِيلو ِمنف قفتفِل جف رف تفهفى إِسف ا انف كفانف لفمح وف
يفثو لفِحقووهومف يحِة حف قفِل فِي الفبفرتِ دتِ السحيفِف, عفايۭ فِي الفحف بووهفا بِحف رف ضف عف إِلفى عفايۭ وف جف ائِيلف رف رف ِميعف إِسف تحى ففنووا أفنح جف دتِ السحيفِف حف ِميعا  بِحف سفقفطووا جف .وف

نِسفاۭء اثفنفيف عفشفرف أفلففا  اۭل وف ِم ِمنف ِرجف ِميعو الحِذينف سفقفطووا فِي ذفِلكف الفيفوف ِل عفايۭ, ففكفانف جف ِميعو أفهف تحى. جف بفِة حف رف دحهفا بِالفحف دح يفدفهو الحتِي مف يفشووعو لفمف يفرو وف
ِميعف سوكحاِن عفايۭ مف جف رح رف بِِه يفشووعف. حف ِ الحِذي أفمف بت ِل الرح سفبف قفوف فوِسِهمف حف ائِيلو لفنف رف ا إِسف بفهف ِدينفِة نفهف ةو تِلفكف الفمف غفنِيمف ائِمو وف قف يفشووعو. لفِكِن الفبفهف رف أفحف وف

ِم ابا  إِلفى هفذفا الفيفوف رف ا تفلى أفبفِديتا  خف عفلفهف جف سفاِء. عفايف وف قفِت الفمف شفبفِة إِلفى وف لحقفهو عفلفى الفخف ِلكو عفايۭ عف مف لووا. وف فنفزف رف يفشووعو ففأ ِس أفمف وِب الشحمف ِعنفدف غورو وف
ِدينفِة ِل بفاِب الفمف خف دف وهفا ِعنفدف مف حو طفرف شفبفِة وف ثحتفهو عفِن الفخف ِم, جو ة  إِلفى هفذفا الفيفوف ةۭ عفِظيمف ارف ةف ِحجف مف جف ا رو لفيفهف وا عف أفقفامو ِ. وف بت بفحا  ِللرح ذف ِحينفئِۭذ بفنفى يفشووعو مف

بفِل ِعيبفالف ائِيلف فِي جف رف ائِيلف, إِلفِه إِسف رف ِ بفنِي إِسف بت بفدو الرح وسفى عف رف مو ا أفمف وسفى, كفمف اةِ مو رف تووب  فِي ِسففِر تفوف كف ا هووف مف ۭة لفمف. كفمف ِحيحف ةۭ صف ارف بفحف ِحجف ذف مف
ِديدا  ا حف لفيفهف د  عف ففعف أفحف ِ, يفرف بت قفاۭت ِللرح رف حف لفيفِه مو عفدووا عف أفصف ۭة, وف وا ذفبفائِحف سفلفمف ذفبفحو ا. وف تفبفهف وسفى الحتِي كف اةِ مو رف ةف تفوف خف ةِ نوسف ارف كفتفبف هونفاكف عفلفى الفِحجف وف

ائِيلف رف امف بفنِي إِسف مف. أفمف هو شويووخو ائِيلف وف رف ِميعو إِسف جف مف, وف اتوهو قوضف ففاءو وف الفعورف اِمِلي, وف نفِة اللحِويتِينف حف قفابِلف الفكفهف ِمنف هونفاكف مو انِبف التحابووِت ِمنف هونفا وف قففووا جف وف
ِ بت ِد الرح طفنِي . تفابووِت عفهف ا الفوف يمف. الفغفِريبو كفمف بفِل ِجِرزتِ ِة جف مف إِلفى ِجهف فوهو بفِل ِعيبفالف, نِصف ِة جف مف إِلفى ِجهف فوهو نِصف ل , وف ِ أفوح بت بفدو الرح وسفى عف رف مو ا أفمف كفمف

ائِيلف رف كفِة شفعفِب إِسف اةِ. ِلبفرف رف ِميعف كفلفِم التحوف أف جف بفعفدف ذفِلكف قفرف اللحعفنفةف: وف كفةف وف اةِ, الفبفرف رف ا كوتِبف فِي ِسففِر التحوف سفبف كولتِ مف رف. حف ا أفمف ة  ِمنف كولتِ مف لفمف تفكونف كفِلمف
سفِطِهمف الفغفِريِب السحائِِر فِي وف ففاِل وف الفطف النتِسفاِء وف ائِيلف وف رف ِة إِسف اعف مف أفهفا يفشووعو قودحامف كولتِ جف وسفى لفمف يفقفرف  .بِِه مو

نفانف ِة لوبف ِر الفكفبِيِر إِلفى ِجهف فِي كولتِ سفاِحِل الفبفحف ِل وف فِي السحهف بفِل وف دونتِ فِي الفجف بفِر الورف لووِك الحِذينف فِي عف ِميعو الفمو ا سفِمعف جف لفمح وِري ونف, وف الفمو الفِحثتِي ونف وف
الفيفبووِسي ونف ي ونف وف ِ الفِحوت ي ونف وف ِفِرزتِ الف نفعفانِي ونف وف الفكف اِحۭد, وف ۭت وف وف ائِيلف بِصف رف إِسف بفِة يفشووعف وف ارف حف عا  ِلمو عووا مف تفمف ا. اجف ا سفِمعووا بِمف ا سوكحانو ِجبفعوونف لفمح أفمح وف

ۭر عفايۭ عفِملووا بِغفدف ا وف فِريحف ِميِرِهمف, عفِملفهو يفشووعو بِأ اِلقف بفاِليفة  ِلحف وف ذووا جف أفخف وا وف دفارو ضووا وف مف بووطفة , وف رف مف قحقفة  وف شف ۭر بفاِليفة  مو مف ِزقفاقف خف نِعفال  بفاِليفة , وف وف
ِلِهمف جو قحعفة  فِي أفرف رف مو لفيفِهمف, وف ثحة  عف ثِيفابا  رف ارف فوتفاتفا , وف اِدِهمف يفابِس  قفدف صف بفِز زف كول  خو اِل. وف لحِة فِي الفِجلفجف حف وا إِلفى يفشووعف إِلفى الفمف سفارو قفالووا لفهو, وف وف

ائِيلف رف اِل إِسف ِلِرجف ۭض بفِعيدفةۭ ِجئفنفا: «وف دا . ِمنف أفرف النف اقفطفعووا لفنفا عفهف يتِينف». وف ِ ائِيلف ِللفِحوت رف الو إِسف سفِطي: «ففقفالف ِرجف ففكفيففف, لفعفلحكف سفاِكن  فِي وف
دا ؟ نو: «ففقفالووا ِليفشووعف» أفقفطفعو لفكف عفهف مف يفشووعو». عفبِيدوكف نفحف تومف: «ففقفالف لفهو نف أفنف ؟, مف ِمنف أفيفنف ِجئفتومف اءف: «ففقفالووا لفهو» وف ۭض بفِعيدفةۭ ِجدتا  جف ِمنف أفرف

ِ إِلفِهكف بت ِم الرح دونتِ, عفبِيدوكف عفلفى اسف بفِر الورف وِريتِينف اللحذفيفِن فِي عف ِلكفيِ الفمو ا عفِملف بِمف كولح مف رف وف ا عفِملف بِِمصف كولح مف هو وف بفرف ونف, لفنحنفا سفِمعفنفا خف ِسيحو
وثف تفارو ِلِك بفاشفانف الحِذي فِي عفشف عووجف مف بوونف وف شف ِلِك حف ِضنفا قفائِِلينف. مف ِميعو سوكحاِن أفرف جف نفا وف نفا شويووخو لحمف ادا  ِللطحِريِق: ففكف فيفِديكومف زف ذووا بِأ اذفهفبووا, خو وف

مف قوولووا لفهو نو: ِلِلقفائِِهمف وف دا . عفبِيدوكومف نفحف النف اقفطفعووا لفنفا عفهف وِجنفا ِلنفِسيرف إِلفيفكومف. وف رو مف خو نفاهو ِمنف بويووتِنفا يفوف دف وح نا  تفزف نفا سوخف بفزو هفا هووف النف, هفذفا خو وف
ارف فوتفاتفا  ِديدفة . يفابِس  قفدف صف فنفاهفا جف لف ِر الحتِي مف مف هفِذِه ِزقفاقو الفخف قحقفتف, وف ذفا قفدف تفشف ا . هووف نِعفالونفا قفدف بفِليفتف ِمنف طووِل الطحِريِق ِجدت هفِذِه ثِيفابونفا وف فكفلف. وف ففأ
اِدِهمف الو ِمنف زف جف فلووا, الرتِ أ ِ لفمف يفسف بت ِمنف ففِم الرح يفائِِهمف. وف تِحف دا  ِلسف مف عفهف قفطفعف لفهو لفحا  وف مف صو اعفِة, ففعفِملف يفشووعو لفهو مف سفاءو الفجف ؤف مف رو لففف لفهو حف ايفِة. وف فِي نِهف وف

سفِطِهمف مف سفاِكنوونف فِي وف أفنحهو مف قفِريبوونف إِلفيفِهمف وف دا  سفِمعووا أفنحهو مف عفهف ا قفطفعووا لفهو ِم. ثفلفثفِة أفيحاۭم بفعفدفمف دونِِهمف فِي الفيفوف اءووا إِلفى مو جف ائِيلف وف رف لف بفنوو إِسف تفحف ففارف
يفةو يفعفاِريمف. الثحاِلِث قفرف وتو وف بفئِيرو ةو وف الفكفِفيرف مف ِهيف ِجبفعوونو وف دونوهو مو ِ إِلفِه. وف بت مف بِالرح لففووا لفهو اعفِة حف مف سفاءف الفجف ؤف ائِيلف لفنح رو رف مف بفنوو إِسف ِربفهو لفمف يفضف وف

ائِيلف رف سفاِء. إِسف ؤف اعفِة عفلفى الر  مف رف كول  الفجف اعفِة. ففتفذفمح مف سفاِء ِلكولتِ الفجف ؤف ِميعو الر  ائِيلف: «ففقفالف جف رف ِ إِلفِه إِسف بت مف بِالرح لفففنفا لفهو كحنو. إِنحنفا قفدف حف النف لف نفتفمف وف
ِهمف ستِ مف. ِمنف مف لفففنفا لفهو لفِف الحِذي حف ِل الفحف ط  ِمنف أفجف نفا سفخف لفيف يِيِهمف ففلف يفكوونو عف تفحف نفسف مف وف نفعوهو لفهو سفاءو». هفذفا نفصف ؤف مو الر  قفالف لفهو يفكوونوونف: «وف يوونف وف يفحف

سفاءو ؤف مو الر  هو لحمف ا كف اعفِة كفمف مف اۭء ِلكولتِ الفجف تفِقي مف سف مو طفۭب وف تفِطبِي حف حف مف». مو قفالف لفهو ونفا قفائِِلينف: «ففدفعفاهومف يفشووعو وف تومو دفعف اذفا خف نو بفِعيدوونف عفنفكومف: ِلمف نفحف
ا  لفعوونوونف أفنفتومف, ِجدت سفِطنفا؟ ففالنف مف أفنفتومف سفاِكنوونف فِي وف اِء ِلبفيفِت إِلفِهي. وف تفقوو الفمف سف مو طفِب وف تفِطبوو الفحف حف مو ابووا يفشووعف». ففلف يفنفقفِطعو ِمنفكومو الفعفبِيدو وف فجف :ففأ
ِض« وسفى عفبفدفهو أفنف يوعفِطيفكومف كولح الفرف ب  إِلفهوكف مو رف بِِه الرح ا أفمف بِرف عفبِيدوكف بِمف اِمكومف, أوخف ِض ِمنف أفمف ِميعف سوكحاِن الفرف يوبِيدف جف فوِسنفا. وف ففِخففنفا ِجدتا  عفلفى أفنف

رف, ِمنف قِبفِلكومف نو بِيفِدكف. ففففعفلفنفا هفذفا الفمف النف نفحف لف, وف يفنفيفكف أفنف تفعفمف ق  فِي عف حف اِلح  وف ا هووف صف قفذفهومف ِمنف يفِد بفنِي, ففففعفلف بِِهمف هفكفذفا». ففاففعفلف بِنفا مف أفنف وف
ائِيلف ففلفمف يفقفتولووهومف رف ِم. إِسف ِ إِلفى هفذفا الفيفوف بت بفحِ الرح ذف ِلمف اعفِة وف مف اۭء ِللفجف تفِقي مف سف مو طفۭب وف تفِطبِي حف حف ِم مو مف يفشووعو فِي ذفِلكف الفيفوف عفلفهو جف كفاِن الحِذي, وف فِي الفمف

هو تفارو  .يفخف

ا هف مف رح حف ذف عفايف وف ِليمف أفنح يفشووعف قفدف أفخف شف ِلكو أوورو ادفقف مف ا سفِمعف أفدوونِي صف ا. ففلفمح ِلِكهف مف ا ففعفلف بِعفايۭ وف ِلِكهف مف ا وف فِريحف ا ففعفلف بِأ أفنح سوكحانف ِجبفعوونف قفدف, كفمف وف



سفِطِهمف كفانووا فِي وف ائِيلف وف رف وا إِسف الفحو ا , صف افف ِجدت لفِكيحِة, خف دوِن الفمف دفى الفمو ة  كفإِحف ِدينفة  عفِظيمف ظفمو ِمنف عفايۭ, لفنح ِجبفعوونف مف ِهيف أفعف ا, وف اِلهف كول  ِرجف وف
ة  بفابِرف ونف. جف بفرو ِلِك حف شفِليمف إِلفى هووهفامف مف ِلكو أوورو اِدقف مف سفلف أفدوونِي صف فرف وتف, ففأ مو ِلِك يفرف آمف مف فِرف ِلِك لفِخيشف, وف يفافِيعف مف لوونف يفقوولو, وف ِلِك عفجف دفبِيرف مف :وف

أفِعينوونِي« عفدووا إِلفيح وف ائِيلف, اصف رف بفنِي إِسف تف يفشووعف وف الفحف ا صف ِربف ِجبفعوونف لفنحهف سفةو». ففنفضف مف وِريتِينف الفخف لووكو الفمو عف مو تفمف ِلكو: ففاجف مف ِليمف وف شف ِلكو أوورو مف
لوونف ِلكو عفجف مف ِلكو لفِخيشف وف مف وتف وف مو ِلكو يفرف مف ونف وف بفرو بووهفا, حف ارف حف لووا عفلفى ِجبفعوونف وف نفزف يووِشِهمف وف كول  جو ِعدووا هومف وف صف لو ِجبفعوونف إِلفى. وف سفلف أفهف فرف ففأ

اِل يفقوولوونف لحِة فِي الفِجلفجف حف خِ يفدفيفكف عفنف عفبِيِدكف: «يفشووعف إِلفى الفمف أفِعنحا. لف تورف نفا وف لتِصف خف عفدف إِلفيفنفا عفاِجل  وف لووِك, اصف ِميعو مو لفيفنفا جف عف عف تفمف لفنحهو قفِد اجف
بفِل وِريتِينف السحاِكنِينف فِي الفجف ةِ الفبفأفِس». الفمو بفابِرف كول  جف عفهو وف ِب مف رف اِل الفحف ِميعو ِرجف جف اِل هووف وف ِعدف يفشووعو ِمنف الفِجلفجف ب  ِليفشووعف. ففصف لف: «ففقفالف الرح

مف ففهو مف, تفخف توهو لفمف ِهكف. لفنتِي بِيفِدكف قفدف أفسف جف مف بِوف ل  ِمنفهو جو فتفى إِلفيفِهمف يفشووعو بفغفتفة ». لف يفِقفو رف اِل. ففأ ِعدف اللحيفلف كولحهو ِمنف الفِجلفجف امف. صف ب  أفمف مو الرح هو عفجف فزف ففأ
ائِيلف رف ة  فِي ِجبفعوونف, إِسف بفة  عفِظيمف رف مف ضف بفهو رف ضف ونف, وف ورو قفبفِة بفيفِت حو دفهومف فِي طفِريِق عف طفرف قتِيدفةف, وف إِلفى مف مف إِلفى عفِزيقفةف وف بفهو رف ضف ا هومف. وف بفيفنفمف وف

ونف ورو ِر بفيفِت حو دف نفحف هومف فِي مو ائِيلف وف رف اِم إِسف اتووا, هفاِربوونف ِمنف أفمف اِء إِلفى عفِزيقفةف ففمف ۭة ِمنف السحمف ةۭ عفِظيمف ارف ب  بِِحجف اهومو الرح مف اتووا. رف الحِذينف مف وف
ائِيلف بِالسحيفِف رف مف بفنوو إِسف ثفرو ِمنف الحِذينف قفتفلفهو ِد هومف أفكف ةِ الفبفرف ارف بح. بِِحجف ائِيلف, ِحينفئِۭذ قفالف يفشووعو ِللرح رف امف بفنِي إِسف وِريتِينف أفمف ب  الفمو لفمف الرح مف أفسف امف, يفوف أفمف

ائِيلف رف سو دووِمي عفلفى ِجبفعوونف: «عويووِن إِسف اِدي أفيحلوونف, يفا شفمف رو عفلفى وف يفا قفمف دفائِِه». وف تحى انفتفقفمف الشحعفبو ِمنف أفعف رو حف قففف الفقفمف وف سو وف ِت الشحمف .ففدفامف
ۭم كفاِمۭل وف يفوف وِب نفحف لف ِللفغورو لفمف تفعفجف اِء وف سو فِي كفبِِد السحمف قفففِت الشحمف ؟ ففوف تووبا  فِي ِسففِر يفاشفرف كف لف بفعفدفهو. أفلفيفسف هفذفا مف لفهو وف ِم قفبف لفمف يفكونف ِمثفلو ذفِلكف الفيفوف وف

تف إِنفسفاۭن وف ب  صف ائِيلف. سفِمعف فِيِه الرح رف بف عفنف إِسف ارف بح حف اِل. لفنح الرح لحِة فِي الفِجلفجف حف عفهو إِلفى الفمف ائِيلف مف رف ِميعو إِسف جف عف يفشووعو وف جف بف. ثومح رف رف ففهف
قتِيدفةف ةۭ فِي مف غفارف ووا فِي مف تفبفأ اخف لووِك وف سفةو الفمو مف بِرف يفشووعو. أوولفئِكف الفخف وخف قتِيدفةف: «ففأ ةۭ فِي مف غفارف تفبِئِينف فِي مف خف سفةو مو مف لووكو الفخف ِجدف الفمو :ففقفالف يفشووعو». قفدف وو

ةِ« غفارف ة  عفلفى ففِم الفمف ة  عفِظيمف ارف وا ِحجف ِرجو ِل ِحففِظِهمف, دفحف ال  لفجف ا ِرجف لفيفهف وا عف أفقِيمو ا أفنفتومف ففلف تفِقفووا. وف أفمح ِربووا, وف اضف دفائِكومف وف اءف أفعف رف عووا وف بفِل اسف
هومف رف خح ؤف مف. مو دونفهو لوونف مو خو مف بِيفِدكومف, لف تفدفعووهومف يفدف هو لفمف كومف قفدف أفسف بح إِلفهف ة ». لفنح الرح بفة  عفِظيمف رف بِِهمف ضف رف ائِيلف ِمنف ضف رف بفنوو إِسف ا انفتفهفى يفشووعو وف لفمح وف

تحى ففنووا ا  حف نفةف, ِجدت صح حف دونف الفمو لووا الفمو مف دفخف دووا ِمنفهو دو الحِذينف شفرف الشحرف قتِيدفةف بِسفلفۭم, وف لحِة إِلفى يفشووعف فِي مف حف ِميعو الشحعفِب إِلفى الفمف عف جف جف لفمف يفسونح. رف
ائِيلف رف د  ِلسفانفهو عفلفى بفنِي إِسف ةِ: «ففقفالف يفشووعو. أفحف غفارف لووِك ِمنف الفمف سفةف الفمو مف لفِء الفخف وا إِلفيح هفؤو ِرجو أفخف ةِ وف غفارف وا ففمف الفمف ,ففففعفلووا كفذفِلكف». اففتفحو

ةِ غفارف سفةف ِمنف الفمف مف لووكف الفخف وا إِلفيفِه أوولفئِكف الفمو جو رف أفخف لوونف: وف ِلكف عفجف مف ِلكف لفِخيشف وف مف وتف وف مو ِلكف يفرف مف ونف وف بفرو ِلكف حف مف شفِليمف وف ِلكف أوورو ا. مف كفانف لفمح وف
عفهو وا مف ِب الحِذينف سفارو رف اِل الفحف اِد ِرجف قفالف ِلقووح ائِيلف وف رف اِل إِسف لووكف إِلفى يفشووعف أفنح يفشووعف دفعفا كولح ِرجف وا أوولفئِكف الفمو جو رف عووا: «أفخف ضف وا وف تفقفدحمو

لووِك لفِء الفمو نفاِق هفؤو لفكومف عفلفى أفعف جو نفاقِِهمف». أفرف مف عفلفى أفعف لفهو جو عووا أفرف ضف وف وا وف مف يفشووعو. ففتفقفدحمو تفِعبووا: «ففقفالف لفهو لف تفرف افووا وف تفشفدحدووا. لف تفخف
عووا تفشفجح مف. وف اِربوونفهو دفائِكومو الحِذينف توحف ِميعِ أفعف ب  بِجف شفۭب». لفنحهو هفكفذفا يفففعفلو الرح ِس خف مف مف عفلفى خف لحقفهو عف مف وف قفتفلفهو مف يفشووعو بفعفدف ذفِلكف وف بفهو رف ضف بفقووا, وف وف

سفاِء تحى الفمف شفِب حف عفلحِقينف عفلفى الفخف ووا. مو تفبفأ ةِ الحتِي اخف غفارف وهومف فِي الفمف حو طفرف شفِب وف لووهومف عفِن الفخف فنفزف رف ففأ ِس أفنح يفشووعف أفمف وِب الشحمف كفانف ِعنفدف غورو وف
ا نِِه, فِيهف ِم عفيف تحى إِلفى هفذفا الفيفوف غفارةِ حف ة  عفلفى ففِم الفمف ة  كفبِيرف ارف عووا ِحجف ضف وف دتِ السحيفِف. وف ا بِحف بفهف رف ضف ِم وف قتِيدفةف فِي ذفِلكف الفيفوف ذف يفشووعو مف أفخف مف, وف رح حف وف

ا كولح نفففۭس بِهف ا هووف وف ِلكفهف ا. لفمف يوبفِق شفاِردا . مف ِلِك أفِريحف ا ففعفلف بِمف قتِيدفةف كفمف ِلِك مف ففعفلف بِمف نفةف. وف عفهو إِلفى ِلبف ائِيلف مف رف كول  إِسف قتِيدفةف وف تفازف يفشووعو ِمنف مف ,ثومح اجف
نفةف بف ِلبف ارف حف ا. وف ِلِكهف عف مف ائِيلف مف رف ب  ِهيف أفيفضا  بِيفِد إِسف ا الرح ا, ففدفففعفهف كولح نفففۭس بِهف دتِ السحيفِف وف ا بِحف بفهف رف ا شفاِردا . ففضف ا, لفمف يوبفِق بِهف ا كفمف ِلِكهف ففعفلف بِمف وف

ا ِلِك أفِريحف ا. ففعفلف بِمف بفهف ارف حف ا وف لفيفهف لف عف نفزف عفهو ِمنف ِلبفنفةف إِلفى لفِخيشف وف ائِيلف مف رف كول  إِسف تفازف يفشووعو وف ائِيلف. ثومح اجف رف ب  لفِخيشف بِيفِد إِسف ذفهفا, ففدفففعف الرح فخف ففأ
ا ففعفلف بِِلبفنفةف سفبف كولتِ مف ا حف كولح نفففۭس بِهف دتِ السحيفِف وف ا بِحف بفهف رف ضف ِم الثحانِي وف رف ِلعفانفِة لفِخيشف. فِي الفيفوف ازف ِلكو جف امو مف ِعدف هوورف بفهو, ِحينفئِۭذ صف رف ضف وف

تحى لفمف يوبفِق لفهو شفاِردا  عف شفعفبِِه حف بووهفا. يفشووعو مف ارف حف ا وف لفيفهف لووا عف لوونف ففنفزف عفهو ِمنف لفِخيشف إِلفى عفجف ائِيلف مف رف كول  إِسف تفازف يفشووعو وف ذووهفا فِي, ثومح اجف أفخف وف
دتِ السحيفِف بووهفا بِحف رف ضف ِم وف ا ففعفلف بِلفِخيشف, ذفِلكف الفيفوف سفبف كولتِ مف ِم حف ا فِي ذفِلكف الفيفوف مف كولح نفففۭس بِهف رح حف عفهو ِمنف. وف ائِيلف مف رف ِميعو إِسف جف ِعدف يفشووعو وف ثومح صف
بووهفا ارف حف ونف وف بفرو لوونف إِلفى حف ا, عفجف كولتِ نفففۭس بِهف ا وف دونِهف كولتِ مو ا وف ِلِكهف عف مف دتِ السحيفِف مف بووهفا بِحف رف ضف ذووهفا وف أفخف ا ففعفلف. وف سفبف كولتِ مف لفمف يوبفِق شفاِردا  حف

لوونف ا, بِعفجف كولح نفففۭس بِهف ا وف هف مف رح ا. ففحف بفهف ارف حف عفهو إِلفى دفبِيرف وف ائِيلف مف رف كول  إِسف عف يفشووعو وف جف ا, ثومح رف دونِهف كولتِ مو ا وف ِلِكهف عف مف ذفهفا مف أفخف دتِ, وف بووهفا بِحف رف ضف وف
ا وا كولح نفففۭس بِهف مو رح حف ا. لفمف يوبفِق شفاِردا . السحيفِف وف ِلِكهف مف ونف كفذفِلكف ففعفلف بِدفبِيرف وف بفرو ا ففعفلف بِحف ا, كفمف ِلِكهف مف ا ففعفلف بِِلبفنفةف وف كفمف بف يفشووعو كولح. وف ففضفرف

ا لووِكهف كولح مو الس فووحِ وف ِل وف السحهف نووِب وف الفجف بفِل وف ِض الفجف ائِيلف, لفمف يوبفِق شفاِردا . أفرف رف ب  إِلفهو إِسف رف الرح ا أفمف ۭة كفمف مف كولح نفسفمف رح مف يفشووعو ِمنف. بفلف حف بفهو رف ففضف
وِشنف إِلفى ِجبفعوونف ِض جو ِميعف أفرف جف ةف وف نِيعف إِلفى غفزح اِحدفة . قفاِدِش بفرف ِضِهمف دوففعفة  وف أفرف لووِك وف ِميعف أوولفئِكف الفمو ذف يفشووعو جف أفخف ائِيلف, وف رف بح إِلفهف إِسف لفنح الرح

ائِيلف رف بف عفنف إِسف ارف اِل. حف لحِة إِلفى الفِجلفجف حف عفهو إِلفى الفمف ائِيلف مف رف ِميعو إِسف جف عف يفشووعو وف جف ثومح رف . 

اصوورف ِلكو حف ا سفِمعف يفابِينو مف شفافف, ففلفمح ِلِك أفكف إِلفى مف ونف وف رو ِلِك ِشمف إِلفى مف ادوونف وف ِلِك مف سفلف إِلفى يووبفابف مف اِل فِي, أفرف مف لووِك الحِذينف إِلفى الشتِ إِلفى الفمو وف
بفِل با , الفجف تفففعفاِت دوورف غفرف رف فِي مو ِل وف فِي السحهف وتف وف نووبِيح ِكنحرو بفِة جف فِي الفعفرف ِب, وف الفغفرف ِق وف الفِحثتِيتِينف, الفكفنفعفانِيتِينف فِي الشحرف وِريتِينف وف الفمو وف

بفِل الفيفبووِسيتِينف فِي الفجف يتِينف وف ِفِرزتِ الف ففاةِ, وف ِض الفِمصف ونف فِي أفرف مو رف تف حف يتِينف تفحف ِ الفِحوت مف. وف عفهو يووِشِهمف مف كول  جو وا هومف وف جو رف ِل, ففخف مف شفعفبا  غفِفيرا  كفالرح
ةِ ِر فِي الفكفثفرف ا , الحِذي عفلفى شفاِطِئ الفبفحف ةۭ ِجدت بفاۭت كفثِيرف كف رف مف يفۭل وف ومف. بِخف يفرو عا  عفلفى ِميفاِه مف لووا مف نفزف اءووا وف جف لووِك بِِميعفاۭد وف لفِء الفمو ِميعو هفؤو عف جف تفمف ففاجف

ائِيلف رف اِربووا إِسف ب  ِليفشووعف. ِليوحف ائِيلف: «ففقفالف الرح رف امف إِسف ِميعا  قفتفلفى أفمف مف جف ففعوهو قفِت أفدف مف لفنتِي غفدا  فِي ِمثفِل هفذفا الفوف ففهو ِرقو, لف تفخف توحف مف وف لفهو يف قِبو خف ففتوعفرف
كفبفاتِِهمف بِالنحاِر رف لفيفِهمف». مف سفقفطووا عف تفة  وف ومف بفغف يفرو لفيفِهمف ِعنفدف ِميفاِه مف عفهو عف ِب مف رف اِل الفحف ِميعو ِرجف جف اءف يفشووعو وف ائِيلف. ففجف رف ب  بِيفِد إِسف مو الرح ,ففدفففعفهو

قا  ففاةف شفرف إِلفى بوقفعفِة ِمصف ايِمف وف فووتف مف رف إِلفى ِمسف ِة وف يفدوونف الفعفِظيمف دووهومف إِلفى صف طفرف بووهومف وف رف مف شفاِرد . ففضف تحى لفمف يفبفقف لفهو بووهومف حف رف ففففعفلف يفشووعو. ففضف
ب  ا قفالف لفهو الرح بفاتِِهمف بِالنحاِر. بِِهمف كفمف كف رف قف مف رف أفحف مف وف لفهو يف قفبف خف ا بِالسحيفِف. عفرف ِلكفهف بف مف ضفرف اصوورف وف ذف حف أفخف قفِت وف عف يفشووعو فِي ذفِلكف الفوف جف لفنح, ثومح رف

اِلِك مف ِميعِ تِلفكف الفمف أفسف جف اصوورف كفانفتف قفبفل  رف دتِ السحيفِف. حف ا بِحف بووا كولح نفففۭس بِهف رف ضف وهومف. وف مو رح ة . حف لفمف تفبفقف نفسفمف اصوورف بِالنحاِر. وف قف حف رف أفحف ذف. وف فخف ففأ
دتِ السحيفِف مف بِحف بفهو رف ضف ا وف لووِكهف ِميعف مو جف لووِك وف دوِن أوولفئِكف الفمو ِ. يفشووعو كولح مو بت وسفى عفبفدو الرح رف مو ا أفمف مف كفمف هو مف رح ا. حف ةف عفلفى تِلفِلهف دونف الفقفائِمف يفرف أفنح الفمو غف

ائِيلو رف ا إِسف ِرقفهف ا يفشووعو, لفمف يوحف قفهف رف دفهفا أفحف حف اصوورف وف ا عفدفا حف فوِسِهمف. مف ائِيلف لفنف رف ا بفنوو إِسف بفهف ائِمف نفهف الفبفهف دوِن وف ِة تِلفكف الفمو كول  غفنِيمف الو. وف جف ا الرتِ أفمح وف
تحى أفبفادووهومف دتِ السحيفِف حف ِميعا  بِحف بووهومف جف رف ة . ففضف وسفى يفشووعف. لفمف يوبفقووا نفسفمف رف مو وسفى عفبفدفهو هفكفذفا أفمف ب  مو رف الرح ا أفمف هفكفذفا ففعفلف يفشووعو, كفمف لفمف. وف



وسفى ب  مو رف بِِه الرح ا أفمف ِملف شفيفئا  ِمنف كولتِ مف ِض. يوهف ذف يفشووعو كولح تِلفكف الفرف فخف بفلف: ففأ جف بفةف وف الفعفرف لف وف السحهف وِشنف وف ِض جو كولح أفرف نووِب وف كولح الفجف بفلف وف الفجف
لفهو سفهف ائِيلف وف رف ونف, إِسف مو رف بفِل حف تف جف ادف فِي بوقفعفِة لوبفنفانف تفحف اِعِد إِلفى سفِعيرف إِلفى بفعفِل جف عِ الصح بفِل الفقفرف مف. ِمنف الفجف بفهو رف ضف ا وف لووِكهف ِميعف مو ذف جف أفخف وف

مف قفتفلفهو ة . وف لووِك أفيحاما  كفثِيرف عف أوولفئِكف الفمو با  مف رف يتِينف سوكحانف ِجبفعوونف. ففعفِملف يفشووعو حف ِ ائِيلف إِلح الفِحوت رف تف بفنِي إِسف الفحف ِدينفة  صف ذووا, لفمف تفكونف مف بفلف أفخف
ِب رف ِميعف بِالفحف وا. الفجف مو رح بفِة ففيوحف ارف حف ائِيلف ِللفمو رف تحى يولفقووا إِسف مف حف دف قولووبفهو ِ أفنف يوشفدتِ بت أفففة , لفنحهو كفانف ِمنف قِبفِل الرح لفيفِهمف رف ا, ففلف تفكوونو عف بفلف يوبفادوونف كفمف

وسفى ب  مو رف الرح بفِل. أفمف ضف الفعفنفاقِيتِينف ِمنف الفجف قفرف قفِت وف اءف يفشووعو فِي ذفِلكف الفوف جف بفِل يفهووذفا, وف ِميعِ جف ِمنف جف ِمنف عفنفابف وف ِمنف دفبِيرف وف ونف وف بفرو ِمنف حف
ائِيلف رف بفِل إِسف ِمنف كولتِ جف دونِِهمف. وف عف مو مف يفشووعو مف هو مف رح ائِيلف. حف رف ِض بفنِي إِسف دوودف, ففلفمف يفتفبفقح عفنفاقِي ونف فِي أفرف أفشف تح وف جف ةف وف ذف. لفِكنف بفقووا فِي غفزح فخف ففأ

وسفى ب  مو لحمف بِِه الرح ا كف سفبف كولتِ مف ِض حف بفاِطِهمف, يفشووعو كولح الفرف أفسف قِِهمف وف سفبف فِرف ائِيلف حف رف لفكا  ِلسف طفاهفا يفشووعو مو أفعف ضو ِمنف. وف ِت الفرف احف تفرف اسف وف
ِب رف .الفحف

ِس وِق الشحمف وف شورو دونتِ نفحف مف فِي عفبفِر الورف هو ضف تفلفكووا أفرف امف ائِيلف وف رف مف بفنوو إِسف بفهو رف ِض الحِذينف ضف لووكو الفرف لفِء هومف مو هفؤو بفِل, وف نوونف إِلفى جف اِدي أفرف ِمنف وف
وِق وف الش رو بفِة نفحف كولتِ الفعفرف ونف وف مو رف بوونف: حف شف وِريتِينف السحاِكنو فِي حف ِلكو الفمو ونو مف نوونف, ِسيحو اِدي أفرف اففِة وف وِعيرف الحتِي عفلفى حف لتِطو ِمنف عفرو تفسف الفمو

وِق وف الش رو وتف نفحف ِر ِكنحرو بفِة إِلفى بفحف الفعفرف ونف وف وِم بفنِي عفم  اِدي يفب وقف توخو ِف ِجلفعفادف إِلفى وف نِصف اِدي وف سفِط الفوف وف بفِة , وف ِر الفعفرف إِلفى بفحف ِر الفِملفحِ(وف )بفحف
وتف وِق طفِريِق بفيفِت يفِشيمو وف الش رو ِة, نفحف جف تف سوفووحِ الفِفسف ِن تفحف ِمنف التحيفمف وثف. وف تفارو ففائِيتِينف السحاِكِن فِي عفشف ِلِك بفاشفانف ِمنف بفِقيحِة الرح ومو عووجۭ مف توخو وف

ِعي فِي إِذفرف ِف ِجلفعفادف, وف نِصف ِكيتِينف وف عف الفمف شووِريتِينف وف ِم الفجف عفلفى كولتِ بفاشفانف إِلفى توخو ةف وف سفلفخف ونف وف مو رف بفِل حف لتِِط عفلفى جف تفسف الفمو ِلِك, وف ونف مف وِم ِسيحو توخو
بوونف شف بووهفا. حف رف ائِيلف ضف رف بفنوو إِسف ِ وف بت بفدو الرح وسفى عف نفسحى. مو ِف ِسبفِط مف ِلنِصف اِديتِينف وف الفجف أووبفيفنِيتِينف وف اثا  ِللرح ِ ِميرف بت بفدو الرح وسفى عف طفاهفا مو أفعف .وف

با  دونتِ غفرف ائِيلف فِي عفبفِر الورف رف بفنوو إِسف مف يفشووعو وف بفهو رف ِض الحِذينف ضف لووكو الفرف لفِء هومف مو هفؤو عِ, وف بفِل الفقفرف ادف فِي بوقفعفِة لوبفنفانف إِلفى الفجف ِمنف بفعفِل جف
اِعِد إِلفى سفِعيرف قِِهمف. الصح سفبف فِرف اثا  حف ائِيلف ِميرف رف بفاِط إِسف طفاهفا يفشووعو لفسف أفعف نووِب. وف الفجف يحِة وف الفبفرتِ الس فووحِ وف بفِة وف الفعفرف ِل وف السحهف بفِل وف :فِي الفجف

الفيفبووِسي ونف ي ونف وف ِ الفِحوت ي ونف وف الفففِرزتِ الفكفنفعفانِي ونف وف وِري ونف وف الفمو اِحد . الفِحثتِي ونف وف ا وف ِلكو أفِريحف اِحد . مف انِِب بفيفِت إِيلف وف ِلكو عفايف الحتِي بِجف ِلكو. مف مف
اِحد  ِليمف وف شف اِحد . أوورو ونف وف بفرو ِلكو حف اِحد . مف وتف وف مو ِلكو يفرف اِحد . مف ِلكو لفِخيشف وف اِحد . مف لوونف وف ِلكو عفجف اِحد . مف رف وف ازف ِلكو جف اِحد . مف ِلكو دفبِيرف وف ِلكو. مف مف

اِحد  ادفرف وف اِحد . جف ةف وف مف رف ِلكو حو اِحد . مف ادف وف ِلكو ِعرف اِحد . مف نفةف وف ِلكو ِلبف اِحد . مف ِلكو عفدولحمف وف اِحد . مف قتِيدفةف وف ِلكو مف اِحد . مف ِلكو بفيفِت إِيلف وف ِلكو تفف وحف. مف مف
اِحد  اِحد . وف اففرف وف ِلكو حف اِحد . مف ِلكو أففِيقف وف اِحد . مف ونف وف ِلكو لفشحارو اِحد . مف ادوونف وف ِلكو مف اِحد . مف اصوورف وف ِلكو حف اِحد . مف أوونف وف رف ونف مف رو ِلكو ِشمف ِلكو. مف مف

اِحد  شفافف وف اِحد . أفكف ِلكو تفعفنفكف وف اِحد . مف ِجد و وف ِلكو مف اِحد . مف ِلكو قفاِدشف وف اِحد . مف لف وف مف ِلكو يفقفنفعفامف فِي كفرف اِحد . مف ۭر وف تفففعفاِت دووف رف ۭر فِي مو ِلكو دووف ِلكو. مف مف
اِحد  اِل وف ويِيمف فِي الفِجلفجف اِحد . جو ةف وف صف ِلكو تِرف ثفلفثوونف. مف اِحد  وف لووِك وف ِميعو الفمو جف . 

شفاخف يفشووعو مف فِي الفيحاِم. وف ب . تفقفدح تف: «ففقفالف لفهو الرح تف فِي الفيحاِم. أفنفتف قفدف ِشخف تِلفِك. تفقفدحمف ا  ِلِلمف ة  ِجدت ض  كفثِيرف قفدف بفِقيفتف أفرف ضو. وف هفِذِه ِهيف الفرف
ِطينِيتِينف: الفبفاقِيفةو ِفِلسف ةِ الف سفبو , كول  دفائِرف ال  توحف ونف ِشمف ِم عفقفرو رف إِلفى توخو امف ِمصف وِر الحِذي هووف أفمف يحو شووِريتِينف ِمنف الشتِ كول  الفجف أفقفطفاِب) ِللفكفنفعفانِيتِينف(وف

سفِة مف ِطينِيتِينف الفخف الفعفِويتِينف: الفِفِلسف ِ وف ونِيت الفعفقفرو ِ وف تتِيت الفجف ِ وف قفلوونِيت الفشف ِ وف دووِديت الفشف ِ وف يت ةو الحتِي. الفغفزتِ غفارف ِو مف ِض الفكفنفعفانِيتِينف وف ِن كول  أفرف ِمنف التحيفمف
وِريتِينف ِم الفمو يدوونِيتِينف إِلفى أففِيقف إِلفى توخو ونف إِلفى. ِللصح مو رف بفِل حف تف جف ادف تفحف ِِ جف ِس ِمنف بفعفلف وِق الشحمف وف شورو ِِ نفحف كول  لوبفنفانف ِليتِينف وف ضو الفِجبف أفرف وف

اةف مف ِل حف خف دف يدوونِيتِينف. مف ِميعو الصح ايِمف جف ِِ مف فووتف رف نفانف إِلفى ِمسف بفِل ِمنف لوبف ِميعو سوكحاِن الفجف ائِيلف. جف رف اِم بفنِي إِسف دوهومف ِمنف أفمف رو ا. أفنفا أفطف هف ا اقفِسمف إِنحمف
توكف رف ا أفمف لفكا  كفمف ائِيلف مو رف عفِة ِلسف نفسحى. بِالفقورف ِف ِسبفِط مف نِصف بفاِط وف عفِة الفسف لفكا  ِللتتِسف ضف مو النف اقفِسمف هفِذِه الفرف نِي ونف». وف أووبفيف ذف الرح مف أفخف عفهو مف

وِق وف الش رو دونتِ نفحف وسفى فِي عفبفِر الورف طفاهومف مو مف الحِذي أفعف لفكفهو اِدي ونف مو الفجف ِ, وف بت بفدو الرح وسفى عف طفاهومف مو ا أفعف اففِة. كفمف وِعيرف الحتِي عفلفى حف ِمنف عفرو
بفا إِلفى ِديبوونف يفدف ِل مف كول  سفهف اِدي وف سفِط الفوف ِدينفِة الحتِي فِي وف الفمف نوونف وف اِدي أفرف بوونف إِلفى, وف شف لفكف فِي حف وِريتِينف الحِذي مف ِلِك الفمو ونف مف دوِن ِسيحو ِميعف مو جف وف

ةف كولح بفاشفانف إِلفى سفلفخف ونف وف مو رف بفِل حف كولح جف ِكيتِينف وف عف الفمف شووِريتِينف وف ومف الفجف توخو ِجلفعفادف وف ونف وف ِم بفنِي عفم  لفكف, توخو ِۭ فِي بفاشفانف الحِذي مف لفكفِة عووجف مف كولح مف
ِعي فِي إِذفرف وثف وف تفارو ففائِيتِينف. فِي عفشف دفهومف, هووف بفِقيف ِمنف بفِقيحِة الرح طفرف وسفى وف مف مو بفهو رف ضف ِكيتِينف ففسفكفنف. وف عف الفمف شووِريتِينف وف ائِيلف الفجف رف دف بفنوو إِسف رو لفمف يفطف وف

ِم ائِيلف إِلفى هفذفا الفيفوف رف سفِط إِسف عفِكي  فِي وف الفمف شووِري  وف هو. لفِكنف ِلِسبفِط لفِوي لفمف يوعفِط نفِصيبا . الفجف لحمف ا كف ائِيلف ِهيف نفِصيبوهو كفمف رف ِ إِلفِه إِسف بت قفائِدو الرح .وف
سفبف عفشفائِِرِهمف أووبفيفنف حف وسفى ِسبفطف بفنِي رف طفى مو أفعف سفِط. وف ِدينفِة الحتِي فِي وف الفمف نوونف وف اِدي أفرف اففِة وف وِعيرف الحتِي عفلفى حف مف ِمنف عفرو هو مو ففكفانف توخو

بفا يفدف ِل ِعنفدف مف كولح السحهف اِدي وف عوونف. الفوف بفيفتف بفعفِل مف وتف بفعفۭل وف بفامو ِديبوونف وف ِل وف ا الحتِي فِي السحهف دونِهف ِميعف مو جف بوونف وف شف ففعفةف, حف يف مف وتف وف قفِديمو ةف وف صف يفهف ,وف
ِلِك ونف مف لفكفِة ِسيحو مف كولح مف ِل وف دوِن السحهف كولح مو وتف وف بفيفتف يفِشيمو ِة وف جف سوفووحف الفِفسف بفيفتف ففغوورف وف اِدي وف بفِل الفوف ِر فِي جف ثف الشححف ارف صف ةف وف سفبفمف يفتفايِمف وف قفرف وف

بوونف شف لفكف فِي حف وِريتِينف الحِذي مف يفانف, الفمو سفاِء ِمدف ؤف عف رو وسفى مف بفهو مو رف ابفعف: الحِذي ضف رف ورف وف حو صوورف وف اقفمف وف رف ونف سفاِكنِي, أفِوي وف اِء ِسيحو رف أومف
ِض عف قفتفلفهومف. الفرف ائِيلف بِالسحيفِف مف رف افو قفتفلفهو بفنوو إِسف بفلفعفامو بفنو بفعوورف الفعفرح هو. وف ومف توخو دونح وف أووبفيفنف الورف مو بفنِي رف كفانف توخو أووبفيفنف. وف هفذفا نفِصيبو بفنِي رف

سفبف عفشفائِِرِهمف ا, حف ِضيفاعوهف دونو وف ادف. الفمو وسفى ِلِسبفِط جف طفى مو أفعف سفبف عفشفائِِرِهمف, وف ادف حف فف. بفنِي جف نِصف دوِن ِجلفعفادف وف كولح مو مف يفعفِزيرف وف هو مو ففكفانف توخو
بحةف امف رف وِعيرف الحتِي ِهيف أفمف ونف إِلفى عفرو ِض بفنِي عفم  بوطوونِيمف, أفرف ففاةِ وف ِة الفِمصف امف بوونف إِلفى رف شف ِمنف حف ِم دفبِيرف, وف نفايِمف إِلفى توخو حف ِمنف مف اِدي. وف فِي الفوف وف

بوونف شف ِلِك حف ونف مف لفكفِة ِسيحو مف افوونف بفِقيحةف مف صف سوك وتف وف ةف وف رف بفيفتف نِمف امف وف دونتِ, بفيفتف هفارف وتف فِي عفبفِر الورف ِر ِكنحرو ِف بفحف هو إِلفى طفرف ومف توخو دونح وف الورف
وِق وف الش رو سفبف عفشفائِِرِهِم. نفحف ادف حف ا, هفذفا نفِصيبو بفنِي جف ِضيفاعوهف دونو وف نفسحى. الفمو ِف ِسبفِط مف وسفى ِلنِصف طفى مو أفعف ِف ِسبفِط بفنِي, وف كفانف ِلنِصف وف

سفبف عفشفائِِرِهمف نفسحى حف نفايِمف كولح بفاشفانف. مف حف مف ِمنف مف هو مو كفانف توخو ِلِك بفاشفانف, وف ِۭ مف لفكفِة عووجف مف وِث يفائِيرف الحتِي فِي بفاشفانف, كولح مف و  كولح حف ِستتِينف, وف
ِدينفة  نفسحى. مف اِكيرف بفِن مف ِۭ فِي بفاشفانف ِلبفنِي مف لفكفِة عووجف مف دونو مف ِعي مو إِذفرف وثف وف تفارو عفشف فو ِجلفعفادف وف نِصف سفبف عفشفائِِرِهمف, وف اِكيرف حف ِف بفنِي مف .ِلنِصف

وِق وف الش رو ا نفحف دونتِ أفِريحف وآبف فِي عفبفِر أورف بفاِت مو وسفى فِي عفرف ا مو هف ِذِه ِهيف الحتِي قفسفمف وسفى نفِصيبا . ففهف ا ِسبفطو لفِوي ففلفمف يوعفِطِه مو أفمح ب  إِلفهو. وف الرح
مف هو لحمف ا كف مف كفمف ائِيلف هووف نفِصيبوهو رف  .إِسف

نفعفانف ِض كف ائِيلف فِي أفرف رف ا بفنوو إِسف تفلفكفهف ِذِه ِهيف الحتِي امف ائِيلف, ففهف رف بفاِط بفنِي إِسف سفاءو آبفاِء أفسف ؤف رو يفشووعو بفنو نوونف وف ارو الفكفاِهنو وف مف إِيحاهفا أفِلعفازف لحكفهو .الحتِي مف



بفِط ِف الستِ نِصف بفاِط وف عفِة الفسف وسفى ِللتتِسف ب  عفنف يفِد مو رف الرح ا أفمف عفِة كفمف مف بِالفقورف بفِط فِي. نفِصيبوهو ِف الستِ نِصف بفطفيفِن وف طفى نفِصيبف الستِ وسفى أفعف لفنح مو
دونتِ سفِطِهمف. عفبفِر الورف ا اللحِوي ونف ففلفمف يوعفِطِهمف نفِصيبا  فِي وف أفمح ايِمف, لفنح بفنِي يووسوفف كفانووا ِسبفطفيفِن. وف أفففرف نفسحى وف ما  فِي. مف لفمف يوعفطووا اللحِويتِينف قِسف وف

دونا  ِللسحكفِن ِض إِلح مو قفتفنفاهومف, الفرف مو اِشيِهمف وف وف ا ِلمف اِعيفهف رف مف ضف. وف وا الفرف قفسفمو ائِيلف وف رف وسفى هفكفذفا ففعفلف بفنوو إِسف ب  مو رف الرح ا أفمف مف بفنوو يفهووذفا. كفمف ففتفقفدح
اِل ي . إِلفى يفشووعف فِي الفِجلفجف قفالف لفهو كفاِلبو بفنو يففونحةف الفقفنِزتِ تِكف فِي: «وف ِمنف ِجهف تِي وف ِ ِمنف ِجهف لف اح جو وسفى رف ب  مو لحمف بِِه الرح لفمو الفكفلفمف الحِذي كف أفنفتف تفعف

نِيعف ضف. قفاِدِش بفرف سحسف الفرف نِيعف لفتفجف ِ ِمنف قفاِدِش بفرف بت بفدو الرح وسفى عف لفنِي مو سف بفِعينف سفنفة  ِحينف أفرف ا فِي قفلفبِي. كونفتو ابفنف أفرف عفتو إِلفيفِه بِكفلفۭم عفمح جف .ففرف
فذفابووا قفلفبف الشحعفِب ِعي ففأ ِعدووا مف تِيف الحِذينف صف وف ا إِخف أفمح بح إِلفِهي. وف اما  الرح ا أفنفا ففاتحبفعفتو تفمف أفمح ِم قفائِل . وف وسفى فِي ذفِلكف الفيفوف لففف مو ضف: ففحف إِنح الفرف

لفِدكف إِلفى الفبفِد لفوف لوكف لفكف تفكوونو نفِصيبا  وف ا ِرجف ِطئفتفهف اما , الحتِي وف بح إِلفِهي تفمف لحمف هفِذِه. لفنحكف اتحبفعفتف الرح ا تفكف ب  كفمف يفانِيف الرح تفحف ا قفِد اسف النف ففهف وف
بفِعينف سفنفة  الفرف سف وف مف قفففِر, الفخف ائِيلو فِي الف رف ذفا الفكفلفِم ِحينف سفارف إِسف وسفى بِهف ب  مو لحمف الرح انِينف سفنفة . ِمنف ِحينف كف ثفمف ۭس وف مف مف ابفنو خف ا أفنفا الفيفوف النف ففهف .وف

وسفى لفنِي مو سف مف أفرف ا فِي يفوف دا  كفمف تفشفدتِ مف مو ِل الفيفوف وِل. ففلفمف أفزف ِللد خو وجِ وف رو ِللفخو ِب وف رف تِي النف ِللفحف تِي ِحينفئِۭذ هفكفذفا قووح ا كفانفتف قووح ِطنِي هفذفا. كفمف ففالنف أفعف
ِم ب  فِي ذفِلكف الفيفوف لحمف عفنفهو الرح بفلف الحِذي تفكف ِم أفنح الفعفنفاقِيتِينف هونفاكف. الفجف نفة , لفنحكف أفنفتف سفِمعفتف فِي ذفِلكف الفيفوف صح حف ة  مو دونو عفِظيمف الفمو ِعي. وف بح مف لفعفلح الرح

ب  لحمف الرح ا تفكف دفهومف كفمف رو فطف كفهو يفشووعو». ففأ لفكا , ففبفارف ونف ِلكفاِلبف بفِن يففونحةف مو بفرو طفى حف أفعف لفكا  إِلفى. وف ِ مو يت ونو ِلكفاِلبف بفِن يففونحةف الفقفنِزتِ بفرو تف حف ارف ِلذفِلكف صف
ِم ائِيلف, هفذفا الفيفوف رف بح إِلفهف إِسف اما  الرح بفعف. لفنحهو اتحبفعف تفمف يفةو أفرف ونف قفبفل  قفرف بفرو مو حف اسف ظفِم فِي الفعفنفاقِيتِينف, وف ِل الفعف جو ضو ِمنف. الرح ِت الفرف احف تفرف اسف وف
ِب رف  .الفحف

ِن نووِب أفقفصفى التحيفمف وف الفجف يحةف ِصينف نفحف ِم أفدوومف بفرتِ سفبف عفشفائِِرِهمف إِلفى توخو عفةو ِلِسبفِط بفنِي يفهووذفا حف كفانفِت الفقورف ِر. وف نووبِي  أفقفصفى بفحف مو الفجف هو مو كفانف توخو وف
نووِب وف الفجف ِه نفحف جتِ تفوف بفرف إِلفى ِصينف. الفِملفحِ ِمنف اللتِسفاِن الفمو عف قفِربتِيمف وف نووِب عفقفبفِة عف جف إِلفى جف رف خف عفبفرف إِلفى, وف نِيعف وف نووِب قفِاِش بفرف ِعدف ِمنف جف صف وف

ونف رو صف قفعِ, حف ِعدف إِلفى أفدحارف إِلفى الفقفرف صف رف, وف اِدي ِمصف جف إِلفى وف رف خف ونف وف مو عفبفرف إِلفى عفصف ِر. وف نفدف الفبفحف ِو ِف ِم عِ اِرجو الت خو خف كفانفتف مف هفذفا يفكوونو. وف
نووبِي  كومو الفجف مو دونتِ. توخو ِف الورف رو الفِملفحِ إِلفى طفرف ِق بفحف مو الشحرف توخو دونتِ. وف ِر أفقفصفى الورف اِل ِمنف ِلسفاِن الفبفحف مف انِِب الشتِ مو جف توخو مو إِلفى بفيفِت. وف ِعدف الت خو صف وف

بفِة اِل بفيفِت الفعفرف عفبفرف ِمنف ِشمف لفةف وف جف وف, حو هف نفحف جح تفوف ورف وف اِدي عفخو مو إِلفى دفبِيرف ِمنف وف ِعدف الت خو صف أووبفيفنف وف ِر بووهفنف بفِن رف جف مو إِلفى حف ِعدف الت خو صف وف
اِدي ِ الفوف نووبِيت يمف الحتِي ِمنف جف قفبفِة أفدومتِ لف عف ِِ قفابف اِل الحتِي مو اِل إِلفى الفِجلفجف مف ۭس. الشتِ يفِن شفمف مو إِلفى ِميفاِه عف عفبفرف الت خو هو إِلفى عفيفِن, وف اِرجو خف كفانفتف مف وف

لف وجف نووِب. رو ِ ِمنف الفجف انِِب الفيفبووِسيت اِدي ابفِن ِهن ومف إِلفى جف مو فِي وف ِعدف الت خو صف ِليمو. (وف شف اِدي) ِهيف أوورو بفِل الحِذي قوبفالفةف وف أفِس الفجف مو إِلفى رف ِعدف الت خو صف وف
ال  ففائِيتِينف ِشمف اِدي الرح ِف وف با  الحِذي هووف فِي طفرف نفبفعِ ِميفاِه نفففتووحف. ِهن ومف غفرف بفِل إِلفى مف أفِس الفجف مو ِمنف رف تفدح الت خو امف ونف, وف بفِل ِعففرو دوِن جف جف إِلفى مو رف خف وف

مو إِلفى بفعفلفةف تفدح الت خو امف يفةو يفعفاِريمف. (وف بفِل سفِعيرف) ِهيف قفرف با  إِلفى جف مو ِمنف بفعفلفةف غفرف تفدح الت خو امف اِل, وف مف بفِل يفعفاِريمف ِمنف الشتِ انِِب جف عفبفرف إِلفى جف ِهيف. (وف
نفةف) كفسفالوونو عفبفرف إِلفى تِمف ۭس وف لف إِلفى بفيفِت شفمف نفزف بفلف. وف عفبفرف جف ونف وف رو مو إِلفى شفكف تفدح الت خو امف اِل وف مف وف الشتِ ونف نفحف رو ِِ انِِب عفقف مو إِلفى جف جف الت خو رف خف وف

جف إِلفى يفبفنِئِيلف رف خف ِر. الفبفعفلفِة وف ِم ِعنفدف الفبفحف اِرجو الت خو خف كفانف مف هو. وف ومو توخو رو الفكفبِيرو وف بِي  الفبفحف مو الفغفرف الت خو سفبف. وف تفِديرا  حف سف مو بفنِي يفهووذفا مو هفذفا توخو
ِ ِليفشووعف. عفشفائِِرِهمف بت ِل الرح سفبف قفوف سفِط بفنِي يفهووذفا حف ما  فِي وف طفى كفاِلبف بفنف يففونحةف قِسف أفعف بفعف : وف يفةف أفرف ونو) أفبِي عفنفاقف(قفرف بفرو دف كفاِلبو. ِهيف حف طفرف وف

نفاقف الثحلفثفةف ايف: ِمنف هونفاكف بفنِي عف تفلفمف انف وف أفِخيمف لفدف عفنفاقف, ِشيشفايف وف ِعدف ِمنف هونفاكف إِلفى سوكحاِن دفبِيرف. أفوف صف يفةف ِسففۭر. (وف مو دفبِيرف قفبفل  قفرف كفانف اسف )وف
قفالف كفاِلبو أفة : «وف رف سفةف ابفنفتِي امف ِطيِه عفكف ذوهفا أوعف يفأفخو يفةف ِسففۭر وف ِربو قفرف نف يفضف و كفاِلبف». مف ذفهفا عوثفنِيئِيلو بفنو قفنفازف أفخو فخف نفتفهو. ففأ سفةف ابف طفاهو عفكف فعف ففأ

أفة  رف ا. امف قفۭل ِمنف أفبِيهف تفهو بِطفلفِب حف ا غفرح ا أفنحهف وِلهف كفانف ِعنفدف دوخو ا كفاِلبو. وف اِر ففقفالف لفهف لفتف عفِن الفِحمف ا لفِك؟: «ففنفزف كفة : «ففقفالفتف» مف ِطنِي بفرف لفنحكف. أفعف
اۭء ِطنِي يفنفابِيعف مف فعف نووِب ففأ ضف الفجف طفيفتفنِي أفرف الفيفنفابِيعف الس ففلفى». أفعف طفاهفا الفيفنفابِيعف الفعولفيفا وف فعف سفبف عفشفائِِرِهمف. ففأ .هفذفا نفِصيبو ِسبفِط بفنِي يفهووذفا حف

نووبا  ِم أفدوومف جف ى الحتِي ِلِسبفِط بفنِي يفهووذفا إِلفى توخو وف دونو الفقوصف كفانفِت الفمو اصوورف: وف حف قفاِدشف وف عفدفةف وف عفدف ونفةف وف ِديمو قفيفنفةف وف ورف وف يفاجو ِعيدفرف وف قفبفِصئِيلف وف
ونف رو صف حف يووتف وف قفرف دفتحةف وف حف اصوورف وف حف بفعفلووتف وف طفالفمف وف ِزيفف وف يِثفنفانف وف اصوورو. (وف ونف) ِهيف حف مو شف حف دحةف وف رف جف صف حف ولفدفةف وف مو اعف وف شفمف امف وف أفمف وف

ِشلفِحيمف تف وف لفبفاوو سفنفسفنحةف وف نحةف وف مف دف مف ِصقفلفغف وف ةف وف مف رف حو ِكِسيلف وف أفلفتوولفدف وف مف وف عفاصف عفيتِيمف وف بفعفلفةف وف يووتِيفةف وف بِزف بِئفرف سفبفعۭ وف رف شووعفالف وف صف حف بفيفتف ففالفطف وف وف
ونف ِرم  عفيفنف وف ا. وف عف ِضيفاِعهف ونف مف رو ِعشف ع  وف دوِن تِسف وتو. كول  الفمو مو يفرف نفامو وف عفيف تفف وحو وف نتِيمف وف عفيفنو جف انووحو وف زف نفةو وف أفشف عفةو وف رف صف وولو وف تفأ ِل أفشف فِي السحهف

وتفايِمو يفرو دف جو ةو وف يفرف دف الفجو عفِديتفايِمو وف ايِمو وف شفعفرف عفِزيقفةو وف سووكووهو وف عفدولحمو وف ا. وف عف ِضيفاِعهف ِدينفة  مف ةف مف بفعف عفشفرف ِۭ. أفرف ادف دفلو جف جف مف دفاشفةو وف حف نفانو وف صف
قتِيدفةو مف ةو وف نفعفمف ونف وف ِِ دفاجو وتو بفيفتو دفيفرو جو ِكتفِليشو وف امو وف مف لفحف كفب ونو وف لوونو وف عفجف قفةو وف بفصف لفِخيشو وف يفقفتِئِيلو وف ففاةو وف الفِمصف ِدلفعفانو وف ِدينفة . وف ةف مف ِستح عفشفرف

ا عف ِضيفاِعهف ِريشفةو. مف مف ِزيبو وف أفكف قفِعيلفةو وف نفِصيبو وف نفةو وف أفشف يفففتفاحو وف عفاشفانو وف عفاتفرو وف نفةو وف ا. ِلبف عف ِضيفاِعهف دوۭن مف عو مو ا. تِسف ِضيفاعوهف اهفا وف قورف ونو وف .عفقفرو
ا ِضيفاِعهف دوودف وف ِب أفشف ا بِقورف با  كول  مف ونف غفرف ِر الفكفبِيِر. ِمنف عفقفرو الفبفحف رف وف اِدي ِمصف ا إِلفى وف ِضيفاعوهف اهفا وف قورف ةو وف غفزح ا وف ِضيفاعوهف اهفا وف قورف دوودو وف أفشف

وِمِه توخو يفةو سفنحةف. وف قفرف دفنحةو وف سووكووهو وف يفتتِيرو وف بفِل شفاِميرو وف فِي الفجف ِجيلووهو) ِهيف دفبِيرو. (وف ولوونو وف حو وشفنو وف جو عفانِيمو وف وهو وف تِمو أفشف عفنفابو وف دفى. وف إِحف
ا عف ِضيفاِعهف ِدينفة  مف ةف مف بفعف. عفشفرف يفةو أفرف قفرف طفةو وف مف حو أففِيقفةو وف بفيفتو تفف وحف وف يفنوومو وف عفانو وف أفشف ةو وف دوومف ابو وف ونو. (أفرف بفرو ِصيعوورو) ِهيف حف عف. وف دوۭن مف عو مو تِسف

ا نفةو. ِضيفاِعهف تِمف ِجبفعفةو وف قفايِنو وف الف انووحو وف زف يفقفدفعفامو وف ِعيلو وف رف يفزف يووطفةو وف ِزيفو وف لو وف مف كفرف عوونو وف ا. مف عف ِضيفاِعهف دوۭن مف بفيفتو صووۭر. عفشفرو مو ولو وف لفحو حف
أفلفتفقوونو بفيفتو عفنووتف وف ةو وف عفارف مف دوورو وف جف ا. وف عف ِضيفاِعهف دوۭن مف ِو مو يفةو بفعفۭل. ِستح يفةو يفعفاِريمف. (قفرف بحةو) ِهيف قفرف الرح ا. وف عف ِضيفاِعِهمف ِدينفتفاِن مف يحِة. مف فِي الفبفرتِ

يۭ دف عفيفنو جف ِدينفةو الفِملفحِ وف مف النتِبفشفانو وف سفكفاكفةو وف ينو وف ِمدتِ بفِة وف ا. بفيفتو الفعفرف عف ِضيفاِعهف دوۭن مف ِليمف ففلفمف يفقفِدرف. ِست  مو شف ا الفيفبووِسي ونف السحاِكنوونف فِي أوورو أفمح وف
ِدِهمف ِم, بفنوو يفهووذفا عفلفى طفرف ِليمف إِلفى هفذفا الفيفوف شف عف بفنِي يفهووذفا فِي أوورو ففسفكفنف الفيفبووِسي ونف مف . 

بفِل بفيفِت إِيلف ا فِي جف اِعدفةِ ِمنف أفِريحف يحِة الصح وِق إِلفى الفبفرتِ وف الش رو ا نفحف اِء أفِريحف ا إِلفى مف دونتِ أفِريحف عفةو ِلبفنِي يووسوفف ِمنف أورف ِت الفقورف جف رف خف تف. وف جف رف خف وف
وتف ِكيتِينف إِلفى عفطفارو ِم الفرف تف إِلفى توخو عفبفرف إِلفى, ِمنف بفيفِت إِيلف إِلفى لووزف وف ففلفى وف ونف الس  ورو ِم بفيفِت حو لفِطيتِينف إِلفى توخو ِم الفيففف با  إِلفى توخو لفتف غفرف نفزف وف

رف ازف ِر, جف نفدف الفبفحف ِو ِف ا عِ هف اِرجو خف كفانفتف مف ايِمو. وف أفففرف نفسحى وف لفكف ابفنفا يووسوفف مف سفبف عفشفائِِرِهمف. ففمف ايِمف حف مو بفنِي أفففرف كفانف توخو مو نفِصيبِِهمف. وف كفانف توخو وف
قا  ونف الفعولفيفا: شفرف ورو وتف أفدحارف إِلفى بفيفِت حو ال . عفطفارو تفِة ِشمف مف كف ِر إِلفى الفمف وف الفبفحف مو نفحف جف الت خو رف خف هفا, وف بفرف عف قا  إِلفى تفآنفِة ِشيلووهف وف مو شفرف دفارف الت خو وف

ةف قِيح يفنووحف دونتِ. شفرف جف إِلفى الورف رف خف ا وف لف إِلفى أفِريحف صف وف ِِ وف اتف نفعفرف وتف وف ةف إِلفى عفطفارو لف ِمنف يفنووحف نفزف اِدي. وف با  إِلفى وف مو ِمنف تفف وحف غفرف ازف الت خو جف وف



ِر, قفانفةف نفدف الفبفحف ِو ِف هو عِ اِرجو خف كفانفتف مف سفِط نفِصيِب. وف ايِمف فِي وف ةِ ِلبفنِي أفففرف زف ففرف دوِن الفمو عف الفمو سفبف عفشفائِِرِهمف مف ايِمف حف هفذفا هووف نفِصيبو ِسبفِط بفنِي أفففرف
نفسحى ا. بفنِي مف ِضيفاِعهف دوِن وف ِميعو الفمو رف. جف ازف دووا الفكفنفعفانِيتِينف السحاِكنِينف فِي جف رو ِم. ففلفمف يفطف ايِمف إِلفى هفذفا الفيفوف سفِط أفففرف نفعفانِي ونف فِي وف كفانووا, ففسفكفنف الفكف وف

يفِة تف الفِجزف  .عفبِيدا  تفحف

نفسحى عفةو ِلِسبفِط مف كفانفِت الفقورف رو يووسوفف, وف نفسحى أفبِي ِجلفعفادف. لفنحهو هووف بِكف ِر مف اِكيرف بِكف ۭب, ِلمف رف لف حف جو بفاشفانو لفهو, لفنحهو كفانف رف كفانفتف ِجلفعفادو وف كفانفتف. وف وف
سفبف عفشفائِِرِهمف نفسحى الفبفاقِينف حف ِلبفنِي شفِميدفاعف. ِلبفنِي مف اففرف وف ِلبفنِي حف ِلبفنِي شفكفمف وف ِريئِيلف وف ِلبفنِي أفسف الفقف وف ِلبفنِي حف رف وف لفِء هومف بفنوو, ِلبفنِي أفبِيعفزف هفؤو

نفسحى بفِن يووسوفف سفبف عفشفائِِرِهمف, مف نفسحى ففلفمف يفكونف لفهو بفنوونف بفلف بفنفات . الذ كوورو حف اِكيرف بفِن مف اففرف بفِن ِجلفعفادف بفِن مف ادو بفنو حف لوففحف ا صف أفمح اءو. وف مف هفِذِه أفسف وف
ةو: بفنفاتِِه صف تِرف ِملفكفةو وف لفةو وف جف حو نووعفةو وف لفةو وف حف قولفنف. مف سفاِء وف ؤف امف الر  أفمف امف يفشووعف بفِن نوونف وف أفمف ارف الفكفاِهِن وف امف أفِلعفازف نف أفمف وسفى: «ففتفقفدحمف رف مو ب  أفمف الرح

تِنفا وف ةِ أفبِيِهنح». أفنف يوعفِطيفنفا نفِصيبا  بفيفنف إِخف وف ِ نفِصيبا  بفيفنف إِخف بت ِل الرح سفبف قفوف طفاهونح حف فعف نفسحى عفشفرو ِحصفۭص. ففأ ضف ِجلفعفادف, ففأفصفابف مف ا عفدفا أفرف مف
دونتِ بفاشفانف الحتِي فِي عفبفِر الورف ذفنف نفِصيبا  بفيفنف بفنِيِه. وف نفسحى أفخف نفسحى الفبفاقِينف, لفنح بفنفاِت مف ضو ِجلفعفادف ِلبفنِي مف كفانفتف أفرف نفسحى ِمنف. وف مو مف كفانف توخو وف

قفابِلف شفِكيمف تفِة الحتِي مو مف كف يفِن تفف وحف, أفِشيرف إِلفى الفمف وف الفيفِميِن إِلفى سوكحاِن عف مو نفحف تفدح الت خو امف ضو تفف وحف. وف نفسحى أفرف نفسحى. كفانف ِلمف ِم مف ا تفف وحو إِلفى توخو أفمح وف
ايِمف اِدي. ِهيف ِلبفنِي أفففرف نووبِيح الفوف اِدي قفانفةف جف مو إِلفى وف لف الت خو نفزف نفسحى. وف دوِن مف ايِمف بفيفنف مو دونو أفففرف اِدي. هفِذِه مو اِلي  الفوف نفسحى ِشمف مو مف توخو كفانفتف, وف وف

ِر نفدف الفبفحف ِو ِف هو عِ اِرجو خف ايِمف. مف نووِب لفففرف نفسحى, ِمنف الفجف اِل ِلمف مف ِمنف الشتِ هو. وف مف رو توخو كفانف الفبفحف وف. وف إِلفى يفسحاكفرف نفحف ال  وف لف إِلفى أفِشيرف ِشمف صف وف وف
وِق اهفا. الش رو قورف فِي أفِشيرف بفيفتو شفانف وف نفسحى فِي يفسحاكفرف وف كفانف ِلمف اهفا, وف قورف لفعفامو وف يفبف اهفا, وف قورف ۭر وف سوكحانو دووف اهفا, وف قورف ۭر وف يفِن دووف سوكحانو عف سوكحانو, وف وف

اهفا قورف تفففعفاتو الثحلفثو, تفعفنفكف وف رف اهفا الفمو قورف ِجد و وف سوكحانو مف دونف. وف ِلكووا هفِذِه الفمو نفسحى أفنف يفمف لفمف يفقفِدرف بفنوو مف نفعفانِي ونف عفلفى السحكفِن فِي تِلفكف, وف مف الفكف ففعفزف
ِض يفِة. الفرف تف الفِجزف نفعفانِيتِينف تفحف عفلووا الفكف مف جف ائِيلف أفنحهو رف ا تفشفدحدف بفنوو إِسف كفانف لفمح دا , وف دووهومف طفرف رو لفمف يفطف قفالف بفنوو يووسوفف ِليفشووعف. وف اذفا: «وف ِلمف

أفنفا شفعفب  عفِظيم  اِحدفة  نفِصيبا  وف ة  وف ِحصح اِحدفة  وف عفة  وف طفيفتفنِي قورف ؟, أفعف ب  كفنِيف الرح مف يفشووعو» لفنحهو إِلفى النف قفدف بفارف إِنف كونفتف شفعفبا : «ففقفالف لفهو
ففائِيتِينف, عفِظيما  الرح يتِينف وف ِفِرزتِ ِض الف اقفطفعف ِلنفففِسكف هونفاكف فِي أفرف ِر وف عف عفدف إِلفى الفوف ايِمف, ففاصف بفلو أفففرف لفيفكف جف اقف عف لف: «ففقفالف بفنوو يووسوفف». إِذفا ضف

بفلو ِفينفا الفجف ِديۭد. يفكف بفاتو حف كف رف اِدي مف ِض الفوف نفعفانِيتِينف السحاِكنِينف فِي أفرف ِميعِ الفكف ِلجف ِعيلف. وف رف اِدي يفزف ِللحِذينف فِي وف اهفا وف قورف ففقفالمف». ِللحِذينف فِي بفيفِت شفاۭن وف
نفسحى, يفشووعو ِلبفيفِت يووسوفف مف ايِمف وف ة : «أفففرف ة  عفِظيمف لفكف قووح اِحدفة . أفنفتف شفعفب  عفِظيم  وف عفة  وف ر . لف تفكوونو لفكف قورف عف بفلو لفنحهو وف ,بفلف يفكوونو لفكف الفجف

هو اِرجو خف تفكوونو لفكف مف مف أفِشدحاءو. ففتفقفطفعوهو وف ِديۭد لفنحهو كفبفاِت حف رف مف مف دو الفكفنفعفانِيتِينف لفنح لفهو رو ففتفطف »

اعِ تِمف ةف اِلجف يفمف بووا هونفاكف خف نفصف ائِيلف فِي ِشيلووهف وف رف اعفِة بفنِي إِسف مف عف كول  جف تفمف اجف مف. وف هو ضو قودحامف ِضعفِت الفرف أوخف نف لفمف. وف ائِيلف ِممح رف بفِقيف ِمنف بفنِي إِسف وف
مف وا نفِصيبفهو بفاۭط, يفقفِسمو ائِيلف. سفبفعفةو أفسف رف طفاكومف إِيحاهفا: «ففقفالف يفشووعو ِلبفنِي إِسف ِض الحتِي أفعف تِلفِك الفرف وِل ِلمف ونف عفِن الد خو اخو تفرف تفى أفنفتومف مو تحى مف حف

سفِب أفنفِصبفتِِهمف توبووهفا بِحف يفكف ِض وف وا فِي الفرف يفِسيرو وا وف مف ففيفقوومو ِسلفهو ورف اۭل ِمنف كولتِ ِسبفۭط ففأ ؟ هفاتووا ثفلفثفةف ِرجف ب  إِلفهو آبفائِكومف .ثومح يفأفتووا إِلفيح, الرح
وهفا إِلفى سفبفعفِة أفقفسفاۭم لفيفقفِسمو نووِب, وف ِمِه ِمنف الفجف اِل, ففيوِقيمو يفهووذفا عفلفى توخو مف ِمِهمف ِمنف الشتِ يوِقيمو بفيفتو يووسوفف عفلفى توخو ضف سفبفعفةف. وف توبوونف الفرف أفنفتومف تفكف وف

ِ إِلفِهنفا, أفقفسفاۭم بت امف الرح نفا أفمف عفة  هفهو ولفِقي لفكومف قورف سفِطكومف. ثومح تفأفتوونف إِلفيح هونفا ففأ م  فِي وف مف, لفنحهو لفيفسف ِللحِويتِينف قِسف ِ هووف نفِصيبوهو بت نووتف الرح ادو. لفنح كفهف جف وف
وِق وف الش رو دونتِ نفحف مف فِي عفبفِر الورف ذووا نفِصيبفهو نفسحى قفدف أفخف فو ِسبفِط مف نِصف أووبفيفنو وف رف ِ, وف بت بفدو الرح وسفى عف طفاهومف إِيحاهو مو الو». الحِذي أفعف جف ففقفامف الرتِ

ذفهفبووا ِض. وف صفى يفشووعو الذحاِهبِينف ِلِكتفابفِة الفرف أفوف توبووهفا: «وف اكف ِض وف وا فِي الفرف ِسيرو ِ, اِذفهفبووا وف بت امف الرح عفة  أفمف ولفِقي لفكومف هونفا قورف ِجعووا إِلفيح ففأ ثومح ارف
دوِن سفبفعفةف أفقفسفاۭم فِي ِسففۭر». فِي ِشيلووهف سفبف الفمو تفبووهفا حف كف ِض وف وا فِي الفرف بفرو عف الو وف جف لحِة فِي ِشيلووهف, ففسفارف الرتِ حف اءووا إِلفى يفشووعف إِلفى الفمف .ثومح جف

ِ بت امف الرح عفة  فِي ِشيلووهف أفمف مف يفشووعو قورف فلفقفى لفهو قِِهمف, ففأ سفبف فِرف ائِيلف حف رف ضف ِلبفنِي إِسف هونفاكف قفسفمف يفشووعو الفرف يفاِمينف. وف عفةو ِسبفِط بفنِي بِنف طفلفعفتف قورف وف
سفبف عفشفائِِرِهمف بفنِي يووسوفف. حف عفتِِهمف بفيفنف بفنِي يفهووذفا وف مو قورف جف توخو رف خف دونتِ. وف اِل ِمنف الورف مف ِة الشتِ مف ِمنف ِجهف هو مو كفانف توخو انِِب. وف مو إِلفى جف ِعدف الت خو صف وف

با  بفِل غفرف ِعدف فِي الفجف صف اِل وف مف ا ِمنف الشتِ يحِة بفيفِت آِونف, أفِريحف نفدف بفرتِ ِو ِف هو عِ اِرجو خف كفانفتف مف انِِب لووزف. وف مو ِمنف هونفاكف إِلفى لووزف إِلفى جف عفبفرف الت خو وف
ِ نووبِيت ففلفى) ِهيف بفيفتو إِيلف. (الفجف ونف الس  ورو نووِب بفيفِت حو بفِل الحِذي إِلفى جف وِت إِدحارف عفلفى الفجف مو إِلفى عفطفارو لف الت خو نفزف ِة. وف دفارف إِلفى ِجهف مو وف تفدح الت خو امف وف

نووبا  ونف جف ورو لف بفيفِت حو ِِ قفابف بفِل الحِذي مو نووبا  ِمنف الفجف ِب جف يفِة بفعفۭل. الفغفرف هو ِعنفدف قفرف اِرجو خف كفانفتف مف يفةو يفعفاِريمف. (وف ِدينفة  ِلبفنِي يفهووذفا) ِهيف قفرف هفِذِه. مف
ِب ةو الفغفرف يفِة يفعفاِريمف. ِهيف ِجهف نووِب ِهيف أفقفصفى قفرف ةو الفجف ِجهف نفبفعِ ِميفاِه نفففتووحف. وف جف إِلفى مف رف خف با  وف مو غفرف جف الت خو رف خف بفِل. وف ِف الفجف مو إِلفى طفرف لف الت خو نفزف وف

ال  ففائِيتِينف ِشمف اِدي الرح اِدي ابفِن ِهن ومف الحِذي فِي وف لف وف ِِ قفابف نووِب, الحِذي مو انِِب الفيفبووِسيتِينف ِمنف الفجف اِدي ِهن ومف إِلفى جف لف إِلفى وف نفزف لف إِلفى عفيفِن, وف نفزف وف
لف وجف ۭس. رو جف إِلفى عفيفِن شفمف رف خف اِل وف مف تفدح ِمنف الشتِ امف يمف, وف قفبفِة أفدومتِ قفابِلف عف ِليلووتف الحتِي مو جف إِلفى جف رف خف أووبفيفنف, وف ِر بووهفنف بفِن رف جف لف إِلفى حف نفزف عفبفرف, وف وف

ال  بفِة ِشمف قفابِلف الفعفرف بفِة, إِلفى الفكفتِِف مو لف إِلفى الفعفرف نفزف ال . وف لفةف ِشمف جف انِِب بفيفِت حو مو إِلفى جف عفبفرف الت خو ِر الفِملفحِ. وف ِم ِعنفدف ِلسفاِن بفحف اِرجو الت خو خف كفانفتف مف وف
نووبا  دونتِ جف ِف الورف ال  إِلفى طفرف نووِب. ِشمف مو الفجف ِق. هفذفا هووف توخو ِة الشحرف هو ِمنف ِجهف مو دون  يفتفخو الورف تفِديرا . وف سف وِمِه مو عف توخو ذفا هووف نفِصيبو بفنِي بِنفيفاِمينف مف ففهف

سفبف عفشفائِِرِهمف سفبف عفشفائِِرِهمف. حف يفاِمينف حف دونو ِسبفِط بفنِي بفنف كفانفتف مو بفيفتف إِيلف: وف ايِمف وف ارف مف صف بفِة وف بفيفتف الفعفرف اِدي قفِصيصف وف وف لفةف وف جف بفيفتف حو ا وف أفِريحف
بفعف جف الفعوففنِي وف ِ وف ونِيت كفففرف الفعفم  ةف وف عفففرف ةف وف ففارف الف يمف وف ِ الفعفوت ا, وف عف ِضيفاِعهف ِدينفة  مف ةف مف ةف. ِستح عفشفرف الفكفِفيرف ففاةف وف الفِمصف وتف وف بفئِيرو ةف وف امف الرح ِجبفعوونف وف

الفيفبووِسيح آلففف وف يفلفعف وف صف الفةف وف تفرف ففئِيلف وف يفرف اقفمف وف رف ةف وف وصف الفمو ِليمو. (وف شف يفةف) ِهيف أوورو قِرف ِجبفعفةف وف ا. وف عف ِضيفاِعهف ِدينفة  مف ةف مف بفعف عفشفرف هفذفا هووف نفِصيبو. أفرف
سفبف عفشفائِِرِهمف  .بفنِي بِنفيفاِمينف حف

عوونف عفةو الثحانِيفةو ِلشفمف ِت الفقورف جف رف خف سفبف عفشفائِِرِهمف, وف عوونف حف مف دفاِخلف نفِصيِب بفنِي يفهووذفا. ِلِسبفِط بفنِي ِشمف كفانف نفِصيبوهو مف فِي نفِصيبِِهمف بِئفرو. وف ففكفانف لفهو
شفبفعو(سفبفعۭ  ولفدفةو) وف مو تف. وف بفيفتو لفبفاوو رو سووسفةف وف صف حف كفبووِت وف رف بفيفتو الفمف ِصقفلفغو وف ةو وف مف رف حو بفتوولو وف أفلفتوولفدو وف مو وف عفاصف بفالفةو وف رو شووعفالف وف صف حف وف

يفِن وحف شفارو ا. وف عف ِضيفاِعهف ِدينفة  مف ةف مف عفاشفانو. ثفلفثف عفشفرف عفاتفرو وف ونو وف ِرم  ا. عفيفنو وف عف ِضيفاِعهف دوۭن مف بفعو مو الفيف هفِذِه. أفرف وف يفاعِ الحتِي حف ِميعو الضتِ جف وف
نووِب ِة الفجف امف لفِة بفئفِر رف دوِن إِلفى بفعف سفبف عفشفائِِرِهمف. الفمو عوونف حف عوونف. هفذفا هووف نفِصيبو ِسبفِط بفنِي شفمف ِم بفنِي يفهووذفا كفانف نفِصيبو بفنِي شفمف ِمنف قِسف .وف

لفيفِهمف مف بفنِي يفهووذفا كفانف كفثِيرا  عف عوونف دفاِخلف نفِصيبِِهمف, لفنح قِسف لفكف بفنوو شفمف سفبف عفشفائِِرِهمف. ففمف بوولوونف حف عفةو الثحاِلثفةو ِلبفنِي زف لفعفِت الفقورف طف مو. وف كفانف توخو وف



لف يفقفنفعفامف. نفِصيبِِهمف إِلفى سفاِريدف ِِ قفابف اِدي الحِذي مو لف إِلفى الفوف صف وف لف إِلفى دفبحاشفةف وف صف وف لفةف وف عف رف مف ِب وف وف الفغفرف مف نفحف هو مو ِعدف توخو صف دفارف ِمنف سفاِريدف, وف وف
لووِت تفابوورف ِم ِكسف ِس عفلفى توخو وِق الشحمف وف شورو قا  نفحف ِعدف إِلفى يفافِيعف, شفرف صف ةِ وف جف إِلفى الدحبفرف رف خف تح, وف وِق إِلفى جف وف الش رو قا  نفحف ِمنف هونفاكف عفبفرف شفرف وف

تفدح إِلفى نفيفعفةف امف ونف وف جف إِلفى ِرم  رف خف اففرف إِلفى ِعتح قفاِصينف وف نحاتوونف. حف ال  إِلفى حف مو ِشمف ا الت خو دفارف بِهف قفطحةف, وف ئِيلف وف اِدي يفففتفحف هو ِعنفدف وف اِرجو خف كفانفتف مف وف
ۭم بفيفِت لفحف يفدفالفةف وف ونف وف رو ِشمف لفلف وف نفهف ا. وف عف ِضيفاِعهف ِدينفة  مف ةف مف سفبف عفشفائِِرِهمف. اثفنفتفا عفشفرف بوولوونف حف عف. هفذفا هووف نفِصيبو بفنِي زف دونو مف هفِذِه الفمو

ا ابِعفةو ِليفسحاكفرف. ِضيفاِعهف عفةو الرح ِت الفقورف جف رف خف سفبف عفشفائِِرِهمف. وف ايِمف. ِلبفنِي يفسحاكفرف حف ففارف حف شوونفمف وف لووِت وف الفِكسف ِعيلف وف رف مف إِلفى يفزف هو مو كفانف توخو وف
يفصف بفيفِت ففصح دحةف وف عفيفِن حف نتِيمف وف يفِن جف عف ةف وف مف رف آبفصف وف يوونف وف قِشف بتِيتف وف رف ةف وف رف أفنفاحف ِشيئوونف وف ۭس. وف بفيفِت شفمف ةف وف ِصيمف شفحف مو إِلفى تفابوورف وف لف الت خو صف وف وف

دونتِ ِمِهمف ِعنفدف الورف اِرجو توخو خف كفانفتف مف ا. وف عف ِضيفاِعهف ِدينفة  مف ةف مف سفبف عفشفائِِرِهِم. ِستح عفشفرف ا. هفذفا هووف نفِصيبو بفنِي يفسحاكفرف حف عف ِضيفاِعهف دونو مف .الفمو
سفبف عفشفائِِرِهمف اِمسفةو ِلِسبفِط بفنِي أفِشيرف حف عفةو الفخف ِت الفقورف جف رف خف صفلف. وف وف آلف وف ِمشف عفادف وف عفمف لفكف وف أفلحمح شفافف وف أفكف بفاطفنف وف ِلي وف حف قفةف وف لف مف حف هو مو كفانف توخو وف

نفةف وِر ِلبف إِلفى ِشيحو با  وف لف غفرف مف ونف. إِلفى كفرف ِس إِلفى بفيفِت دفاجو ِرِق الشحمف شف وف مف عف نفحف جف رف اِليح بفيفِت, وف ئِيلف ِشمف اِدي يفففتفحف إِلفى وف بوولوونف وف لف إِلفى زف صف وف وف
ِة يفدوونف الفعفِظيمف قفانفةف إِلفى صف ونف وف م  حف وبف وف حو رف ونف وف عفبفرو جف إِلفى كفابوولف عفِن الفيفسفاِر وف رف خف نفِعيئِيلف وف إِلفى. الفعفاِمِق وف ِة وف امف مو إِلفى الرح عف الت خو جف رف وف

نفِة صووۭر صح حف ِدينفِة الفمو ِزيبف, الفمف ةِ أفكف ِر فِي كوورف هو ِعنفدف الفبفحف اِرجو خف كفانفتف مف ةف وف وصف مو إِلفى حو عف الت خو جف وبف. ثومح رف حو رف أففِيقف وف ةف وف عومح اثفنفتفاِن. وف
ا عف ِضيفاِعهف ِدينفة  مف ونف مف رو ِعشف سفبف عفشفائِِرِهمف. وف ا. هفذفا هووف نفِصيبو ِسبفِط بفنِي أفِشيرف حف عف ِضيفاِعهف دونو مف عفةو. هفِذِه الفمو ِت الفقورف جف رف ِلبفنِي نفففتفاِلي خف

سفبف عفشفائِِرِهمف. السحاِدسفةو يفبفنِئِيلف إِلفى لفق ومف. ِلبفنِي نفففتفاِلي حف أفدفاِمي النحاقِِب وف عفنفنتِيمف وف الففف ِمنف الفبفل وطفِة ِعنفدف صف مف ِمنف حف هو مو كفانف توخو كفانفتف. وف وف
دونتِ هو ِعنفدف الورف اِرجو خف نووِت تفابوورف. مف با  إِلفى أفزف مو غفرف عف الت خو جف رف نووبا , وف بوولوونف جف لف إِلفى زف صف وف ق وقف وف جف ِمنف هونفاكف إِلفى حو رف خف لف إِلفى أفِشيرف, وف صف وف وف

با  ِس, غفرف وِق الشحمف وف شورو دونتِ نفحف إِلفى يفهووذفا الورف قفاِدشو. وف اصوورو وف حف ةو وف امف الرح ةو وف أفدفامف ةو وف ِكنحارف قحةو وف رف ةو وف مح حف يفرو وف صف يمو وف دتِ نفة  الصتِ صح حف دون  مو مو وف
ا عف ِضيفاِعهف ِدينفة  مف ةف مف رف عف عفشف ۭس تِسف بفيفتو شفمف بفيفتو عفنفاةف وف وِريمو وف حو ِۭ وف دفلو إِيلف جف مف أوونو وف يِرف اصوورف وف عفيفنو حف ِعي وف إِذفرف هفذفا هووف نفِصيبو ِسبفِط. وف

سفبف عفشفائِِرِهِم ا. بفنِي نفففتفاِلي حف عف ِضيفاِعهف دونو مف عفةو السحابِعفةو. الفمو ِت الفقورف جف رف سفبف عفشفائِِرِهمف خف عفةف. ِلِسبفِط بفنِي دفانف حف رف مو نفِصيبِِهمف صف كفانف توخو وف
قوونف ِميفاهف الفيفرف ونف وف تح ِرم  جف قف وف بفنِي بفرف يفهوودف وف لفةف وف بفعف ِجبحثوونف وف إِلفتفقفيفهف وف ونف وف عفقفرو نفةف وف تِمف إِيلوونف وف يِتفلفةف وف أفيحلوونف وف شفعفلفبحيفِن وف ۭس وف شفمف ِعيرف وولف وف تفأ أفشف وف

لف يفاففا ِِ قفابف وِم الحتِي مو عف الت خو ق ونف مف الرح دتِ السحيفِف. وف بووهفا بِحف رف ضف ذووهفا وف أفخف بووا لفشفمف وف ارف حف ِعدف بفنوو دفانف وف صف مف وف مو بفنِي دفانف ِمنفهو جف توخو رف خف وف
سفكفنووهفا لفكووهفا وف مف ِم دفانف أفبِيِهمف, وف دفعووا لفشفمف دفانف كفاسف سفبف عفشفائِِرِهمف. وف ا. هفذفا هووف نفِصيبو ِسبفِط بفنِي دفانف حف عف ِضيفاِعهف دونو مف ا. هفِذِه الفمو وف ا انفتفهف لفمح وف

سفِطِهمف ائِيلف يفشووعف بفنف نوونف نفِصيبا  فِي وف رف طفى بفنوو إِسف ا أفعف وِمهف سفبف توخو ِض حف ِة الفرف مف ِدينفةف الحتِي طفلفبف. ِمنف قِسف هو الفمف طفوف ِ أفعف بت ِل الرح سفبف قفوف :حف
ايِمف بفِل أفففرف حف فِي جف نفةف سفارف ا, تِمف سفكفنف بِهف ِدينفةف وف بفاِط. ففبفنفى الفمف سفاءو آبفاِء أفسف ؤف رو يفشووعو بفنو نوونف وف ارو الفكفاِهنو وف ا أفِلعفازف هف هفِذِه ِهيف الفنفِصبفةو الحتِي قفسفمف

اعِ تِمف ِة اِلجف يفمف ِ لفدفى بفاِب خف بت امف الرح عفِة فِي ِشيلووهف أفمف ائِيلف بِالفقورف رف ِض, بفنِي إِسف ِة الفرف مف ا ِمنف قِسف وف انفتفهف وف . 

ب  ِليفشووعف قفالف الرح ائِيلف: «وف رف وا : قولف ِلبفنِي إِسف اِربو نفففۭس سفهف ا الفقفاتِلو ضف بف إِلفيفهف رو وسفى ِليفهف توكومف عفلفى يفِد مو لحمف ا كف إِ كفمف لفجف دونف الفمف فوِسكومف مو عفلووا لفنف اجف
ِم. بِغفيفِر ِعلفۭم ِ الدح ِليت أ  ِمنف وف لفجف دوِن. ففتفكوونف لفكومف مف اِحدفةۭ ِمنف هفِذِه الفمو بو إِلفى وف رو اهو فِي آذفاِن شويووخِ, ففيفهف وف لحمو بِدفعف يفتفكف ِدينفِة وف ِل بفاِب الفمف خف دف يفِقفو فِي مف وف

ِدينفِة مف, تِلفكف الفمف عفهو كونو مف كفانا  ففيفسف يوعفطوونفهو مف ِدينفِة وف ونفهو إِلفيفِهمف إِلفى الفمف م  بف. ففيفضو وا الفقفاتِلف بِيفِدِه لفنحهو بِغفيفِر ِعلفۭم ضفرف لتِمو ِلي  الدحِم ففلف يوسف إِذفا تفبِعفهو وف وف
بفِغۭض لفهو ِمنف قفبفلو, قفِريبفهو هووف غفيفرو مو اِء. وف اعفِة ِللفقفضف مف امف الفجف تحى يفِقفو أفمف ِدينفِة حف كونو فِي تِلفكف الفمف يفسف وتف الفكفاِهنو الفعفِظيمو الحِذي يفكوونو, وف إِلفى أفنف يفمو

ا. فِي تِلفكف الفيحاِم بف ِمنفهف ِدينفِة الحتِي هفرف بفيفتِِه إِلفى الفمف ِدينفتِِه وف يفأفتِي إِلفى مف ِجعو الفقفاتِلو وف بفِل نفففتفاِلي». ِحينفئِۭذ يفرف ِليِل فِي جف شفِكيمف, ففقفدحسووا قفاِدشف فِي الفجف وف
ايِمف بفِل أفففرف بفعف , فِي جف يفةف أفرف قفرف ونو(وف بفرو بفِل يفهووذفا) ِهيف حف ِل ِمنف. فِي جف يحِة فِي السحهف رف فِي الفبفرتِ عفلووا بفاصف وِق جف وف الش رو ا نفحف دونتِ أفِريحف فِي عفبفِر أورف وف

أووبفيفنف ادف, ِسبفِط رف وتف فِي ِجلفعفادف ِمنف ِسبفِط جف امو رف نفسحى, وف ولفنف فِي بفاشفانف ِمنف ِسبفِط مف جو ِللفغفِريِب. وف ائِيلف وف رف إِ ِلكولتِ بفنِي إِسف لفجف دونو الفمف هفِذِه ِهيف مو
وا  اِرِب نفففۭس سفهف ا كول  ضف بف إِلفيفهف رو سفِطِهمف ِليفهف اعفِة, النحاِزِل فِي وف مف امف الفجف تحى يفِقفف أفمف ِ الدحِم حف ِليت وتف بِيفِد وف ففلف يفمو . 

ائِيلف رف بفاِط بفنِي إِسف سفاِء آبفاِء أفسف ؤف إِلفى رو إِلفى يفشووعف بفنف نوونف وف ارف الفكفاِهِن وف سفاءو آبفاِء اللحِويتِينف إِلفى أفِلعفازف ؤف مف فِي ِشيلووهف فِي. ثومح تفقفدحمف رو قفالووا لفهو وف
نفعفانف ِض كف ائِِمنفا: «أفرف ا ِلبفهف اِعيفهف رف عف مف دونا  ِللسحكفِن مف وسفى أفنف نوعفطفى مو ب  عفلفى يفِد مو رف الرح ائِيلف اللحِويتِينف ِمنف نفِصيبِِهمف». قفدف أفمف رف طفى بفنوو إِسف فعف ,ففأ

ِ بت ِل الرح سفبف قفوف ا, حف اِعيفهف رف عف مف دونف مف اتِيتِينف: هفِذِه الفمو قفهف عفةو ِلعفشفائِِر الف ِت الفقورف جف رف عفِة ثفلفثف. ففخف ونف الفكفاِهِن ِمنف اللحِويتِينف بِالفقورف ففكفانف ِلبفنِي هفارو
ِمنف ِسبفِط بفنفيفاِمينف عوونف وف ِمنف ِسبفِط شفمف ِدينفة  ِمنف ِسبفِط يفهووذفا وف ةف مف ِمنف. عفشفرف ايِمف وف عفِة ِمنف عفشفائِِر ِسبفِط أفففرف دوۭن بِالفقورف ِلبفنِي قفهفاتف الفبفاقِينف عفشفرو مو وف

نفسحى ِف ِسبفِط مف ِمنف نِصف ِمنف ِسبفِط نفففتفاِلي. ِسبفِط دفانف وف ِمنف ِسبفِط أفِشيرف وف عفِة ِمنف عفشفائِِر ِسبفِط يفسحاكفرف وف ِدينفة  بِالفقورف ةف مف رف شوونف ثفلفثف عفشف رف ِلبفنِي جف وف
نفسحى فِي بفاشفانف ِف ِسبفِط مف ِمنف نِصف ِمنف ِسبفِط. وف ادف وف ِمنف ِسبفِط جف أووبفيفنف وف ِدينفة  ِمنف ِسبفِط رف ةف مف سفبف عفشفائِِرِهِم اثفنفتفا عفشفرف اِري حف رف ِلبفنِي مف وف

بوولوونف عفِة. زف ا بِالفقورف اِعيفهف رف مف دونف وف ائِيلف اللحِويتِينف هفِذِه الفمو رف طفى بفنوو إِسف فعف وسفى, ففأ ب  عفلفى يفِد مو رف الرح ا أفمف ِمنف. كفمف طووا ِمنف ِسبفِط بفنِي يفهووذفا وف أفعف وف
ا ائِهف مف فسف اةف بِأ سفمح دونف الفمو عوونف هفِذِه الفمو اتِيتِينف ِمنف بفنِي لفِوي, ِسبفِط بفنِي شفمف ونف ِمنف عفشفائِِر الفقفهف مف, ففكفانفتف ِلبفنِي هفارو عفةف الوولفى كفانفتف لفهو .لفنح الفقورف

بفعف  يفةف أفرف طووهومف قفرف أفعف ونف) أفبِي عفنفاۭق(وف بفرو ا. ِهيف حف الفيفهف وف ا حف ِحهف رف سف عف مف بفِل يفهووذفا مف هفا ِلكفاِلبف بفِن. فِي جف طفوف فعف ا ففأ ِضيفاعوهف ِدينفِة وف قفلو الفمف ا حف أفمح وف
لفكا  لفهو ونف الفكفاِهِن . يففونحةف مو طووا ِلبفنِي هفارو أفعف إِ الفقفاتِِل(وف لفجف ِدينفةف مف ا) مف اِعيفهف رف عف مف ونف مف بفرو ا, حف اِعيفهف رف مف ِلبفنفةف وف ا, وف اِعيفهف رف مف يفتتِيرف وف وعف, وف تفمو أفشف وف

ا اِعيفهف رف مف ولوونف وف حو ا وف اِعيفهف رف مف ا, وف اِعيفهف رف مف دفبِيرف وف ا, وف اِعيفهف رف مف عفيفنف وف ا, وف اِعيفهف رف مف يوطحةف وف ا, وف اِعيفهف رف مف ۭس وف بفيفتف شفمف دوۭن ِمنف هفذفيفِن. وف عف مو تِسف
ا اِعيفهف رف مف ونف وف عفلفمو ا وف اِعيفهف رف مف ا عفنفاثووثف وف اِعيفهف رف مف ِجبفعف وف ا وف اِعيفهف رف مف ِمنف ِسبفِط بِنفيفاِمينف ِجبفعوونف وف بفطفيفِن وف دوۭن. الستِ بفعف مو دوِن بفنِي. أفرف ِميعو مو جف

ا اِعيفهف رف عف مف ِدينفة  مف ةف مف رف نفِة ثفلفثف عفشف ونف الفكفهف اتف. هفارو ا عفشفائِرو بفنِي قفهف أفمح اتف, وف عفتِِهمف ِمنف ِسبفِط, اللحِويتِينف الفبفاقِينف ِمنف بفنِي قفهف دونو قورف ففكفانفتف مو
ايِمف ايِمف . أفففرف بفِل أفففرف ا فِي جف اِعيفهف رف مف طووهومف شفِكيمف وف أفعف إِ الفقفاتِِل(وف لفجف ِدينفةف مف ا) مف اِعيفهف رف مف ونف وف ورو بفيفتف حو ا وف اِعيفهف رف مف ايِمف وف قِبفصف ا وف اِعيفهف رف مف رف وف ازف جف .وف

دوۭن بفعف مو ا. أفرف اِعيفهف رف مف ونف وف تح ِرم  جف ا وف اِعيفهف رف مف أفيحلوونف وف ا وف اِعيفهف رف مف ِجبحثوونف وف ا وف اِعيفهف رف مف ِمنف ِسبفِط دفانف إِلفتفقفى وف دوۭن. وف بفعف مو ِف ِسبفِط. أفرف ِمنف نِصف وف
ا اِعيفهف رف مف ونف وف تح ِرم  جف ا وف اِعيفهف رف مف نفسحى تفعفنفكف وف ِدينفتفيفِن اثفنفتفيفِن. مف اتف الفبفاقِينف. مف ا ِلعفشفائِِر بفنِي قفهف اِعيفهف رف عف مف دوِن عفشفر  مف شوونف. كول  الفمو رف ِلبفنِي جف وف

إِ الفقفاتِِل(ِمنف عفشفائِِر اللحِويتِينف  لفجف ِدينفةو مف ِدينفتفاِن اثفنفتفاِن) مف ا مف اِعيفهف رف مف ةو وف تفرف بفعفشف ا وف اِعيفهف رف مف ولفنو فِي بفاشفانف وف نفسحى جو ِف ِسبفِط مف ِمنف. ِمنف نِصف وف



ا اِعيفهف رف مف نتِيمف وف يفنو جف عف ا وف اِعيفهف رف مف وتو وف مو يفرف ا وف اِعيفهف رف مف ةو وف دفبفرف ا وف اِعيفهف رف مف يوونو وف دوۭن. ِسبفِط يفسحاكفرف قِشف بفعو مو ا. أفرف اِعيفهف رف مف آلو وف ِمنف ِسبفِط أفِشيرف ِمشف وف
ا اِعيفهف رف مف وبو وف حو رف ا وف اِعيفهف رف مف قفةو وف لف حف ا وف اِعيفهف رف مف عفبفدوونو وف دوۭن. وف بفعو مو ِمنف ِسبفِط نفففتفاِلي . أفرف إِ الفقفاتِِل(وف لفجف ِدينفةو مف ا) مف اِعيفهف رف مف ِليِل وف قفاِدشو فِي الفجف

ا اِعيفهف رف مف تفانو وف قفرف ا وف اِعيفهف رف مف وتو دووۭر وف م  حف دوۭن. وف ا. ثفلفثو مو اِعيفهف رف عف مف ِدينفة  مف ةف مف سفبف عفشفائِِرِهمف ثفلفثف عفشفرف شوونِيتِينف حف رف دوِن الفجف ِميعو مو .جف
ا اِعيفهف رف مف لفلو وف نفحف ا وف اِعيفهف رف مف نفةو وف ِدمف ا وف اِعيفهف رف مف تفةو وف قفرف ا وف اِعيفهف رف مف بوولوونف يفقفنفعفامو وف اِري اللحِويتِينف الفبفاقِينف ِمنف ِسبفِط زف رف ِلعفشفائِِر بفنِي مف بفعو. وف أفرف

دوۭن ا. مو اِعيفهف رف مف ففعفةو وف يف مف ا وف اِعيفهف رف مف وتو وف قفِديمو ا وف اِعيفهف رف مف ةو وف صف يفهف ا وف اِعيفهف رف مف رو وف أووبفيفنف بفاصف ِمنف ِسبفِط رف دوۭن. وف بفعو مو ادف . أفرف ِمنف ِسبفِط جف ِدينفةو(وف مف
قفاتِِل إِ الف لفجف ا) مف اِعيفهف رف مف يفعفِزيرو وف ا وف اِعيفهف رف مف بوونو وف شف ا حف اِعيفهف رف مف نفايِمو وف حف مف ا وف اِعيفهف رف مف وتو فِي ِجلفعفادف وف امو بفع . رف دوِن أفرف دوِن الحتِي. كول  الفمو ِميعو الفمو ففجف

سفبف عفشفائِِرِهِم الفبفاقِينف ِمنف عفشفائِِر اللحِويتِينف اِري حف رف ِدينفة , ِلبفنِي مف ةف مف رف مو اثفنفتفا عفشف عفتوهو كفانفتف قورف لفِك بفنِي. وف سفِط مو دوِن اللحِويتِينف فِي وف ِميعو مو جف
ا اِعيفهف رف عف مف ِدينفة  مف بفعوونف مف أفرف اۭن وف ائِيلف ثفمف رف ا. إِسف الفيفهف وف ا حف اِعيفهف رف عف مف ِدينفة  مف ِدينفة  مف دونو مف دوِن. كفانفتف هفِذِه الفمو ب . هفكفذفا ِلكولتِ هفِذِه الفمو طفى الرح فعف ففأ

ا نووا بِهف سفكف تفلفكووهفا وف ا ِلبفائِِهمف ففامف ِض الحتِي أفقفسفمف أفنف يوعفِطيفهف ِميعف الفرف ائِيلف جف رف ا أفقفسفمف ِلبفائِِهمف. إِسف سفبف كولتِ مف الفيفِهمف حف وف ب  حف مو الرح هو احف فرف لفمف يفِقفف, ففأ وف
دفائِِهمف ِميعِ أفعف ل  ِمنف جف جو مف رف هو فيفِديِهمف, قودحامف دفائِِهمف بِأ ِميعف أفعف ب  جف ب  بفيفتف. بفلف دفففعف الرح لحمف بِِه الرح اِلحِ الحِذي كف ِميعِ الفكفلفِم الصح ة  ِمنف جف قوطف كفِلمف لفمف تفسف

ائِيلف رف ارف, إِسف بفِل الفكول  صف . 

نفسحى فف ِسبفِط مف نِصف اِديتِينف وف الفجف أووبفيفنِيتِينف وف مف, ِحينفئِۭذ دفعفا يفشووعو الرح قفالف لفهو ِ: «وف بت وسفى عفبفدو الرح كومف بِِه مو رف ا أفمف تومف كولح مف ِفظف سفِمعفتومف, إِنحكومف قفدف حف وف
توكومف بِِه رف ا أفمف تِي فِي كولتِ مف وف تفكومف هفِذِه الفيحامف, صف وف كووا إِخف لفمف تفتفرو ِم, وف ةف إِلفى هفذفا الفيفوف ِ إِلفِهكومف, الفكفثِيرف بت ِصيحةو الرح ففظو وف ا يوحف تومف مف ِفظف حف احف. وف النف قفدف أفرف وف

مف ا قفالف لفهو تفكومف كفمف وف كومف إِخف ب  إِلفهو ِ. الرح بت وسفى عفبفدو الرح طفاكومف مو لفِككومو الحتِي أفعف ِض مو اذفهفبووا إِلفى ِخيفاِمكومف فِي أفرف ِرفووا النف وف دونتِ, ففانفصف .فِي عفبفِر الورف
قِِه وا فِي كولتِ طورو تفِسيرو كومف وف بح إِلفهف ِ أفنف توِحب وا الرح بت وسفى عفبفدو الرح ا مو كومف بِهف رف الشحِريعفةف الحتِي أفمف ِصيحةف وف لووا الفوف ا  أفنف تفعفمف ِرصووا ِجدت ا احف إِنحمف وف

بِكولتِ نفففِسكومف تفعفبودووهو بِكولتِ قفلفبِكومف وف قووا بِِه وف تفلفصف ايفاهو وف صف ففظووا وف تفحف مف». وف ففهو رف صف مف يفشووعو وف كفهو نفسحى. ففذفهفبووا إِلفى ِخيفاِمِهمف, ثومح بفارف ِف ِسبفِط مف ِلنِصف وف
وسفى فِي بفاشفانف طفى مو با , أفعف دونتِ غفرف تِِهمف فِي عفبفِر الورف وف عف إِخف فعفطفاهومف يفشووعو مف رو ففأ فوهو الخف ا نِصف أفمح مف يفشووعو أفيفضا  إِلفى ِخيفاِمِهمف. وف ففهو رف ا صف ِعنفدفمف وف

مف قفالف لفهو مف وف كفهو ِجعووا إِلفى ِخيفاِمكومف: «بفارف اۭل كفثِيۭر ارف ا , بِمف ةۭ ِجدت لفبِسف كفثِيرف مف ِديۭد وف حف اۭس وف نوحف ذفهفۭب وف ۭة وف ا  بِِفضح ةۭ ِجدت اۭش كفثِيرف وف بِمف ةف. وف وا غفنِيمف اقفِسمو
تِكومف وف عف إِخف دفائِكومف مف نفسحى». أفعف فو ِسبفِط مف نِصف ادف وف بفنوو جف أووبفيفنف وف عف بفنوو رف جف ِض كفنفعفانف, ففرف ائِيلف ِمنف ِشيلووهف الحتِي فِي أفرف رف ذفهفبووا ِمنف ِعنفِد بفنِي إِسف وف

ِض ِجلفعفادف وا إِلفى أفرف وسفى, ِليفِسيرو ِ عفلفى يفِد مو بت ِل الرح سفبف قفوف ا حف لحكووا بِهف لفِكِهِم الحتِي تفمف ِض مو ِض. أفرف دونتِ الحتِي فِي أفرف ةِ الورف اءووا إِلفى دفائِرف جف وف
دونتِ. كفنفعفانف بفحا  عفلفى الورف ذف نفسحى هونفاكف مف فو ِسبفِط مف نِصف ادف وف بفنوو جف أووبفيفنف وف بفنفى بفنوو رف نفظفِر, وف بفحا  عفِظيمف الفمف ذف ل . مف ائِيلف قفوف رف ذفا: «ففسفِمعف بفنوو إِسف هووف

ائِيلف رف لف بفنِي إِسف ِِ قفابف دونتِ مو ةِ الورف ِض كفنفعفانف فِي دفائِرف ِه أفرف جف بفحا  فِي وف ذف نفسحى مف فو ِسبفِط مف نِصف ادف وف بفنوو جف أووبفيفنف وف ا سفِمعف بفنوو». قفدف بفنفى بفنوو رف لفمح وف
ِب رف عفدووا إِلفيفِهمف ِللفحف ائِيلف فِي ِشيلووهف ِليفصف رف اعفِة بفنِي إِسف مف عفتف كول  جف تفمف ائِيلف اجف رف ِف. إِسف نِصف ادف وف بفنِي جف أووبفيفنف وف ائِيلف إِلفى بفنِي رف رف سفلف بفنوو إِسف فرف ففأ

ِض ِجلفعفادف نفسحى إِلفى أفرف عفهو, ِسبفِط مف سفاءف مف ؤف ةف رو عفشفرف ارف الفكفاِهنف وف اسف بفنف أفِلعفازف ائِيلف, فِينفحف رف بفاِط إِسف ِميعِ أفسف اِحدا  ِمنف كولتِ بفيفِت أفۭب ِمنف جف ئِيسا  وف ,رف
ائِيلف رف ئِيسو بفيفِت آبفائِِهمف فِي أولووِف إِسف اِحۭد رف ِض ِجلفعفادف. كول  وف نفسحى إِلفى أفرف ِف ِسبفِط مف نِصف ادف وف بفنِي جف أووبفيفنف وف اءووا إِلفى بفنِي رف مف, ففجف قفالف لفهو :وف

»ِ بت اعفِة الرح مف ائِيلف: هفكفذفا قفالفتف كول  جف رف ا إِلفهف إِسف نفتومف بِهف ا هفِذِه الفِخيفانفةو الحتِي خو ِ, مف بت مف عفِن الرح وعِ الفيفوف جو دووا, بِالر  رح بفحا  ِلتفتفمف ذف بِبونفيفانِكومف لفنففوِسكومف مف
ِم رف ِمنفهو إِلفى هفذفا الفيفوف ِ؟ أفقفِليل  لفنفا إِثفمو ففغوورف الحِذي لفمف نفتفطفهح بت مف عفلفى الرح ِ, الفيفوف بت اعفِة الرح مف و فِي جف بفأ كفانف الفوف ِ؟, وف بت مف عفِن الرح ِجعووا أفنفتومو الفيفوف تحى تفرف حف

ِ بت دوونف عفلفى الرح رح مف تفتفمف ائِيلف, ففيفكوونو أفنحكومو الفيفوف رف اعفِة إِسف مف طو عفلفى كولتِ جف خف هووف غفدا  يفسف وا إِلفى. وف بورو لفِككومف ففاعف ضو مو لفِكنف إِذفا كفانفتف نفِجسفة  أفرف وف
لحكووا بفيفنفنفا تفمف ِ وف بت كفنو الرح سف ا مف كونو فِيهف ِ الحتِي يفسف بت لفِك الرح ِض مو دووا, أفرف رح ِ لف تفتفمف بت عفلفى الرح ذفبفحا  غفيفرف, وف فوِسكومف مف دووا بِبِنفائِكومف لفنف رح لفيفنفا لف تفتفمف عف وف

ِ إِلفِهنفا بت بفحِ الرح ذف اِم. مف رف حف ِخيفانفة  فِي الفحف ارف انو بفنو زف انف عفخف ا خف ائِيلف, أفمف رف اعفِة إِسف مف طو عفلفى كولتِ جف دفهو بِإِثفِمِه؟, ففكفانف السحخف حف ِلكف وف ل  لفمف يفهف جو هووف رف »وف
ائِيلف رف سفاءف أولووِف إِسف ؤف نفسحى رو فو ِسبفِط مف نِصف ادف وف بفنوو جف أووبفيفنف وف ابف بفنوو رف فجف ب : «ففأ ِة الرح لفمو, إِلفهو الِلهف ب  هووف يفعف ِة الرح لفمو, إِلفهو الِلهف ائِيلو سفيفعف رف إِسف .وف

ِ بت إِنف كفانف بِِخيفانفۭة عفلفى الرح ۭد وف ر  مف, إِنف كفانف بِتفمف نفا هفذفا الفيفوف لتِصف ِ. لف توخف بت وعِ عفِن الرح جو بفحا  ِللر  ذف فوِسنفا مف لفيفِه أفوف, بونفيفانونفا لفنف قفۭة عف رف حف عفاِد مو أفوف ِلصف
لفيفِه ۭة عف ِل ذفبفائِحِ سفلفمف ۭة أفوف ِلعفمف ب  هووف يوطفاِلبو, تفقفِدمف عفنف سفبفۭب قفائِِلينف. ففالرح فا  وف وف إِنف كونحا لفمف نفففعفلف ذفِلكف خف ا لفكومف: غفدا  يفقوولو بفنووكومف ِلبفنِينفا: وف مف

ائِيلف رف ِ إِلفِه إِسف بت ِللرح ادف! وف بفنِي جف أووبفيفنف وف نفكومف يفا بفنِي رف بفيف نفنفا وف ما  بفيف ب  توخو عفلف الرح دون . قفدف جف ِ. الورف بت م  فِي الرح تحى لف. لفيفسف لفكومف قِسف د  بفنووكومف بفنِينفا حف ففيفرو
بح افووا الرح فوِسنفا. يفخف نو لفنف نفعو نفحف بفحا . ففقولفنفا نفصف ذف ِة, نفبفنِي مف لف ِللذحبِيحف قفِة وف رف حف نفا, لف ِللفمو يفاِلنفا بفعفدف بفيفنف أفجف بفيفنفكومف وف نفنفا وف ِدمف, بفلف ِليفكوونف هووف شفاِهدا  بفيف ِلنفخف

تِنفا ذفبفائِحِ سفلفمف ذفبفائِِحنفا وف قفاتِنفا وف رف حف هو بِمو امف ِ أفمف بت ةف الرح مف لف يفقوولو بفنووكومف غفدا  ِلبفنِينفا, ِخدف ِ: وف بت م  فِي الرح قولفنفا. لفيفسف لفكومف قِسف تفى قفالووا كفذفا لفنفا: وف يفكوونو مف
يفاِلنفا غفدا  لفجف نفا: أفنحنفا نفقوولو, وف ِ الحِذي عفِملف آبفاؤو بت بفحِ الرح ذف وا ِشبفهف مف ِة, انفظورو لف ِللذحبِيحف قفِة وف رف حف نفكومف, لف ِللفمو بفيف نفنفا وف اشفا لفنفا ِمنفهو أفنف. بفلف هووف شفاِهد  بفيف حف

ِة ِة أفِو الذحبِيحف قفِة أفِو التحقفِدمف رف حف بفحۭ ِللفمو ذف ِ ِلبِنفاِء مف بت مف عفِن الرح ِجعف الفيفوف نفرف ِ وف بت دف عفلفى الرح رح كفنِِه, نفتفمف سف ِ إِلفِهنفا الحِذي هووف قودحامف مف بت بفحِ الرح ذف ففسفِمعف». عفدفا مف
نفسحى بفنوو مف ادف وف بفنوو جف أووبفيفنف وف لحمف بِِه بفنوو رف عفهو الفكفلفمف الحِذي تفكف ائِيلف الحِذينف مف رف وسو أولووِف إِسف ؤو رو اعفِة وف مف سفاءو الفجف ؤف رو اسو الفكفاِهنو وف سونف فِي, فِينفحف ففحف

يونِِهمف نفسحى. أفعف بفنِي مف ادف وف بفنِي جف أووبفيفنف وف ارف الفكفاِهِن ِلبفنِي رف اسو بفنو أفِلعفازف ِذِه: «ففقفالف فِينفحف بح بِهف ونووا الرح نفنفا لفنحكومف لفمف تفخو بح بفيف نفا أفنح الرح ِلمف مف عف الفيفوف
ِ. الفِخيفانفِة بت ائِيلف ِمنف يفِد الرح رف تومف بفنِي إِسف قفذف ادف ِمنف». ففالنف قفدف أفنف بفنِي جف أووبفيفنف وف سفاءو ِمنف ِعنفِد بفنِي رف ؤف الر  ارف الكفاِهِن وف اسو بفنو أفِلعفازف عف فِينفحف جف ثومح رف

ائِيلف رف ِض كفنفعفانف إِلفى بفنِي إِسف ِض ِجلفعفادف إِلفى أفرف بفرا , أفرف لفيفِهمف خف د وا عف رف ائِيلف. وف رف يوِن بفنِي إِسف رو فِي أفعف سونف الفمف ف, ففحف ائِيلف ات رف كف بفنوو إِسف بفارف لفمف, وف وف
ا ادف سفاِكنِينف بِهف بفنوو جف أووبفيفنف وف ِض الحتِي كفانف بفنوو رف ِريِب الفرف تفخف ِب وف رف عووِد إِلفيفِهمف ِللفحف وا بِالص  بفحف. يفففتفِكرو ذف ادف الفمف بفنوو جف أووبفيفنف وف ى بفنوو رف سفمح وف

و«لفنحهو » ِعيدا « بح هووف اح نفنفا أفنح الرح شفاِهد  بفيف ». 

ائِيلف  رف ِميعف إِسف مف فِي الفيحاِم. ففدفعفا يفشووعو جف . تفقفدح , أفنح يفشووعف شفاخف الفيفِهمف وف دفائِِهمف حف ائِيلف ِمنف أفعف رف ب  إِسف احف الرح ا أفرف ةۭ, بفعفدفمف كفانف ِغبح أفيحاۭم كفثِيرف وف
ِميعِ أوولفئِكف كومف بِجف ب  إِلفهو ا عفِملف الرح أفيفتومف كولح مف أفنفتومف قفدف رف تو فِي الفيحاِم. وف . تفقفدحمف تو : «أفنفا قفدف ِشخف مف قفالف لفهو هو وف ففاءف عورف اتفهو وف قوضف هو وف سفاءف ؤف رو هو وف شويووخف وف
, بفاِطكومف سفبف أفسف لفكا  حف لفِء الش عووبف الفبفاقِينف مو عفِة هفؤو تو لفكومف بِالفقورف وا. قفدف قفسفمف . اونفظورو نفكومف اِربو عف حف كومف هووف الفمو بح إِلفهف , لفنح الرح ِلكومف الش عووِب ِمنف أفجف

دوهومف ِمنف رو يفطف اِمكومف وف ِفيِهمف ِمنف أفمف كومف هووف يفنف ب  إِلفهو الرح ِس. وف وِب الشحمف وف غورو ِر الفعفِظيِم نفحف الفبفحف ا, وف توهف ضف ِميعِ الش عووِب الحتِي قفرف جف دونتِ وف ِمنف الورف



تحى لف تفِحيدووا وسفى حف تووِب فِي ِسففِر شفِريعفِة مو كف لووا كولح الفمف تفعفمف ففظووا وف ا  ِلتفحف . ففتفشفدحدووا ِجدت كومف ب  إِلفهو كومو الرح لحمف ا كف مف كفمف هو ضف ِلكوونف أفرف , ففتفمف قودحاِمكومف
لف لف تفعفبودووهفا وف ا وف ِلفووا بِهف لف تفحف تِِهمف وف مف آِلهف وا اسف لف تفذفكورو , وف عفكومف لفِء الش عووِب أوولفئِكف الفبفاقِينف مف لووا إِلفى هفؤو خو تحى لف تفدف ال . حف ا يفِمينا  أفوف ِشمف عفنفهف

د  ا أفنفتومف ففلفمف يفِقفف أفحف أفمح قفِويحة . وف ة  وف اِمكومف شوعووبا  عفِظيمف ب  ِمنف أفمف دف الرح ِم. قفدف طفرف ا ففعفلفتومف إِلفى هفذفا الفيفوف ِ إِلفِهكومف كفمف بت قووا بِالرح لفِكِن الفصف ا. وف دووا لفهف جو تفسف
بح فوِسكومف أفنف توِحب وا الرح تفِفظووا ِجدتا  لفنف . ففاحف كومف لحمف ا كف اِربو عفنفكومف كفمف حف كومف هووف الفمو بح إِلفهف دو أفلففا , لفنح الرح رو اِحد  ِمنفكومف يفطف ل  وف جو ِم. رف كومف إِلفى هفذفا الفيفوف قودحامف

وا يفِقينا  أفنح لفمو , ففاعف هومف إِلفيفكومف لفتومف إِلفيفِهمف وف دفخف وهومف وف تومو اهفرف صف , وف عفكومف لفِء الش عووِب, أوولفئِكف الفبفاقِينف مف لفِصقفتومف بِبفِقيحِة هفؤو عفتومف وف جف لفِكنف إِذفا رف . «وف كومف إِلفهف
تحى تفبِيدووا عفنف , حف يونِكومف كا  فِي أفعف شفوف انِبِكومف وف وف طا  عفلفى جف سفوف كا  وف شفرف ا  وف , ففيفكوونووا لفكومف ففخت اِمكومف دو أوولفئِكف الش عووبف ِمنف أفمف رو كومف لف يفعوودو يفطف بح إِلفهف الرح
فوِسكومف أفنحهو كولتِ أفنف ونف بِكولتِ قولووبِكومف وف تفعفلفمو ا. وف ِض كولتِهف مف ذفاِهب  فِي طفِريِق الفرف هفا أفنفا الفيفوف . وف كومف ب  إِلفهو ِة الحتِي أفعفطفاكومف إِيحاهفا الرح اِلحف ِض الصح تِلفكف الفرف

ا أفنحهو أفتفى يفكوونو كفمف اِحدفة . وف ة  وف قوطف ِمنفهو كفِلمف . لفمف تفسف ارف لفكومف ب  عفنفكومو. الفكول  صف لحمف بِِه الرح اِلحِ الحِذي تفكف ِميعِ الفكفلفِم الصح اِحدفة  ِمنف جف ة  وف قوطف كفِلمف لفمف تفسف
ِض تحى يوبِيدفكومف عفنف هفِذِه الفرف ِديِء حف ب  كولح الفكفلفِم الرح لفيفكومو الرح ِلبو عف , كفذفِلكف يفجف كومف عفنفكومف ب  إِلفهو لحمف بِِه الرح اِلحِ الحِذي تفكف لفيفكومف كول  الفكفلفِم الصح عف

ى مف ا, يفحف دوونف لفهف جو تفسف ى وف رف ة  أوخف تفعفبودوونف آِلهف ونف وف تفِسيرو كومف بِِه وف رف ِ إِلفِهكومو الحِذي أفمف بت دف الرح ا تفتفعفد ونف عفهف . ِحينفمف كومف ب  إِلفهو طفاكومو الرح ِة الحتِي أفعف اِلحف الصح
طفاكومف ِة الحتِي أفعف اِلحف ِض الصح لفيفكومف ففتفبِيدوونف سفِريعا  عفِن الفرف ِ عف بت  .«غفضفبو الرح

قفالف يفشووعو ِ. وف بت امف الرح ثفلووا أفمف هومف ففمف ففاءف عورف مف وف اتفهو قوضف هومف وف سفاءف ؤف رو ائِيلف وف رف دفعفا شويووخف إِسف . وف ائِيلف إِلفى شفِكيمف رف بفاِط إِسف ِميعف أفسف عف يفشووعو جف مف جف وف
ة  بفدووا آِلهف عف , وف ورف أفبوو نفاحو اِهيمف وف حو أفبوو إِبفرف ِر. تفارف نفذو الدحهف ِر مو كومف سفكفنووا فِي عفبفِر النحهف : آبفاؤو ائِيلف رف ب  إِلفهو إِسف ِميعِ الشحعفِب: «هفكفذفا قفالف الرح ِلجف

اقف يفعفقووبف حف طفيفتو إِسف أفعف . وف قف حف توهو إِسف طفيف أفعف لفهو وف تو نفسف ثفرف أفكف , وف نفعفانف ِض كف تو بِِه فِي كولتِ أفرف ِسرف ِر وف اِهيمف أفبفاكومف ِمنف عفبفِر النحهف ذفتو إِبفرف فخف ى. ففأ رف أوخف
ا سفبف مف رف حف بفتو ِمصف رف ضف ونف وف هفارو وسفى وف سفلفتو مو أفرف . وف رف لووا إِلفى ِمصف بفنووهو ففنفزف ا يفعفقووبو وف أفمح ِلكفهو. وف بفلف سفِعيرف ِليفمف طفيفتو ِعيسووف جف أفعف , وف ِعيسووف وف
ِر سووۭف. سفاۭن إِلفى بفحف فورف كفبفاۭت وف رف كومف بِمف ِري ونف آبفاءف تفبِعف الفِمصف رف وف لفتومو الفبفحف دفخف , وف رف كومف ِمنف ِمصف تو آبفاءف جف رف فخف . ففأ توكومف جف رف ا, ثومح أفخف سفِطهف ففعفلفتو فِي وف
تومف فِي أفقفمف , وف رف ا ففعفلفتو فِي ِمصف يونوكومف مف أفتف أفعف رف . وف رف ففغفطحاهومف لفيفِهِم الفبفحف لفبف عف جف , وف ِريتِينف بفيفنف الفِمصف نفكومف وف عفلف ظفلفما  بفيف ِ, ففجف بت وا إِلفى الرح خو ففصفرف
مف ِمنف توهو لفكف أفهف مف وف هو ضف تومف أفرف لفكف مف بِيفِدكومف ففمف دفففعفتوهو , وف بووكومف ارف دونتِ ففحف وِريتِينف السحاِكنِينف فِي عفبفِر الورف ِض الفمو ة . ثومح أفتفيفتو بِكومف إِلفى أفرف الفقفففِر أفيحاما  كفثِيرف

كفة  كفكومف بفرف عف ِلبفلفعفامف, ففبفارف مف أف أفنف أفسف لفمف أفشف . وف دفعفا بفلفعفامف بفنف بفعوورف ِليفلفعفنفكومف سفلف وف أفرف , وف ائِيلف رف بف إِسف ارف حف وآبف وف ِلكو مو قفامف بفالفقو بفنو ِصف ورف مف . وف اِمكومف أفمف
الفِحثتِي ونف الفكفنفعفانِي ونف وف ي ونف وف الفِفِرزتِ وِري ونف وف ا: الفمو ابو أفِريحف حف بفكومف أفصف ارف ا. ففحف أفتفيفتومف إِلفى أفِريحف دونح وف تومو الورف توكومف ِمنف يفِدِه. ثومح عفبفرف قفذف أفنف وف

لف , لف بِسفيفِفكف وف وِريتِينف ِلكفيِ الفمو اِمكومف مف دفتو ِمنف أفمف طفرف نفابِيرف وف كومو الزح سفلفتو قودحامف أفرف . وف مف بِيفِدكومف , ففدفففعفتوهو الفيفبووِسي ونف ي ونف وف ِ الفِحوت اِشي ونف وف جف الفِجرف وف
بح شووا الرح . ففالنف اخف يفتووۭن لفمف تفغفِرسووهفا تفأفكولوونف زف وۭم وف ِمنف كورو ا, وف كونوونف بِهف تفسف دونا  لفمف تفبفنووهفا وف مو ا وف لفيفهف ضا  لفمف تفتفعفبووا عف طفيفتوكومف أفرف أفعف . وف ِسكف بِقفوف

يونِكومف أفنف تفعفبودووا إِنف سفاءف فِي أفعف . وف بح بودووا الرح اعف , وف رف فِي ِمصف ِر وف ِر النحهف بف ِف كومف فِي عِ بفدفهومف آبفاؤو ةف الحِذينف عف انفِزعووا الِلهف انفۭة, وف أفمف اۭل وف بودووهو بِكفمف اعف وف
وِريتِينف الحِذينف أفنفتومف ةف الفمو إِنف كفانف آِلهف ِر, وف كومو الحِذينف فِي عفبفِر النحهف ةف الحِذينف عفبفدفهومف آبفاؤو : إِنف كفانف الِلهف نف تفعفبودوونف مف مف فوِسكومو الفيفوف وا لفنف تفارو , ففاخف بح الرح

نفا هووف الحِذي بح إِلفهف ى, لفنح الرح رف ة  أوخف بودف آِلهف بح ِلنفعف كف الرح اشفا لفنفا أفنف نفتفرو : «حف ابف الشحعفبو فجف ». ففأ بح بودو الرح بفيفتِي ففنفعف ا أفنفا وف أفمح . وف ِضِهمف سفاِكنوونف فِي أفرف
ا نفا فِيهف ِفظفنفا فِي كولتِ الطحِريِق الحتِي ِسرف حف ةف, وف يونِنفا تِلفكف اليفاِت الفعفِظيمف امف أفعف الحِذي عفِملف أفمف رف ِمنف بفيفِت الفعوبووِديحِة, وف ِض ِمصف نفا ِمنف أفرف آبفاءف نفا وف عفدف أفصف

نو أفيفضا  نفعفبودو . ففنفحف ضف وِريتِينف السحاِكنِينف الفرف الفمو ِميعف الش عووِب, وف اِمنفا جف ب  ِمنف أفمف دف الرح طفرف . وف سفِطِهمف نفا فِي وف بفرف ِميعِ الش عووِب الحِذينف عف فِي جف وف
إِذفا . وف طفايفاكومف خف . لف يفغفِفرو ذونووبفكومف وف إِلفه  غفيوور  هووف بح لفنحهو إِلفه  قود وس  وف ونف أفنف تفعفبودووا الرح نفا». ففقفالف يفشووعو ِللشحعفِب: «لف تفقفِدرو بح لفنحهو هووف إِلفهو الرح

بح نفعفبودو». ففقفالف ». ففقفالف الشحعفبو ِليفشووعف: «لف. بفِل الرح سفنف إِلفيفكومف يوففنِيكومف بفعفدف أفنف أفحف ِجعو ففيوِسيءو إِلفيفكومف وف ة  غفِريبفة  يفرف تومف آِلهف بفدف عف بح وف تومو الرح كف تفرف
ةف الفغفِريبفةف نو شوهوود ». ففالنف انفِزعووا الِلهف بودووهو». ففقفالووا: «نفحف بح ِلتفعف فوِسكومو الرح تومف لفنف تفرف فوِسكومف أفنحكومف قفِد اخف يفشووعو ِللشحعفِب: «أفنفتومف شوهوود  عفلفى أفنف
دا  قفطفعف يفشووعو عفهف ». وف عو مف تِِه نفسف وف ِلصف نفا نفعفبودو وف بح إِلفهف ». ففقفالف الشحعفبو ِليفشووعف: «الرح ائِيلف رف ِ إِلفِه إِسف بت أفِميلووا قولووبفكومف إِلفى الرح سفِطكومف وف الحتِي فِي وف

بفهو هونفاكف نفصف را  كفبِيرا  وف جف ذف حف أفخف ِ. وف كفتفبف يفشووعو هفذفا الفكفلفمف فِي ِسففِر شفِريعفِة اح . وف ما  فِي شفِكيمف كف حو ة  وف مف ففِريضف عفلف لفهو جف ِم وف ِللشحعفِب فِي ذفِلكف الفيفوف
ِ بت لفيفنفا, لفنحهو قفدف سفِمعف كولح كفلفِم الرح رف يفكوونو شفاِهدا  عف جف ِميعِ الشحعفِب: «إِنح هفذفا الفحف ِ, ثومح قفالف يفشووعو ِلجف بت قفِدِس الرح نفدف مف ِو ِف تف الفبفل وطفِة الحتِي عِ تفحف

اتف كفانف بفعفدف هفذفا الفكفلفِم أفنحهو مف لفِكِه. وف اِحۭد إِلفى مو فف يفشووعو الشحعفبف كولح وف ». ثومح صفرف كومف دووا إِلفهف حف لفيفكومف ِلئفلح تفجف نفا بِِه, ففيفكوونو شفاِهدا  عف لحمف الحِذي كف
عفبفدف . وف اعفشف بفِل جف اِليح جف ايِمف ِشمف بفِل أفففرف حف الحتِي فِي جف نفةف سفارف لفِكِه فِي تِمف ِم مو . ففدفففنووهو فِي توخو عفشفِر ِسنِينف ِ ابفنف ِمئفۭة وف بت يفشووعو بفنو نووۭن عفبفدو الرح
. ائِيلف رف ِ الحِذي عفِملفهو ِلسف بت ِل الرح فووا كولح عفمف الحِذينف عفرف مف بفعفدف يفشووعف وف هو كولح أفيحاِم الش يووخِ الحِذينف طفالفتف أفيحامو بح كولح أفيحاِم يفشووعف, وف ائِيلو الرح رف إِسف

ورف أفبِي شفِكيمف مو اهفا يفعفقووبو ِمنف بفنِي حف تفرف قفِل الحتِي اشف عفِة الفحف رف دفففنووهفا فِي شفِكيمف فِي قِطف ائِيلف ِمنف ِمصف رف عفدفهفا بفنوو إِسف ِعظفامو يووسوفف الحتِي أفصف وف
ايِمف بفِل أفففرف ِطيفتف لفهو فِي جف اسف ابفنِِه الحتِي أوعف ونف ففدفففنووهو فِي ِجبفعفِة فِينفحف ارو بفنو هفارو اتف أفِلعفازف مف لفكا . وف تف ِلبفنِي يووسوفف مو ارف   .بِِمئفِة قفِسيطفۭة, ففصف
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بح فلووا الرح أ ائِيلف سف رف ِت يفشووعف أفنح بفنِي إِسف وف كفانف بفعفدف مف ؟: «وف بفتِِهمف ارف حف ل  ِلمو نفعفانِيتِينف أحوف عفدو إِلفى الفكف نف ِمنحا يفصف ب » مف عفدو: «ففقفالف الرح ذفا. يفهووذفا يفصف هووف
ضف ِليفِدِه عوونف أفِخيِه». قفدف دفففعفتو الفرف اِربف الفكفنفعفانِيتِينف: «ففقفالف يفهووذفا ِلشفمف عفتِي ِلنوحف ِعي فِي قورف عفدف مف عفتِكف, اِصف عفكف فِي قورف عفدف أفنفا أفيفضا  مف ».ففأفصف

عفهو عوونو مف ِعدف يفهووذفا. ففذفهفبف شفمف ِزيتِينف بِيفِدِهمف. ففصف الفِفِرت ب  الفكفنفعفانِيتِينف وف دفففعف الرح ۭل, وف جو ةف آلفِف رف قف عفشفرف مف فِي بفازف بووا ِمنفهو رف دووا أفدوونِيف. ففضف جف وف وف
قف قف فِي بفازف ِزيتِينف, بفازف ِفِرت الف بووا الفكفنفعفانِيتِينف وف رف ضف بووهو وف ارف قف. ففحف بف أفدوونِي بفازف رف لفيفِه. ففهف ِرجف يفِه وف قفطفعووا أفبفاِهمف يفدف سفكووهو وف أفمف ففقفالف أفدوونِي. ففتفبِعووهو وف

قف ائِدفتِي: «بفازف تف مف ِلِهمف كفانووا يفلفتفِقطوونف تفحف جو أفرف قفطووعفة  أفبفاِهمو أفيفِديِهمف وف ِلكا  مف و. سفبفعوونف مف انِيف اح ازف ا ففعفلفتو كفذفِلكف جف شفِليمف». كفمف أفتووا بِِه إِلفى أوورو وف
اتف هونفاكف ِدينفةف بِالنحاِر. ففمف عفلووا الفمف أفشف دتِ السحيفِف وف بووهفا بِحف رف ضف ذووهفا وف أفخف ِليمف وف شف بف بفنوو يفهووذفا أوورو ارف حف بفِة. وف ارف حف لف بفنوو يفهووذفا ِلمو بفعفدف ذفِلكف نفزف وف

ِل السحهف نووِب وف الفجف بفِل وف ونف . الفكفنفعفانِيتِينف سوكحاِن الفجف بفرو نفعفانِيتِينف السحاِكنِينف فِي حف سفارف يفهووذفا عفلفى الفكف بفعف(وف يفةف أفرف ونف قفبفل  قفرف بفرو مو حف كفانف اسف )وف
ايف تفلفمف انف وف أفِخيمف بووا ِشيشفايف وف رف ضف سفارف ِمنف هونفاكف عفلفى سوكحاِن دفبِيرف . وف يفةو سفففۭر(وف مو دفبِيرف قفبفل  قفرف اسف يفةف سفففۭر: «ففقفالف كفاِلبو). وف ِربو قفرف الحِذي يفضف

ذوهفا يفأفخو أفة , وف رف نفتِي امف سفةف ابف ِطيِه عفكف غفِر ِمنفهو». أوعف و كفاِلبف الفصف ذفهفا عوثفنِيئِيلو بفنو قفنفازف أفخو فخف أفة . ففأ رف سفةف ابفنفتفهو امف طفاهو عفكف فعف ا. ففأ وِلهف كفانف ِعنفدف دوخو وف
ا قفۭل ِمنف أفبِيهف تفهو بِطفلفِب حف ا غفرح اِر. أفنحهف لفتف عفِن الفِحمف ا كفاِلبو, ففنفزف ا لفِك؟: «ففقفالف لفهف كفة : «ففقفالفتف لفهو» مف ِطنِي بفرف نووِب. أفعف ضف الفجف طفيفتفنِي أفرف لفنحكف أفعف

اۭء ِطنِي يفنفابِيعف مف فعف الفيفنفابِيعف الس ففلفى». ففأ طفاهفا كفاِلبو الفيفنفابِيعف الفعولفيفا وف فعف عف بفنِي يفهووذفا إِلفى. ففأ ِل مف ِدينفِة النحخف ِعدووا ِمنف مف وسفى صف ِمي مو ِ حف ِقينِيت بفنوو الف وف
ادف نووِب عفرف يحِة يفهووذفا الحتِي فِي جف عف الشحعفِب, بفرتِ سفكفنووا مف ذفهفبووا وف ففاةف. وف نفعفانِيتِينف سوكحانف صف بووا الفكف رف ضف عوونف أفِخيِه وف عف شفمف ذفهفبف يفهووذفا مف وف

وهفا مو رح حف ِدينفِة , وف مف الفمف ا اسف دفعفوو ةف«وف مف رف ا». حو هف ومف توخو ونف وف عفقفرو ا وف هف ومف توخو قفلوونف وف أفشف ا وف هف ومف توخو ةف وف ذف يفهووذفا غحزف أفخف لفكف. وف عف يفهووذفا ففمف ب  مف كفانف الرح وف
بفلف ِديۭد, الفجف كفبفاِت حف رف مف مف اِدي لفنح لفهو دف سوكحانو الفوف رف لفِكنف لفمف يوطف وسفى. وف لحمف مو ا تفكف ونف كفمف بفرو طووا ِلكفاِلبف حف أفعف دف ِمنف هونفاكف بفنِي عفنفاقف الثحلفثفةف. وف .ففطفرف

ِليمف شف دووا الفيفبووِسيتِينف سوكحانف أوورو رو بفنوو بِنفيفاِمينف لفمف يفطف ِم, وف ِليمف إِلفى هفذفا الفيفوف شف يفاِمينف فِي أوورو عف بفنِي بِنف ِعدف بفيفتو يووسوفف. ففسفكفنف الفيفبووِسي ونف مف صف وف
مف عفهو ب  مف الرح شففف بفيفتو يووسوفف عفنف بفيفِت إِيلف . أفيفضا  إِلفى بفيفِت إِيلف وف تفكف اسف ِدينفِة قفبفل  لووزف(وف مو الفمف كفانف اسف اِرجا  ِمنف). وف ل  خف جو اقِبوونف رف رف أفى الفمو ففرف

ِدينفِة وفا : «ففقفالووا لفهو, الفمف عفرو عفكف مف لف مف ِدينفِة ففنفعفمف لف الفمف خف دف ِدينفِة». أفِرنفا مف لف الفمف خف دف اهومف مف فرف دتِ السحيفِف, ففأ ِدينفةف بِحف بووا الفمف رف كول , ففضف لو وف جو ا الرح أفمح وف
لفقووهومف فطف تِِه ففأ ا . عفِشيرف هف مف دفعفا اسف ِدينفة  وف بفنفى مف ِض الفِحثتِيتِينف وف لو إِلفى أفرف جو ِم» لووزف»ففانفطفلفقف الرح ا إِلفى هفذفا الفيفوف هف مو هووف اسف لف. وف نفسحى أفهف دف مف رو لفمف يفطف وف
اهفا قورف اهفا, بفيفِت شفانف وف قورف لف تفعفنفكف وف لف أفهف اهفا, وف قورف لف سوكحانف دوورف وف اهفا, وف قورف لفعفامف وف لف سوكحانف يِبف اهفا, وف قورف ِجد و وف لف سوكحانف مف مف الفكفنفعفانِي ونف. وف ففعفزف

ِض دا . عفلفى السحكفِن فِي تِلفكف الفرف هومف طفرف دف رو لفمف يفطف يفِة وف تف الفِجزف نفعفانِيتِينف تفحف عف الفكف ضف ائِيلو أفنحهو وف رف ا تفشفدحدف إِسف كفانف لفمح ِد الفكفنفعفانِيتِينف. وف رو ايِمو لفمف يفطف أفففرف وف
رف ازف رف, السحاِكنِينف فِي جف ازف سفِطِه فِي جف لوولف. ففسفكفنف الفكفنفعفانِي ونف فِي وف لف سوكحانف نفهف ونف وف رو دف سوكحانف قِطف رو بوولوونو لفمف يفطف نفعفانِي ونف فِي, زف ففسفكفنف الفكف

يفِة تف الفِجزف كفانووا تفحف سفِطِه وف وبف. وف حو رف أففِيقف وف لفبفةف وف حف ِزيبف وف أفكف لفبف وف أفحف يفدوونف وف لف سوكحانف صف دف أفِشيرو سوكحانف عفك و وف رو لفمف يفطف ففسفكفنف الفِشيِري ونف. وف
ِض سفِط الفكفنفعفانِيتِينف سوكحاِن الفرف دووهومف, فِي وف رو مف لفمف يفطف لف سوكحانف بفيفِت عفنفاةف. لفنحهو ۭس وف دف سوكحانف بفيفِت شفمف رو نفففتفاِلي لفمف يفطف سفِط, وف بفلف سفكفنف فِي وف

ِض مف. الفكفنفعفانِيتِينف سوكحاِن الفرف يفِة لفهو تف الفِجزف بفيفِت عفنفاةف تفحف ۭس وف مف لفمف يفدفعووهومف. ففكفانف سوكحانو بفيفِت شفمف بفِل لفنحهو وِري ونف بفنِي دفانف فِي الفجف رف الفمو صف حف وف
اِدي فِي شفعفلوبتِيمف. يفنفِزلوونف إِلفى الفوف سف فِي أفيحلوونف وف ارف بفِل حف وِري ونف عفلفى السحكفِن فِي جف مف الفمو يفِة. ففعفزف تف الفِجزف قفِويفتف يفدو بفيفِت يووسوفف ففكفانووا تفحف .وف

اِعدا  قفِربتِيمف ِمنف سفاِلعف ففصف قفبفِة عف وِريتِينف ِمنف عف مو الفمو كفانف توخو  .وف

قفالف اِل إِلفى بووِكيمف وف ِ ِمنف الفِجلفجف بت لفكو الرح ِعدف مف صف تو ِلبفائِكومف: «وف ِض الحتِي أفقفسفمف أفتفيفتو بِكومف إِلفى الفرف رف وف توكومف ِمنف ِمصف عفدف قولفتو, قفدف أفصف لف أفنفكوثو: وف
عفكومف إِلفى الفبفِد ِدي مف ِض. عفهف عف سوكحاِن هفِذِه الفرف دا  مف أفنفتومف ففلف تفقفطفعووا عفهف مف. وف هو ذفابِحف وا مف ِدمو تِي. اهف وف عووا ِلصف مف لفمف تفسف ؟ ففقولفتو أفيفضا . وف اذفا عفِملفتومف :ففمف

ايِِقينف اِمكومف بفلف يفكوونوونف لفكومف موضف دوهومف ِمنف أفمف رو كا , لف أفطف مف لفكومف شفرف توهو تفكوونو آِلهف ِميعِ بفنِي». وف ذفا الفكفلفِم إِلفى جف ِ بِهف بت لفكو الرح لحمف مف ا تفكف كفانف لفمح وف
بفكووا مف وف تفهو وف ففعووا صف ائِيلف أفنح الشحعفبف رف رف كفاِن . إِسف مف ذفِلكف الفمف ِ». بووِكيمف«ففدفعووا اسف بت وا هونفاكف ِللرح ذفبفحو فف يفشووعو الشحعفبف. وف صفرف ففذفهفبف بفنوو, وف

ِض تِلفِك الفرف ِل امف لفِكِه لفجف اِحۭد إِلفى مو ائِيلف كول  وف رف بح كولح أفيحاِم يفشووعف. إِسف عفبفدف الشحعفبو الرح مف بفعفدف يفشووعف, وف هو كولح أفيحاِم الش يووخِ الحِذينف طفالفتف أفيحامو وف
ائِيلف رف ِ الفعفِظيِم الحِذي عفِملف ِلسف بت ِل الرح أووا كولح عفمف عفشفرف ِسنِينف. الحِذينف رف ِ ابفنف ِمئفۭة وف بت اتف يفشووعو بفنو نوونف عفبفدو الرح مف لفِكِه فِي. وف ِم مو ففدفففنووهو فِي توخو

ايِمف بفِل أفففرف سف فِي جف ارف نفةف حف اعفشف, تِمف بفِل جف اِليح جف مح إِلفى آبفائِِه. ِشمف كول  ذفِلكف الفِجيِل أفيفضا  انفضف لف, وف بح وف رو لفمف يفعفِرِف الرح قفامف بفعفدفهومف ِجيل  آخف وف
ائِيلف رف لف الحِذي عفِملف ِلسف ِليمف. الفعفمف عفبفدووا الفبفعف ِ وف بت ائِيلف الشحرح فِي عفيفنفيِ الرح رف ففعفلف بفنوو إِسف ِض, وف مف ِمنف أفرف هو جف رف بح إِلفهف آبفائِِهِم الحِذي أفخف كووا الرح تفرف وف

مف لفهو وف ِة الش عووِب الحِذينف حف ى ِمنف آِلهف رف ۭة أوخف اءف آِلهف رف وا وف سفارو رف وف بح, ِمصف أفغفاظووا الرح ا وف دووا لفهف سفجف وثف. وف تفارو عفشف عفبفدووا الفبفعفلف وف بح وف كووا الرح .تفرف
ائِيلف رف ِ عفلفى إِسف بت ِميف غفضفبو الرح بووهومف, ففحف فيفِدي نفاِهبِينف نفهف مف بِأ مف, ففدفففعفهو لفهو وف دفائِِهمف حف مف بِيفِد أفعف بفاعفهو دفائِِهمف, وف امف أفعف قووِف أفمف وا بفعفدو عفلفى الفوو لفمف يفقفِدرو .وف

مف ب  لفهو ا أفقفسفمف الرح كفمف ب  وف لحمف الرح ا تفكف لفيفِهمف ِللشحرتِ كفمف ِ عف بت وا كفانفتف يفدو الرح جو رف ا خف يفثومف ا . حف رو ِجدت اقف بِِهمو الفمف لحصووهومف ِمنف. ففضف اة  ففخف ب  قوضف أفقفامف الرح وف
عووا. يفِد نفاِهبِيِهمف مف اتِِهمف أفيفضا  لفمف يفسف ِلقوضف ا, وف دووا لفهف سفجف ى وف رف ۭة أوخف اءف آِلهف رف نووا وف عِ. بفلف زف هومف ِلسفمف ا آبفاؤو ادووا سفِريعا  عفِن الطحِريِق الحتِي سفارف بِهف حف

ِ بت ايفا الرح صف عف الفقفاِضي. لفمف يفففعفلووا هفكفذفا. وف ب  مف اة  كفانف الرح مف قوضف ب  لفهو ا أفقفامف الرح ِحينفمف ائِِهمف كولح أفيحاِم الفقفاِضي, وف دف مف ِمنف يفِد أفعف هو لحصف خف بح, وف لفنح الرح
اِحِميِهمف زف ايِِقيِهمف وف ِل أفنِينِِهمف بِسفبفِب موضف ى. نفِدمف ِمنف أفجف رف ۭة أوخف اءف آِلهف رف ثفرف ِمنف آبفائِِهمف بِالذحهفاِب وف يفففسودوونف أفكف ِجعوونف وف ِت الفقفاِضي كفانووا يفرف وف ِعنفدف مف وف

ا دووا لفهف جو يفسف طفِريِقِهِم الفقفاِسيفِة. ِليفعفبودووهفا وف قفالف. لفمف يفكوف وا عفنف أفففعفاِلِهمف وف ائِيلف وف رف ِ عفلفى إِسف بت ِميف غفضفبو الرح ِل أفنح هفذفا الشحعفبف قفدف: «ففحف ِمنف أفجف
مف يفشووعو ِعنفدف كفهو ِم الحِذينف تفرف اِمِهمف ِمنف الومف دو إِنفسفانا  ِمنف أفمف رو فنفا أفيفضا  لف أفعوودو أفطف تِي ففأ وف عووا ِلصف مف لفمف يفسف هومف وف يفتو بِِه آبفاءف صف ِديف الحِذي أفوف تفعفد وا عفهف

ائِيلف رف تفِحنف بِِهمف إِسف تِِه لفمف وف هومف: مف ا آبفاؤو ِفظفهف ا حف ا كفمف لوكووا بِهف ِ ِليفسف بت ففظوونف طفِريقف الرح هومف سفِريعا ». أفمف لف, أفيفحف دف رو لفمف يفطف مف وف ب  أوولفئِكف الومف كف الرح ففتفرف



مف بِيفِد يفشووعف ففعفهو لفمف يفدف  .وف

ائِيلف رف تفِحنف بِِهمف إِسف ب  ِليفمف مو الرح كفهو مو الحِذينف تفرف لفِء هومو الومف ؤو وِب كفنفعفانف , ففهف رو ِميعف حو ائِيلف(كولح الحِذينف لفمف يفعفِرفووا جف رف يفاِل بفنِي إِسف عفِرففِة أفجف ا ِلمف إِنحمف
بف رف ِليِمِهِم الفحف نفانف ِمنف) الحِذينف لفمف يفعفِرفووهفا قفبفلو ففقفطف. ِلتفعف بفِل لوبف ِويتِينف سوكحاِن جف ِحت الف يفدوونِيتِينف وف الصح ِميعو الفكفنفعفانِيتِينف وف جف سفةو وف مف ِطينِيتِينف الفخف أفقفطفابو الفِفِلسف

اةف مف ِل حف خف دف ونف إِلفى مف مو رف بفِل بفعفِل حف ائِيلف بِِهمف. جف رف اِن إِسف تِحف وسفى, كفانووا ِلمف هومف عفنف يفِد مو ا آبفاءف صفى بِهف ِ الحتِي أفوف بت ايفا الرح صف عوونف وف مف لفمف هفلف يفسف .ِليوعف
الفيفبووِسيتِينف ِويتِينف وف ِحت الف ِزيتِينف وف الفِفِرت وِريتِينف وف الفمو الفِحثتِيتِينف وف سفِط الفكفنفعفانِيتِينف وف ائِيلف فِي وف رف طووا, ففسفكفنف بفنوو إِسف أفعف فوِسِهمف نِسفاء  وف ذووا بفنفاتِِهمف لفنف اتحخف وف

مف تفهو بفدووا آِلهف عف ِ. بفنفاتِِهمف ِلبفنِيِهمف وف بت يفنفيِ الرح ائِيلف الشحرح فِي عف رف اِريف, ففعفِملف بفنوو إِسف السحوف ِليمف وف بفدووا الفبفعف عف مف وف هو بح إِلفهف نفسووا الرح ِ. وف بت ِميف غفضفبو الرح ففحف
ائِيلف رف يفِن, عفلفى إِسف رف اِم النحهف ِلِك أفرف مف بِيفِد كووشفانف ِرشفعفتفايِمف مف انِيف ِسنِينف. ففبفاعفهو تفايِمف ثفمف ائِيلف كووشفانف ِرشفعف رف ائِيلف إِلفى. ففعفبفدف بفنوو إِسف رف خف بفنوو إِسف رف صف وف

ِ بت مف, الرح هو لحصف ائِيلف ففخف رف لتِصا  ِلبفنِي إِسف خف ب  مو فقفامف الرح غفرف. ففأ ا كفاِلبف الفصف ِ. عوثفنِيئِيلف بفنف قفنفازف أفخف بت وحو الرح لفيفِه رو ائِيلف, ففكفانف عف رف قفضفى ِلسف .وف
امف ِلكف أفرف ب  ِليفِدِه كووشفانف ِرشفعفتفايِمف مف ِب ففدفففعف الرح رف جف ِللفحف رف خف تف يفدوهو عفلفى كووشفاِن ِرشفعفتفايِمف, وف تحزف اعف بفِعينف سفنفة . وف ضو أفرف ِت الفرف احف تفرف اسف اتف. وف مف وف

ِ. عوثفنِيئِيلو بفنو قفنفازف بت يفنفيِ الرح لوونف الشحرح فِي عف ائِيلف يفعفمف رف عفادف بفنوو إِسف ائِيلف, وف رف وآبف عفلفى إِسف ِلكف مو لوونف مف ب  ِعجف مف عفِملووا الشحرح فِي, ففشفدحدف الرح لفنحهو
ِ بت اِليقف. عفيفنفيِ الرح عفمف ونف وف عف إِلفيفِه بفنِي عفم  مف ِل, ففجف ِدينفةف النحخف تفلفكووا مف امف ائِيلف وف رف بف إِسف رف ضف سفارف وف انِيف. وف وآبف ثفمف ِلكف مو لوونف مف ائِيلف ِعجف رف ففعفبفدف بفنوو إِسف
ةف سفنفة  ِ. عفشفرف بت ائِيلف إِلفى الرح رف خف بفنوو إِسف رف صف ا الفبِنفيفاِمينِيح, وف لتِصا  إِهوودف بفنف ِجيرف خف ب  مو مو الرح فقفامف لفهو سفرف, ففأ ل  أفعف جو ائِيلف بِيفِدِه. رف رف سفلف بفنوو إِسف فرف ففأ

وآبف ِلِك مو لوونف مف اع . هفِديحة  ِلِعجف دحيفِن طوولوهو ِذرف نفى, ففعفِملف إِهوودو ِلنفففِسِه سفيففا  ذفا حف ِذِه الفيومف ِِ تف ثِيفابِِه عفلفى ففخف تفقفلحدفهو تفحف ِلِك. وف لوونف مف ِديحةف ِلِعجف قفدفمح الفهف وف
وآبف ا . (مو ل  سفِمينا  ِجدت جو لوونو رف كفانف ِعجف ِديحِة). وف اِمِلي الفهف مف حف فف الفقفوف رف ِديحِة صف تفهفى ِمنف تفقفِديِم الفهف ا انف كفانف لفمح عف ِمنف ِعنفِد, وف جف ا هووف ففرف أفمح وف

قفالف اِل وف وتفاِت الحتِي لفدفى الفِجلفجف نفحو ِلكو: «الفمف ا الفمف كوتف: «ففقفالف». ِلي كفلفمو ِسرتۭ إِلفيفكف أفي هف اقِِفينف لفدفيفِه». اسف ِميعو الفوف جف ِمنف ِعنفِدِه جف رف خف لف إِلفيفِه. وف ففدفخف
دفهو حف ِفيحۭة كفانفتف لفهو وف يف ففۭة صف اِلس  فِي غورف هووف جف قفالف إِهوودو. إِهوودو وف ِ إِلفيفكف: «وف ِ». ِعنفِدي كفلفمو اح ِسيت ذف. ففقفامف عفِن الفكورف أفخف ى وف رف دح إِهوودو يفدفهو الفيوسف ففمف

نِِه بفهو فِي بفطف رف ضف نفى وف ِذِه الفيومف ِل. السحيففف عفنف ففخف اءف النحصف رف لف الفِمقفبفضو أفيفضا  وف ذوِب السحيففف ِمنف, ففدفخف ِل لفنحهو لفمف يفجف اءف النحصف رف مو وف طفبفقف الشححف وف
نِِه جف ِمنف الفِحتفاِر. بفطف رف خف ا. وف ففلفهف أفقف هو وف اءف رف يحِة وف ابف الفِعلتِ لفقف أفبفوف أفغف اِق وف وف جف إِهوودو ِمنف الرتِ رف جف. ففخف رف ا خف لفمح يحِة, وف ابو الفِعلتِ إِذفا أفبفوف وا وف نفظفرو اءف عفبِيدوهو وف جف
قفففلفة  يفِفيحِة: «ففقفالووا, مو ففِة الصح لفيفِه فِي الفغورف غفطتۭ ِرجف يحِة». إِنحهو مو ابف الفِعلتِ إِذفا هووف لف يفففتفحو أفبفوف ِجلووا وف تحى خف إِذفا. ففلفبِثووا حف وا وف ففتفحو ذووا الفِمففتفاحف وف فخف ففأ

يتِتا  ِض مف بفهووتوونف. سفيتِدوهومف سفاقِط  عفلفى الفرف ا إِذف هومف مف ا إِهوودو ففنفجف أفمح ةف, وف ا إِلفى سفِعيرف نفجف وتفاِت وف نفحو عفبفرف الفمف بف بِالفبووِق. وف ِجيئِِه أفنحهو ضفرف كفانف ِعنفدف مف وف
ايِمف بفِل أفففرف مف, فِي جف هو هووف قودحامف بفِل وف ائِيلف عفِن الفجف رف عفهو بفنوو إِسف لف مف مو. ففنفزف قفالف لفهو وآبِيتِينف ِليفِدكومف: «وف كومو الفمو دفاءف بح قفدف دفففعف أفعف لووا». اتفبفعوونِي لفنح الرح ففنفزف

وآبف دونتِ إِلفى مو اِوضف الورف خف ذووا مف أفخف هو وف اءف رف بورو, وف دا  يفعف لفمف يفدفعووا أفحف ۭل. وف جو ةِ آلفِف رف وف عفشفرف قفِت نفحف وآبف فِي ذفِلكف الفوف بووا ِمنف مو رف كولح نفِشيۭط, ففضف
كولح ِذي بفأفۭس د , وف لفمف يفنفجو أفحف ائِيلف. وف رف تف يفِد إِسف ِم تفحف وآبِي ونف فِي ذفِلكف الفيفوف انِينف سفنفة . ففذفلح الفمو ضو ثفمف ِت الفرف احف تفرف اسف رو بفنو. وف جف كفانف بفعفدفهو شفمف وف

ِس الفبفقفِر, عفنفاةف ۭل بِِمنفخف جو ِطينِيتِينف ِستح ِمئفِة رف ِفِلسف بف ِمنف الف رف ائِيلف. ففضف رف لحصف إِسف هووف أفيفضا  خف وف . 

ِت إِهوودف وف ِ بفعفدف مف بت لوونف الشحرح فِي عفيفنفيِ الرح ائِيلف يفعفمف رف عفادف بفنوو إِسف اصوورف, وف لفكف فِي حف نفعفانف الحِذي مف ِلِك كف ب  بِيفِد يفابِينف مف مو الرح ئِيسو. ففبفاعفهو رف وف
ا يفِشِه ِسيسفرف ِم. جف وشفِة الومف رو هووف سفاِكن  فِي حف ِ. وف بت ائِيلف إِلفى الرح رف خف بفنوو إِسف ِديۭد, ففصفرف بفۭة ِمنف حف كف رف عو ِمئفِة مف ايفقف بفنِي, لفنحهو كفانف لفهو تِسف هووف ضف وف
ائِيلف بِِشدحةۭ رف ِرينف سفنفة , إِسف ةو لفِفيدووتف. ِعشف جف وف أفة  نفبِيحة  زف رف ةو امف دفبوورف قفِت, وف ائِيلف فِي ذفِلكف الفوف رف ةف بفيفنف. ِهيف قفاِضيفةو إِسف لفِة دفبوورف تف نفخف اِلسفة  تفحف ِهيف جف وف

ايِمف بفِل أفففرف بفيفِت إِيلف فِي جف ِة وف امف اِء. الرح ا ِللفقفضف عفدوونف إِلفيفهف ائِيلف يفصف رف كفانف بفنوو إِسف اقف بفنف أفبِينووعفمف ِمنف قفاِدِش نفففتفاِلي. وف دفعفتف بفارف سفلفتف وف فرف قفالفتف, ففأ وف
ائِيلف: «لفهو رف ب  إِلفهو إِسف ِر الرح بفِل تفابوورف: أفلفمف يفأفمو فف إِلفى جف حف ازف بوولوونف, اذفهفبف وف ِمنف بفنِي زف ۭل ِمنف بفنِي نفففتفاِلي وف جو ةف آلفِف رف عفكف عفشفرف ذف مف خو ,وف

؟ ففعفهو ِليفِدكف أفدف هووِرِه وف مف جو بفاتِِه وف كف رف يفِش يفابِينف بِمف ئِيسف جف ا رف ِر قِيشوونف ِسيسفرف ِذبف إِلفيفكف إِلفى نفهف فجف اقو» ففأ ا بفارف ِعي أفذفهفبف: «ففقفالف لفهف إِنف, إِنف ذفهفبفِت مف وف
ِعي ففلف أفذفهفبو عفكف: «ففقفالفتف». لفمف تفذفهفبِي مف ا, إِنتِي أفذفهفبو مف ر  فِي الطحِريِق الحتِي أفنفتف سفائِر  فِيهف يفرف أفنحهو لف يفكوونو لفكف ففخف ا. غف بح يفبِيعو ِسيسفرف لفنح الرح

أفةۭ رف اقف إِلفى قفاِدشف». بِيفِد امف عف بفارف ذفهفبفتف مف ةو وف تف دفبوورف نفففتفاِليف إِلفى قفاِدشف. ففقفامف بوولوونف وف اقو زف دفعفا بفارف ۭل, وف جو ةو آلفِف رف عفهو عفشفرف مف ِعدف وف صف .وف
عفهو ةو مف ِعدفتف دفبوورف صف عفنفايِمف الحتِي ِعنفدف قفاِدشف. وف تحى إِلفى بفل وطفۭة فِي صف يحمف حف خف وسفى وف ِمي مو وبفابف حف دف ِمنف قفايِنف ِمنف بفنِي حو ابِرو الفِقينِي  انفففرف حف .وف

بفِل تفابوورف اقو بفنو أفبِينووعفمف إِلفى جف ِعدف بفارف فنحهو قفدف صف ا بِأ وا ِسيسفرف بفرو أفخف كفبفاتِِه. وف رف ِميعف مف ا جف ِديۭد, ففدفعفا ِسيسفرف كفبفۭة ِمنف حف رف عف ِمئفِة مف ِميعف الشحعفِب, تِسف جف وف
ِر قِيشوونف ِم إِلفى نفهف وشفِة الومف رو عفهو ِمنف حف اقف. الحِذي مف ةو ِلبفارف ا ِليفِدكف, قومف: «ففقفالفتف دفبوورف ب  ِسيسفرف مو الحِذي دفففعف فِيِه الرح جِ. لفنح هفذفا هووف الفيفوف رو أفلفمف يفخف

؟ كف ب  قودحامف ۭل» الرح جو ةو آلفِف رف هو عفشفرف اءف رف وف بفِل تفابوورف وف اقو ِمنف جف لف بفارف دتِ السحيفِف. ففنفزف يفِش بِحف كولح الفجف كفبفاِت وف رف كولح الفمف ا وف ب  ِسيسفرف عفجف الرح فزف ففأ
اقف امف بفارف لفيفِه. أفمف بف عفلفى ِرجف هفرف كفبفِة وف رف ا عفِن الفمف لف ِسيسفرف ِم. ففنفزف وشفِة الومف رو يفشف إِلفى حف الفجف كفبفاِت وف رف اقو الفمف تفبِعف بفارف ا. وف يفِش ِسيسفرف سفقفطف كول  جف وف
دتِ السحيفِف اِحد . بِحف لف وف ِ. لفمف يفبفقف وف ابِرف الفِقينِيت أفةِ حف رف ِة يفاِعيلف امف يفمف لفيفِه إِلفى خف بف عفلفى ِرجف رف ا ففهف ا ِسيسفرف أفمح ِلِك, وف لفح  بفيفنف يفابِينف مف لفنحهو كفانف صو

ِ ِقينِيت ابِرف الف بفيفِت حف اصوورف وف قفالفتف لفهو. حف ا وف تِقفبفاِل ِسيسفرف تف يفاِعيلو ِلسف جف رف فف. ِملف إِلفيح, ِملف يفا سفيتِِدي: «ففخف ِة». لف تفخف يفمف ا إِلفى الفخف الف إِلفيفهف ففمف
اِف غفطحتفهو بِاللتِحف ا. وف اۭء لفنتِي قفدف عفِطشفتو: «ففقفالف لفهف ِقينِي قفِليلف مف قفتفهو ثومح غفطحتفهو». اسف أفسف بفةف اللحبفِن وف تف قِرف ا. ففففتفحف ِة: «ففقفالف لفهف يفمف ,قِِفي بِبفاِب الفخف

فلفِك سفأ د  وف اءف أفحف يفكوونو إِذفا جف ؟ أفنحِك تفقووِلينف لف: وف ل  جو قفةف فِي يفِدهفا. أفهونفا رف رف الفِمطف ِة وف يفمف تفدف الفخف ابِرف وف أفةو حف رف ذفتف يفاِعيلو امف فخف دووۭء, ففأ تف إِلفيفِه بِهو سفارف وف
اتف تفعفب  ففمف مو ِم وف تفثفقتِل  فِي النحوف هووف مو ِض وف ِغِه ففنفففذف إِلفى الفرف تفدف فِي صودف بفِت الفوف رف ضف ا. وف اقف يوطفاِردو ِسيسفرف إِذفا بِبفارف تِقفبفاِلِه, وف تف يفاِعيلو ِلسف جف رف ففخف

قفالفتف لفهو لف الحِذي أفنفتف طفاِلبوهو: «وف جو وِريفكف الرح ِغِه». تفعفالف ففأ دف تفدو فِي صو الفوف يتِتا  وف ا سفاقِط  مف إِذفا ِسيسفرف ا وف اءف إِلفيفهف ِم يفابِينف. ففجف و فِي ذفِلكف الفيفوف فذفلح اح ففأ
ائِيلف رف امف بفنِي إِسف نفعفانف أفمف ِلكف كف ِلكف كفنفعفانف. مف ضووا يفابِينف مف تحى قفرف ِلِك كفنفعفانف حف تفقفسوو عفلفى يفابِينف مف ايفدو وف ائِيلف تفتفزف رف ذفتف يفدو بفنِي إِسف أفخف وف . 

ِم قفائِلفيفِن اقو بفنو أفبِينووعفمف فِي ذفِلكف الفيفوف بفارف ةو وف تف دفبوورف نحمف ائِيلف: «ففتفرف رف اِد فِي إِسف ِل قِيفادفةِ الفق وف ِل طفاعفِة الشحعفِب, لفجف بح, لفجف عووا. بفاِركووا الرح مف اِسف
اءو ا الفعوظفمف غووا أفي هف اصف لووكو وف ا الفمو نحمو, أفنفا. أفي هف ِ أفتفرف بت ائِيلف. أفنفا ِللرح رف ِ إِلفِه إِسف بت رو ِللرح متِ وِجكف ِمنف سفِعيرف. أوزف رو ب  بِخو اِء, يفا رف رف بِصوعووِدكف ِمنف صفحف

تفعفدفِت, أفدوومف ضو ارف تف. الفرف اتو أفيفضا  قفطفرف اوف اء . السحمف تف مف بو قفطفرف ِ. كفذفِلكف الس حو بت ِه الرح جف لفِت الفِجبفالو ِمنف وف لفزف ِ, تفزف بت ِه الرح جف ِسينفاءو هفذفا ِمنف وف وف



ائِيلف رف رف بفِن عفنفاةف. «إِلفِه إِسف جف قو, فِي أفيحاِم يفاِعيلف, فِي أفيحاِم شفمف ِت الط رو احف تفرف ۭة, اسف جح عفوف سفاِلكف مو وا فِي مف و الس بوِل سفارو عفابِرو كحامو فِي. وف ِذلف الفحو خو
ائِيلف رف ةو. إِسف تو أفنفا دفبوورف تحى قومف ِذلووا حف ائِيلف. خو رف ا  فِي إِسف تو أومت ِديثفة . قومف ة  حف تفارف آِلهف اِب. اِخف بو الفبفوف رف ح  فِي. ِحينفئِۭذ حف مف ن  أفوف رو ى ِمجف هفلف كفانف يورف

تفطحِوِعينف فِي الشحعفِب ائِيلف الفمو رف اةِ إِسف وف قوضف ؟ قفلفبِي نفحف ائِيلف رف بفِعينف أفلففا  ِمنف إِسف بح. أفرف رف. بفاِركووا الرح اِكبوونف الوتونف الص حف ا الرح اِلسوونف عفلفى, أفي هف الفجف
السحاِلكوونف فِي الطحِريِق, طفنفافِسف وا, وف ائِيلف! سفبتِحو رف كحاِمِه فِي إِسف ِ حو قت ِ حف بت ِ الرح قت اِض هونفاكف يوثفنوونف عفلفى حف وف ينف بفيفنف الفحف اصتِ حف ِت الفمو .ِمنف صفوف

اِب ِ إِلفى الفبفوف بت لف شفعفبو الرح ةو. «ِحينفئِۭذ نفزف تفيفِقِظي يفا دفبوورف تفيفِقِظي اسف تفكفلحِمي بِنفِشيۭد! اِسف تفيفِقِظي وف تفيفِقِظي اسف ِب سفبفيفكف! اسف اسف اقو وف يفا ابفنف, قومف يفا بفارف
اِء الشحعفِب! أفبِينووعفمف ةِ. ِحينفئِۭذ تفسفلحطف الشحاِردو عفلفى عوظفمف بفابِرف ب  سفلحطفنِي عفلفى الفجف اِليقف. الرح هومف بفيفنف عفمف قفر  ايِمف الحِذينف مف اءف ِمنف أفففرف يفاِمينو, جف بفعفدفكف بِنف وف

ِمكف عف قفوف اة . مف لف قوضف اِكيرف نفزف اِسكوونف بِقفِضيِب الفقفائِِد, ِمنف مف بوولوونف مف ِمنف زف ةف. وف عف دفبوورف سفاءو فِي يفسحاكفرف مف ؤف الر  اقو. وف ا يفسحاكفرو هفكفذفا بفارف كفمف انفدفففعف. وف
هو اءف رف اِدي وف ة . إِلفى الفوف أووبفيفنف أفقفِضيفةو قفلفۭب عفِظيمف سفاقِي رف عفاِن. عفلفى مف ِفيِر ِللفقوطف عِ الصح ظفائِِر ِلسفمف تف بفيفنف الفحف اذفا أفقفمف أووبفيفنف. ِلمف سفاقِي رف لفدفى مف

ة  بفاِحثو قفلفۭب عفِظيمف دونتِ سفكفنف. مف بفِر الورف دفانو. ِجلفعفادو فِي عف ِر, وف أفِشيرو أفقفامف عفلفى سفاِحِل الفبفحف طفنف لفدفى الس فوِن؟ وف تفوف اذفا اسف فِي شفاِطئِِه سفكفنف, ِلمف .وف
قفِل ابِي الفحف وف عف نفففتفاِلي عفلفى رف ِت مف وف بوولوونو شفعفب  أفهفانف نفففسفهو إِلفى الفمف لووك . «زف اءف مو بووا. جف ارف نفعفانف فِي تفعفنفكف عفلفى ِميفاِه. حف لووكو كف بف مو ارف ِحينفئِۭذ حف

ِجد و ذووا. مف ۭة لفمف يفأفخو عف فِضح بووا. بِضف ارف اِت حف اوف ا. ِمنف السحمف بفتف ِسيسفرف ارف ا حف اِكبو ِمنف أفففلفِكهف مف. الفكفوف ففهو رف رو قِيشوونف جف رو قِيشوونف. نفهف قفائِعف نفهف رو وف .نفهف
ِق. «دووِسي يفا نفففِسي بِِعتۭز يفِل ِمنف السحوف قفابو الفخف بفتف أفعف رف ِق أفقفِويفائِِه, ِحينفئِۭذ ضف ِ. سفوف بت لفكو الرح وزف قفالف مف ا لفعفنا . اِلفعفنووا ِميرو مف, الفعفنووا سفاِكنِيهف لفنحهو

ِ بت عوونفِة الرح ةِ, لفمف يفأفتووا ِلمف بفابِرف ِ بفيفنف الفجف بت عوونفِة الرح ِ. مف ِقينِيت ابِرف الف أفةو حف رف كو عفلفى النتِسفاِء يفاِعيلو امف كو. توبفارف اء . عفلفى النتِسفاِء فِي الفِخيفاِم توبفارف طفلفبف مف
طفتفهو لفبفنا  فعف ة . ففأ بفدف تف زو اِء قفدحمف عفِة الفعوظفمف لفِة. فِي قفصف اِب الفعفمف رف ا إِلفى ِمضف يفِمينفهف تفِد وف دحتف يفدفهفا إِلفى الفوف أفسفهو, مف قفتف رف سفحف ا وف بفتف ِسيسفرف رف ضف تف, وف شفدحخف

غفهو قفتف صودف رح خف حف. وف ا انفطفرف لفيفهف عف, بفيفنف ِرجف طفجف حف سفقفطف. سفقفطف اضف ا انفطفرف لفيفهف قفتوول . بفيفنف ِرجف نفاكف سفقفطف مف حف ففهو يفثو انفطفرف ففتف. حف رف ةِ أفشف ِمنف الفك وف
ا ِمنف الش بحاِك لفتف أوم  ِسيسفرف لفوف وف ا: وف كفمو سفيتِدفاتِهف ا أفحف ابفتفهف فجف اِكبِِه؟ ففأ رف اتو مف طفوف تف خف رف فخح اذفا تفأ ِجيِء؟ ِلمف بفاتوهو عفِن الفمف كف رف فتف مف اذفا أفبفطفأ دحتف, ِلمف بفلف ِهيف رف

ا ابا  ِلنفففِسهف وف ةف: جف وا الفغفنِيمف يفقفِسمو ۭل! أفلفمف يفِجدووا وف جو ا! ففتفاة  أفوف ففتفاتفيفِن ِلكولتِ رف بووغفۭة ِلِسيسفرف صف ةف ثِيفاۭب مف ةۭ! غفنِيمف زف طفرح بووغفۭة مو صف ةف ثِيفاۭب مف ثِيفاۭب! غفنِيمف
ة  ِلعونوِقي يفِن غفنِيمف هف جف ةِ الفوف زف طفرح بووغفۭة مو صف ب ! مف دفائِكف يفا رف ِميعو أفعف ا. هفكفذفا يفبِيدو جف وتِهف بفرو ِس فِي جف وجِ الشحمف رو هو كفخو أفِحبحاؤو ضو». وف ِت الفرف احف تفرف اسف وف

بفِعينف سفنفة   .أفرف

ِ بت ائِيلف الشحرح فِي عفيفنفيِ الرح رف عفِملف بفنوو إِسف يفانف سفبفعف ِسنِينف, وف ب  ِليفِد ِمدف مو الرح ائِيلف. ففدفففعفهو رف يفانف عفلفى إِسف تف يفدو ِمدف تحزف يفانِيتِينف عفِملف. ففاعف بِسفبفِب الفِمدف
صوونف الفحو غفايِرف وف الفمف فوِسِهِم الفكوهووفف الحتِي فِي الفِجبفاِل وف ائِيلف لفنف رف عفدوونف. بفنوو إِسف ِرِق يفصف شف بفنوو الفمف اِلقفةو وف الفعفمف يفانِي ونف وف ائِيلو كفانف الفِمدف رف عف إِسف رف إِذفا زف وف
ةف ِجيئِكف إِلفى غحزف ِض إِلفى مف لحةف الفرف يوتفِلفوونف غف لفيفِهمف وف يفنفِزلوونف عف لفيفِهمف وف يفاةِ, عف ائِيلف قووتف الفحف رف كوونف ِلسف لف يفتفرو ِميرا , وف لف حف لف بفقفرا  وف لف غفنفما  وف .وف

اِلِهمف عفدفد  ِلِجمف مف وف لفيفسف لفهو ةِ وف اِد فِي الفكفثفرف رف يفِجيئوونف كفالفجف ِخيفاِمِهمف وف اِشيِهمف وف وف عفدوونف بِمف مف كفانووا يفصف ِربووهفا, لفنحهو ضف ِليوخف لووا الفرف دفخف ففذفلح. وف
يفانِيتِينف ا  ِمنف قِبفِل الفِمدف ائِيلو ِجدت رف ِ. إِسف بت ائِيلف إِلفى الرح رف خف بفنوو إِسف رف صف بح. وف يفانِيتِينف أفنح الرح ِ بِسفبفِب الفِمدف بت ائِيلف إِلفى الرح رف خف بفنوو إِسف رف ا صف كفانف لفمح وف

ائِيلف رف سفلف نفبِيتا  إِلفى بفنِي إِسف مف, أفرف ائِيلف: «ففقفالف لفهو رف ب  إِلفهو إِسف توكومف: هفكفذفا قفالف الرح قفذف أفنف توكومف ِمنف بفيفِت الفعوبووِديحِة وف جف رف أفخف رف وف توكومف ِمنف ِمصف عفدف إِنتِي قفدف أفصف
ايِِقيكومف ِميعِ موضف ِمنف يفِد جف ِريتِينف وف مف, ِمنف يفِد الفِمصف هو ضف توكومف أفرف طفيف أفعف اِمكومف وف مف ِمنف أفمف توهو دف طفرف قولفتو لفكومف. وف كومف: وف ب  إِلفهو ةف. أفنفا الرح افووا آِلهف لف تفخف

مف هو ضف وِريتِينف الحِذينف أفنفتومف سفاِكنوونف أفرف تِي. الفمو وف عووا ِلصف مف لفمف تفسف ةف الحتِي ِليووآشف». وف ِة الحتِي فِي عفففرف مف تف الفبوطف لفسف تفحف جف ِ وف بت لفكو الرح أفتفى مف وف
ِ ِريت يفانِيتِينف. الفبِيعفزف ا ِمنف الفِمدف بفهف رتِ ةِ ِليوهف رف بِطو ِحنفطفة  فِي الفِمعفصف عوونو كفانف يفخف ابفنوهو ِجدف قفالف لفهو. وف ِ وف بت لفكو الرح رف لفهو مف بحارف: «ففظفهف عفكف يفا جف ب  مف الرح

عوونو!» الفبفأفِس فلوكف يفا سفيتِِدي: «ففقفالف لفهو ِجدف أ ابفتفنفا كول  هفِذِه, أفسف اذفا أفصف عفنفا ففِلمف ب  مف نفا قفائِِلينف, إِذفا كفانف الرح ا آبفاؤو نفا بِهف بفرف ائِبِِه الحتِي أفخف أفيفنف كول  عفجف :وف
يفانف ِ ِمدف عفلفنفا فِي كففت جف ب  وف نفا الرح ففضف النف قفدف رف ؟ وف رف ب  ِمنف ِمصف نفا الرح ِعدف قفالف». أفلفمف يوصف ب  وف لتِصف: «ففالفتفففتف إِلفيفِه الرح خف تِكف هفِذِه وف اذفهفبف بِق وف

يفانف ِ ِمدف ائِيلف ِمنف كففت رف ؟. إِسف لفتوكف سف ا أفرف فلوكف يفا سفيتِِدي: «ففقفالف لفهو» أفمف أ نفسحى, أفسف تِي ِهيف الذ لحى فِي مف ؟ هفا عفِشيرف ائِيلف رف لتِصو إِسف اذفا أوخف أفنفا, بِمف وف
غفرو فِي بفيفِت أفبِي ب ». الفصف عفكف: «ففقفالف لفهو الرح اِحۭد, إِنتِي أفكوونو مف ۭل وف جو يفانِيتِينف كفرف ِربو الفِمدف سفتفضف ة  فِي: «ففقفالف لفهو». وف دفتو نِعفمف جف إِنف كونفتو قفدف وف

نِي لتِمو ة  أفنحكف أفنفتف توكف نفعف ِلي عفلفمف كف. عفيفنفيفكف ففاصف امف ا أفمف عفهف أفضف تِي وف ِرجف تفقفِدمف أوخف تحى آتِيف إِلفيفكف وف نفا حف حف ِمنف هفهو تحى: «ففقفالف». لف تفبفرف إِنتِي أفبفقفى حف
ِجعف إِيففةف دفقِيۭق ففِطيرا ». تفرف يف ِمعفزى  وف دف عفِملف جف عوونو وف لف ِجدف عفهو فِي سفلتۭ. ففدفخف ضف مو ففوف ا اللححف ا إِلفيفِه, أفمح جف بِهف رف خف ۭر وف عفهو فِي قِدف ضف قو ففوف رف ا الفمف أفمح وف

ا هف قفدحمف ِة وف مف ِت الفبوطف ِ. إِلفى تفحف لفكو اح قف: «ففقفالف لفهو مف رف كوِب الفمف اسف ةِ وف رف ا عفلفى تِلفكف الصحخف عفهومف ضف الفففِطيرف وف مف وف ِذ اللححف لفكو. ففففعفلف كفذفِلكف». خو دح مف ففمف
الفففِطيرف مف وف سح اللححف مف فف الفعوكحاِز الحِذي بِيفِدِه وف ِ طفرف بت الفففِطيرف, الرح مف وف أفكفلفِت اللححف ةِ وف رف خف ِعدفتف نفار  ِمنف الصح نفيفِه. ففصف ِ عفنف عفيف بت لفكو الرح ذفهفبف مف .وف

ِ بت لفكو الرح عوونو أفنحهو مف أفى ِجدف عوونو, ففرف بح: «ففقفالف ِجدف ۭه! آِه يفا سفيتِِدي الرح جف ها  ِلوف جف ِ وف بت لفكف الرح أفيفتو مف ب !» لفنتِي قفدف رف .السحلفمو لفكف: «ففقفالف لفهو الرح
فف وتو. لف تفخف دفعفاهو ». لف تفمو ِ وف بت ذفبفحا  ِللرح عوونو هونفاكف مف هف شفلوومف«ففبفنفى ِجدف وف ِريتِينف». يفهف ةِ الفبِيعفزف لف فِي عفففرف ِم لفمف يفزف كفانف فِي تِلفكف. إِلفى هفذفا الفيفوف وف

بح قفالف لفهو لفِة أفنح الرح رف الفبفقفِر الحِذي لفبِيكف: «اللحيف ذف ثفوف را  ثفانِيا  ابفنف سفبفعِ ِسنِينف, خو ثفوف اقفطفعِ السحاِريفةف الحتِي ِعنفدفهو, وف بفحف الفبفعفِل الحِذي لفبِيكف وف ذف ِدمف مف اهف ,وف
تِيۭب ِن بِتفرف أفِس هفذفا الفِحصف ِ إِلفِهكف عفلفى رف بت بفحا  ِللرح ذف ابفِن مف ا, وف طفِب السحاِريفِة الحتِي تفقفطفعوهف قفة  عفلفى حف رف حف ِعدف مو أفصف رف الثحانِيف وف ِذ الثحوف خو ذف. وف فخف ففأ
ب  هو الرح لحمف ا كف عفِملف كفمف بِيِدِه وف اۭل ِمنف عف ةف ِرجف عوونو عفشفرف ارا  ففعفِملفهو لفيفل . ِجدف لف ذفِلكف نفهف ِدينفِة أفنف يفعفمف ِل الفمف أفهف افو ِمنف بفيفِت أفبِيِه وف إِذف كفانف يفخف ففبفكحرف. وف

السحاِريفةو الحتِي ِعنفدفهو قفدف قوِطعفتف بفحِ الفبفعفِل قفدف هوِدمف وف ذف إِذفا بِمف ِدينفِة فِي الفغفِد وف لو الفمف بفحِ الحِذي بونِيف, أفهف ذف ِعدف عفلفى الفمف رو الثحانِي قفدف أوصف الثحوف ففقفالووا. وف
اِحبِِه اِحدو ِلصف ؟: «الفوف رف نف عفِملف هفذفا الفمف ثووا ففقفالووا» مف بفحف فلووا وف أ رف: «ففسف عوونف بفنف يووآشف قفدف ففعفلف هفذفا الفمف ِدينفِة ِليووآشف». إِنح ِجدف لو الفمف :ففقفالف أفهف

ِرجِ ابفنفكف ِلنفقفتولفهو« قفطفعف السحاِريفةف الحتِي ِعنفدفهو, أفخف بفحف الفبفعفِل وف ذف لفيفِه». لفنحهو هفدفمف مف قفائِِمينف عف ِميعِ الف أفمف أفنفتومف, أفنفتومف توقفاتِلوونف ِللفبفعفِل: «ففقفالف يووآشو ِلجف

بفاحِ نف يوقفاتِلف لفهو يوقفتفلف فِي هفذفا الصح لتِصوونفهو؟ مف هو قفدف هوِدمف. توخف بفحف ذف يوقفاتِلف ِلنفففِسِه لفنح مف ِم ». إِنف كفانف إِلفها  ففلف بحعفلف«ففدفعفاهو فِي ذفِلكف الفيفوف :قفائِل » يفرو
هو« بفحف ذف ِعيلف». ِليوقفاتِلفهو الفبفعفلو لفنحهو قفدف هفدفمف مف رف اِدي يفزف لووا فِي وف نفزف وا وف عفبفرو عا  وف ِرِق مف شف بفنِي الفمف اِلقفِة وف الفعفمف يفانِيتِينف وف ِميعو الفِمدف عف جف تفمف اجف لفبِسف. وف وف

بف بِالفبووِق رف عوونف ففضف ِ ِجدف بت وحو الرح هو, رو اءف رف رو وف عف أفبِيعفزف تفمف نفسحى. ففاجف ِميعِ مف سول  إِلفى جف سفلف رو أفرف هو, وف اءف رف عف هووف أفيفضا  وف تفمف سول  إِلفى, ففاجف سفلف رو أفرف وف
ِعدووا ِلِلقفائِِهمف نفففتفاِلي ففصف بوولوونف وف زف ِ. أفِشيرف وف عوونو ِلح قفالف ِجدف تف: «وف ا تفكفلحمف ائِيلف كفمف رف لتِصو بِيفِدي إِسف ةف الص وِف, إِنف كونفتف توخف زف اِضع  جح ا إِنتِي وف ففهف



دفهفا. فِي الفبفيفدفِر حف ةِ وف زف ا, ففإِنف كفانف طفل  عفلفى الفجح ِض كولتِهف ففاف  عفلفى الفرف جف تف, وف ا تفكفلحمف ائِيلف كفمف رف لتِصو بِيفِدي إِسف تو أفنحكف توخف كفانف كفذفِلكف». عفِلمف .وف
ةِ زف رف طفلى ِمنف الفجح عفصف ةف وف زف غفطف الفجح ضف اء , ففبفكحرف فِي الفغفِد وف عفۭة مف ءف قفصف ِ. ِملف عوونو ِلح ةف ففقفطف: «ففقفالف ِجدف رح لحمف هفِذِه الفمف فتفكف بوكف عفلفيح ففأ مف غفضف .لف يفحف

ةِ زف ةف ففقفطف بِالفجح رح تفِحنو هفِذِه الفمف ِض ِليفكونف طفل . أفمف عفلفى كولتِ الفرف دفهفا وف حف ةِ وف زف ففاف  فِي الفجح و كفذفِلكف فِي تِلفكف اللحيفلفِة». ففلفيفكونف جف ففاف . ففففعفلف اح ففكفانف جف
ا كفانف طفل  ِض كولتِهف عفلفى الفرف دفهفا وف حف ةِ وف زف  .فِي الفجح

بحعفلو  عوونو(ففبفكحرف يفرو ودف) أفيف ِجدف رو لووا عفلفى عفيفِن حف نفزف عفهو وف كول  الشحعفِب الحِذي مف اِدي. وف ةف فِي الفوف ورف مف ِعنفدف تفلتِ مو اِليحهو يفانِيتِينف ِشمف يفشو الفِمدف كفانف جف .وف
عوونف ب  ِلِجدف قفالف الرح يفانِيتِينف بِيفِدِهمف: «وف ففعف الفِمدف عفكف كفثِير  عفلفيح لفدف ائِيلو قفائِل , إِنح الشحعفبف الحِذي مف رف تفنِي: ِلئفلح يفففتفِخرف عفلفيح إِسف لحصف النف نفاِد. يفِدي خف وف

بفِل ِجلفعفادف: فِي آذفاِن الشحعفِب ِرفف ِمنف جف يفنفصف ِجعف وف تفِعدا  ففلفيفرف رف مو ائِفا  وف نف كفانف خف ونف أفلففا ». مف رو ِعشف عف ِمنف الشحعفِب اثفنفاِن وف جف ةو آلفۭف. ففرف بفِقيف عفشفرف .وف
عوونف ب  ِلِجدف قفالف الرح ِل الشحعفبو كفثِيرا : «وف مف لفكف هونفاكف. لفمف يفزف يفهو ونفقتِ اِء ففأ نفهو. انفِزلف بِِهمف إِلفى الفمف يفكوونو أفنح الحِذي أفقوولو لفكف عف وف: وف عفكف ففهو هفذفا يفذفهفبو مف

عفكف نف أفقوولو لفكف عفنفهو. يفذفهفبو مف كول  مف عفكف ففهووف لف يفذفهفبو: وف اِء». هفذفا لف يفذفهفبو مف لف بِالشحعفِب إِلفى الفمف عوونف. ففنفزف ب  ِلِجدف قفالف الرح نف يفلفغو: «وف كول  مف
دفهو حف قِففهو وف فوف ا يفلفغو الفكفلفبو ففأ اِء كفمف ِب. بِِلسفانِِه ِمنف الفمف بفتفيفِه ِللش رف كف ثفا عفلفى رو نف جف كفذفا كول  مف لفغووا بِيفِدِهمف إِلفى ففِمِهمف ثفلفثف ِمئفِة». وف كفانف عفدفدو الحِذينف وف وف

ۭل جو اِء. رف ِب الفمف كفبِِهمف ِلشورف ثووا عفلفى رو ِميعا  ففجف ا بفاقِي الشحعفِب جف أفمح عوونف. وف ب  ِلِجدف ففعو: «ففقفالف الرح أفدف كومف وف لتِصو لفغووا أوخف ِل الحِذينف وف جو بِالثحلفِث ِمئفِة الرح
يفانِيتِينف ِليفِدكف كفانِِه. الفِمدف اِحۭد إِلفى مف ا سفائِرو الشحعفِب ففلفيفذفهفبووا كول  وف أفمح اقِِهمف». وف عف أفبفوف ادا  بِيفِدِهمف مف ذف الشحعفبو زف فخف ائِيلف كولح. ففأ رف اِل إِسف سفلف سفائِرف ِرجف أفرف وف

تِِه يفمف اِحۭد إِلفى خف ِل, وف جو سفكف الثحلفثف ِمئفِة الرح أفمف اِدي. وف تفهو فِي الفوف يفانِيتِينف تفحف لحةو الفِمدف حف كفانفتف مف بح قفالف لفهو. وف لفِة أفنح الرح كفانف فِي تِلفكف اللحيف قوِم انفِزلف: «وف
لحِة حف ا إِلفى يفِدكف, إِلفى الفمف توهف وِل. لفنتِي قفدف دفففعف ائِفا  ِمنف الن زو إِنف كونفتف خف لحِة, وف حف كف إِلفى الفمف ةو غولفمو فوورف ونف بِِه, ففانفِزلف أفنفتف وف ا يفتفكفلحمو عو مف مف تفسف بفعفدو, وف وف

لحِة حف تفنفِزلو إِلفى الفمف لحِة». تفتفشفدحدو يفدفاكف وف حف ِزينف الحِذينف فِي الفمف هتِ تفجف هو إِلفى آِخِر الفمو ةو غولفمو فوورف لف هووف وف كول  بفنِي. ففنفزف اِلقفةو وف الفعفمف يفانِي ونف وف كفانف الفِمدف وف
ةِ اِد فِي الفكفثفرف رف اِدي كفالفجف التِينف فِي الفوف ِرِق حف شف ةِ, الفمف ِر فِي الفكفثفرف ِل الحِذي عفلفى شفاِطِئ الفبفحف مف ا كفالرح مف لف عفدفدف لفهف الوهو ِجمف ل . وف جو عوونو ففإِذفا رف اءف ِجدف جف وف

يفقوولو لفۭم وف اِحبفهو بِحو بتِرو صف لفما : «يوخف تو حو لومف ذفا قفدف حف ا, هووف بفهف رف ضف ِة وف يفمف اءف إِلفى الفخف جف يفانِيتِينف وف لحِة الفِمدف حف جو فِي مف رف بفِز شفِعيۭر يفتفدفحف ِغيفو خو إِذفا رف وف
ةو, ففسفقفطفتف يفمف ۭق ففسفقفطفِت الفخف ا إِلفى ففوف قفلفبفهف اِحبوهو». وف ابف صف فجف ائِيلف: «ففأ رف ِل إِسف جو عوونف بفِن يووآشف رف و إِلفى يفِدِه. لفيفسف ذفِلكف إِلح سفيففف ِجدف قفدف دفففعف اح

يفِش كولح الفجف يفانِيتِينف وف قفالف». الفِمدف ائِيلف وف رف لحِة إِسف حف عف إِلفى مف جف رف دف وف هو أفنحهو سفجف تفففِسيرف لفِم وف بفرف الفحو عوونو خف ا سفِمعف ِجدف كفانف لفمح بح قفدف: «وف وا لفنح الرح قوومو
يفانِيتِينف يفشف الفِمدف ۭق». دفففعف إِلفى يفِدكومف جف ِل إِلفى ثفلفِث فِرف جو قفسفمف الثحلفثف ِمئفِة الرح اقا  فِي أفيفِديِهمف كولتِِهمف, وف عفلف أفبفوف جف ابِيحف فِي, وف صف مف ارا  ففاِرغفة  وف ِجرف وف

اِر سفِط الفِجرف مو. وف قفالف لفهو اففعفلووا كفذفِلكف: «وف وا إِلفيح وف لحِة. انفظورو حف ِف الفمف هفا أفنفا آۭت إِلفى طفرف ا أفففعفلو أفنحكومف هفكفذفا تفففعفلوونف, وف بفتو. ففيفكوونو كفمف رف تفى ضف مف وف
لحِة حف لف كولتِ الفمف وف اِق حف تومف أفيفضا  بِالفبفوف ِربووا أفنف ِعي ففاضف كول  الحِذينف مف قوولووا, بِالفبووِق أفنفا وف عوونف: وف ِلِجدف ِ وف بت ِل الحِذينف». ِللرح جو الفِمئفةو الرح عوونو وف اءف ِجدف ففجف

سفِط ِزيعِ الفوف ِل الفهف لحِة فِي أحوف حف ِف الفمف عفهو إِلفى طفرف اسف, مف رح وا الفحو كفانووا إِذف ذفاكف قفدف أفقفامو فيفِديِهمف, وف ارف الحتِي بِأ وا الفِجرف كفسحرو اِق وف بووا بِالفبفوف رف .ففضف
ارف وا الفِجرف كفسحرو اِق وف قو الثحلفثو بِالفبفوف بفِت الفِفرف رف ا, ففضف ِربووا بِهف نفى ِليفضف فيفِديِهِم الفيومف اقف بِأ الفبفوف ى وف رف فيفِديِهِم الفيوسف ابِيحف بِأ صف سفكووا الفمف أفمف وا, وف خو رف صف :وف

عوونف« ِلِجدف ِ وف بت لحِة». سفيفف  ِللرح حف لف الفمف وف كفانِِه حف اِحۭد فِي مف قففووا كول  وف وف بووا. وف هفرف وا وف خو رف صف يفِش وف كفضف كول  الفجف بف الثحلفثو الفِمئِينف. ففرف رف ضف وف
اِق يفِش, بِالفبفوف بِكولتِ الفجف اِحبِِه وف اِحۭد بِصف ب  سفيففف كولتِ وف عفلف الرح جف ولفةف إِلفى. وف حو اففِة آبفِل مف تحى إِلفى حف دفةف حف رف يفشو إِلفى بفيفِت ِشطحةف إِلفى صف بف الفجف رف ففهف

يفانِيتِينف. طفبحاةف تفبِعووا الفِمدف نفسحى وف ِمنف كولتِ مف ِمنف أفِشيرف وف ائِيلف ِمنف نفففتفاِلي وف رف الو إِسف عف ِرجف تفمف ايِمف قفائِل . ففاجف بفِل أفففرف سول  إِلفى كولتِ جف عوونو رو سفلف ِجدف فرف :ففأ
دونتِ« الورف ةف وف مو الفِميفاهف إِلفى بفيفِت بفارف ذووا ِمنفهو خو يفانِيتِينف وف دونتِ». انفِزلووا ِلِلقفاِء الفِمدف الورف ةف وف ذووا الفِميفاهف إِلفى بفيفِت بفارف أفخف ايِمف وف اِل أفففرف عف كول  ِرجف تفمف .ففاجف

ِذئفبا  ابا  وف يفانِيتِينف غورف يِ الفِمدف سفكووا أفِميرف أفمف اۭب, وف ةِ غورف رف ابا  عفلفى صفخف قفتفلووا غورف ةِ ِذئفۭب, وف رف ا ِذئفب  ففقفتفلووهو فِي ِمعفصف أفمح أفتووا. وف يفانِيتِينف وف تفبِعووا الفِمدف وف
دونتِ عوونف ِمنف عفبفِر الورف ِذئفۭب إِلفى ِجدف اۭب وف أفسفيف غورف  .بِرف

ايِمف الو أفففرف قفالف لفهو ِرجف رو الحِذي ففعفلفتف بِنفا: «وف ا هفذفا الفمف ؟, مف يفانِيتِينف بفِة الفِمدف ارف حف عونفا ِعنفدف ِذهفابِكف ِلمو وهو بِِشدحةۭ» إِذف لفمف تفدف مو اصف خف مف. وف اذفا: «ففقفالف لفهو مف
ِذئفبا  ابا  وف يفانِيتِينف غورف يِ الفِمدف و أفِميرف ؟ ِليفِدكومف دفففعف اح رف طفاِف أفبِيعفزف ِف يفرا  ِمنف ِق ايِمف خف ةو أفففرف صفاصف ؟ أفلفيفسف خو كومف تو أفنف. ففعفلفتو النف نفِظيرف اذفا قفِدرف مف وف

؟ كومف لف نفِظيرف مف ذفا الفكفلفِم». أفعف لحمف بِهف ا تفكف نفهو ِعنفدفمف مف عف هو وحو تف رو تفخف ِل الحِذينف. ِحينفئِۭذ ارف جو الثحلفثو ِمئفِة الرح عفبفرف هووف وف دونتِ وف عوونو إِلفى الورف اءف ِجدف جف وف
طفاِرِدينف مو عفيِينف وف عفهو مو ِل سوك وتف. مف عفيوونف: «ففقفالف لفهف مف مو ِعي لفنحهو ِم الحِذينف مف قفوف بفۭز ِللف ِغففةف خو طووا أفرف ِلكفيف, أفعف نحاعف مف لفمو صف بفحف وف اءف زف رف أفنفا سفاعۭ وف وف

يفانف سفاءو سوك وتف». ِمدف ؤف بفزا ؟: «ففقفالف رو نفدفكف خو تحى نوعفِطيف جو نحاعف بِيفِدكف النف حف لفمو صف بفحف وف عوونو» هفلف أفيفِدي زف ب : «ففقفالف ِجدف ففعو الرح ا يفدف ِلذفِلكف ِعنفدفمف

اِرجِ يحِة بِالنحوف اِك الفبفرتِ وف عف أفشف كومف مف مف سو لفحف رو نحاعف بِيفِدي أفدف لفمو صف بفحف وف مف هفكفذفا». زف هو لحمف كف ِعدف ِمنف هونفاكف إِلفى ففنووئِيلف وف صف ا. وف لو ففنووئِيلف كفمف ابفهو أفهف فجف ففأ
لو سوك وتف ابف أفهف ِل ففنووئِيلف, أفجف جف: «ففقفالف أفيفضا  لفهف ِدمو هفذفا الفبورف وِعي بِسفلفۭم أفهف جو ا». ِعنفدف رو مف عفهو ا مف مف يفشوهو جف قفرف وف نحاعو فِي قفرف لفمو صف بفحو وف كفانف زف وف

سفةف عفشفرف أفلففا  مف وو خف ِرِق, نفحف شف يفِش بفنِي الفمف ِميعِ جف تفِرِطي السحيفِف. كول  الفبفاقِينف ِمنف جف خف ۭل مو جو ونف أفلففف رف رو ِعشف الحِذينف سفقفطووا ِمئفة  وف ِعدف. وف صف وف
ةف بفهف يوجف قِيح نووبفحف وف عوونو فِي طفِريِق سفاِكنِي الفِخيفاِم شفرف ئِنتا , ِجدف مف طف يفشو مو كفانف الفجف يفشف وف بف الفجف رف ضف نحاعو. وف لفمو صف بفحو وف بف زف رف سفكف, ففهف أفمف ا وف مف ففتفبِعفهو

يفِش عفجف كولح الفجف أفزف نحاعف وف لفمو صف بفحف وف يفانف زف ِلكفيف ِمدف سف. مف ارف قفبفِة حف ِب ِمنف ِعنفِد عف رف عوونو بفنو يووآشف ِمنف الفحف عف ِجدف جف رف ِل. وف سفكف غولفما  ِمنف أفهف أفمف وف
فلفهو أ سف ا, سوك وتف وف هف شويووخف سفاءف سوك وتف وف ؤف ل , ففكفتفبف لفهو رو جو سفبفِعينف رف قفالف. سفبفعفة  وف ِل سوك وتف وف لف إِلفى أفهف دفخف نحاعو اللحذفاِن: «وف لفمو صف بفحو وف ذفا زف هووف

ا قفائِِلينف ونِي بِِهمف تومو بفزا ؟: عفيحرف عفيِينف خو الفكف الفمو تحى نوعفِطي ِرجف نحاعف بِيفِدكف النف حف لفمو صف بفحف وف يحِة» هفلف أفيفِدي زف اكف الفبفرتِ وف أفشف ِدينفِة وف ذف شويووخف الفمف أفخف وف
لف سوك وتف ا أفهف لحمف بِهف عف اِرجف وف النحوف ِدينفِة. وف الف الفمف قفتفلف ِرجف جف ففنووئِيلف وف هفدفمف بورف نحاعف. وف لفمو صف بفحف وف قفالف ِلزف اهومف فِي: «وف الو الحِذينف قفتفلفتومف جف كفيففف الرتِ

؟ ثفلوكف: «ففقفالف» تفابوورف مف مف ثفلوهو ِلۭك. مف لفِد مف ةِ أفوف اِحۭد كفصوورف ي: «ففقفالف». كول  وف تِي بفنوو أومتِ وف ا. هومف إِخف ا قفتفلفتوكومف اهومف لفمف يفيفتومف تفحف ب  لفِو اسف ي  هووف الرح !».حف
ِرِه قفالف ِليفثفرف بِكف ا: «وف مف تفِرِط الفغولفمو سفيفففهو». قوِم اقفتولفهو افف, ففلفمف يفخف ا أفنحهو ففتى  بفعفدو, لفنحهو خف نحاعو. بِمف لفمو صف بفحو وف لفيفنفا: «ففقفالف زف قفعف عف لفنحهو ِمثفلو, قومف أفنفتف وف
شوهو ِل بفطف جو نحاعف». الرح لفمو صف بفحف وف قفتفلف زف عوونو وف ا, ففقفامف ِجدف اِلِهمف نفاِق ِجمف ذف الفِهلحةف الحتِي فِي أفعف أفخف عوونف. وف ائِيلف ِلِجدف رف الو إِسف قفالف ِرجف نفا: «وف لفيف تفسفلحطف عف

ابفنو ابفنِكف ابفنوكف وف يفانف, أفنفتف وف تفنفا ِمنف يفِد ِمدف لحصف عوونو». لفنحكف قفدف خف مف ِجدف لفيفكومو: «ففقفالف لفهو لف يفتفسفلحطو ابفنِي عف لفيفكومف وف ب  يفتفسفلحطو. لف أفتفسفلحطو أفنفا عف الرح
لفيفكومف عوونو». عف مف ِجدف لوبو ِمنفكومف ِطلفبفة : «ثومح قفالف لفهو تِِه: أفطف اطف غفنِيمف اِحۭد أفقفرف اِعيِلي ونف». أفنف توعفطوونِي كول  وف مف مف إِسف اطو ذفهفۭب لفنحهو مف أفقفرف .لفنحهو كفانف لفهو



تِِه». إِنحنفا نوعفِطي: «ففقفالووا اطف غفنِيمف اِحۭد أفقفرف لفيفِه كول  وف وا عف حو طفرف شووا ِردفاء  وف ففرف سفبفعف ِمئفِة شفاقِۭل. وف اِط الذحهفِب الحتِي طفلفبف أفلففا  وف نو أفقفرف زف كفانف وف وف
يفانف, ذفهفبا  لووِك ِمدف واِن الحتِي عفلفى مو جو ابف الورف أفثفوف لفقف وف الفحف ا عفدفا الفِهلحةف وف اِلِهمف, مف نفاِق ِجمف ا عفدفا الفقفلفئِدف الحتِي فِي أفعف مف ا أففوودا . وف عوونو ِمنفهف نفعف ِجدف ففصف

ةف ِدينفتِِه فِي عفففرف عفلفهو فِي مف جف هو هونفاكف. وف اءف رف ائِيلف وف رف نفى كول  إِسف زف ا , وف تِِه ففخت بفيف عوونف وف لفمف يفعوودووا. ففكفانف ذفِلكف ِلِجدف ائِيلف وف رف امف بفنِي إِسف يفانو أفمف ذفلح ِمدف وف
مف وسفهو ؤو ففعوونف رو عوونف. يفرف بفِعينف سفنفة  فِي أفيحاِم ِجدف ضو أفرف ِت الفرف احف تفرف اسف أفقفامف فِي بفيفتِِه. وف بحعفلو بفنو يووآشف وف ذفهفبف يفرو لفدا . وف عوونف سفبفعوونف وف كفانف ِلِجدف وف

لفبِِه ونف ِمنف صو اِرجو ات , خف اِلكف. لفنحهو كفانفتف لفهو نِسفاء  كفثِيرف اهو أفبِيمف لفدفتف لفهو ِهيف أفيفضا  ابفنا  ففسفمح يحتوهو الحتِي فِي شفِكيمف وف سورتِ عوونو بفنو يووآشف. وف اتف ِجدف مف وف
ۭة اِلحف رف, بِشفيفبفۭة صف ةِ أفبِيعفزف دوفِنف فِي قفبفِر يووآشف أفبِيِه فِي عفففرف ِليِم. وف اءف الفبفعف رف نووا وف زف عووا وف جف ائِيلف رف رف عوونف أفنح بفنِي إِسف ِت ِجدف وف كفانف بفعفدف مف عفلووا, وف جف وف

مف بفعفلف بفِريثف إِلفها  ِلِهمف. لفهو وف دفائِِهمف ِمنف حف ِميعِ أفعف قفذفهومف ِمنف يفِد جف مو الحِذي أفنف هو بح إِلفهف ائِيلف الرح رف لفمف يفذفكورف بفنوو إِسف بحعفلف. وف عف بفيفِت يفرو وفا  مف عفرو لووا مف لفمف يفعفمف وف
عوونف( ائِيلف) ِجدف رف عف إِسف يفِر الحِذي عفِملف مف نفِظيرف كولتِ الفخف .

اِلِه وف بحعفلف إِلفى شفِكيمف إِلفى أفخف اِلكو بفنو يفرو ذفهفبف أفبِيمف ِه, وف ةِ بفيفِت أفبِي أومتِ ِميعِ عفِشيرف قفالف ِلجف ِل شفِكيمف: «وف ِميعِ أفهف وا النف فِي آذفاِن جف لحمو يفر . تفكف ا هووف خف أفي مف
ل : لفكومف جو لفيفكومف سفبفعوونف رف بحعفلف, أفأفنف يفتفسفلحطف عف ِميعو بفنِي يفرو كومف, جف مو لفحف كومف وف مو وا أفنتِي أفنفا عفظف اذفكورو اِحد ؟ وف ل  وف جو لفيفكومف رف اِلِه». أفمف أفنف يفتفسفلحطف عف وف لحمف أفخف ففتفكف

ِميعِ هفذفا الفكفلفِم ِل شفِكيمف بِجف اِلكف. عفنفهو فِي آذفاِن كولتِ أفهف اءف أفبِيمف رف مف وف الف قفلفبوهو مف قفالووا, ففمف ونفا هووف: «لفنحهو ۭة ِمنف بفيفِت». أفخو طووهو سفبفِعينف شفاقِلف فِضح أفعف وف
ال  بفطحاِلينف طفائِِشينف, بفعفِل بفِريثف اِلكو ِرجف ا أفبِيمف رف بِهف تفأفجف هو, ففاسف اءف رف بحعفلف. ففسفعووا وف تفهو بفنِي يفرو وف قفتفلف إِخف ةف وف اءف إِلفى بفيفِت أفبِيِه فِي عفففرف سفبفِعينف, ثومح جف

ل  جو اِحۭد, رف ۭر وف جف ف. عفلفى حف تفبفأ غفرو لفنحهو اخف بحعفلف الفصف بفِقيف يووثفامو بفنو يفرو اِلكف. وف عفلووا أفبِيمف جف ذفهفبووا وف كول  سوكحاِن الفقفلفعفِة وف ِل شفِكيمف وف ِميعو أفهف عف جف تفمف ففاجف
ِب الحِذي فِي شفِكيمف ِلكا  ِعنفدف بفل وطفِة النحصف ِزيمف. مف بفِل ِجِرت أفِس جف قففف عفلفى رف وف وا يووثفامف ففذفهفبف وف بفرو أفخف نفادفى, وف عف: «وف مف لف شفِكيمف يفسف عووا ِلي يفا أفهف مف اِسف

و ِلكا . لفكومو اح ا مف لفيفهف سفحف عف ارو ِلتفمف جف ة  ذفهفبفِت الفشف رح يفتوونفِة. مف لفيفنفا: ففقفالفتف ِللتزف ِلِكي عف يفتوونفةو. امف ا التزف ف: ففقفالفتف لفهف ونف بِيف اح مو نِي الحِذي بِِه يوكفرتِ كو دوهف أفأفتفرو
النحاسف ارو ِللتتِينفِة, وف جف اِر؟ ثومح قفالفِت الفشف جف ِلكف عفلفى الفشف أفذفهفبو لفمف نفا: وف لفيف ِلِكي عف امف ا التتِينفةو. تفعفالفيف أفنفِت وف ِري الطحيتِبف: ففقفالفتف لفهف ثفمف تِي وف لفوف كو حف أفأفتفرو

ِة مف ارو ِللفكفرف جف اِر؟ ففقفالفِت الفشف جف ِلكف عفلفى الفشف أفذفهفبو لفمف نفا: وف لفيف ِلِكي عف امف ةو. تفعفالفيف أفنفِت وف مف ا الفكفرف ف: ففقفالفتف لفهف حو اح طفاِري الحِذي يوففرتِ كو ِمسف أفأفتفرو

سفجِ اِر ِللفعفوف جف ِميعو الفشف اِر؟ ثومح قفالفتف جف جف ِلكف عفلفى الفشف أفذفهفبو لفمف النحاسف وف لفيفنفا: وف ِلكف عف امف اِر. تفعفالف أفنفتف وف جف سفجو ِللفشف ِ: ففقفالف الفعفوف قت إِنف كونفتومف بِالفحف
تف ِظلتِي وا تفحف تفمو احف ِلكا  ففتفعفالووا وف لفيفكومف مف ونفنِي عف سفحو نفانف. تفمف زف لوبف تفأفكولف أفرف سفجِ وف جف نفار  ِمنف الفعفوف رو إِلح ففتفخف ِ! وف قت تومف قفدف عفِملفتومف بِالفحف ففالنف إِنف كونف

ِلكا  اِلكف مف عفلفتومف أفبِيمف ِة إِذف جف حح الصتِ تِِه, وف عف بفيف مف بحعفلف وف عف يفرو يفرا  مف إِنف كونفتومف قفدف ففعفلفتومف خف يفِه . وف ِل يفدف سفبف عفمف إِنف كونفتومف قفدف ففعفلفتومف لفهو حف بف- وف ارف لفنح أفبِي قفدف حف
يفانف  قفذفكومف ِمنف يفِد ِمدف أفنف اطفرف بِنفففِسِه وف خف قفتفلفتومف بفنِيِه- عفنفكومف وف مف عفلفى بفيفِت أفبِي وف تومو الفيفوف أفنفتومف قفدف قومف اِلكف, وف تومف أفبِيمف لحكف مف اِحۭد وف ۭر وف جف ل  عفلفى حف جو سفبفِعينف رف

وكومف ِل شفِكيمف لفنحهو أفخو تِِه عفلفى أفهف ِم! ابفنف أفمف تِِه فِي هفذفا الفيفوف عف بفيف مف بحعفلف وف عف يفرو ِة مف حح الصتِ ِ وف قت تومف قفدف عفِملفتومف بِالفحف اِلكف, ففإِنف كونف فبِيمف وا أفنفتومف بِأ حو ,ففاففرف
حف هووف أفيفضا  بِكومف يفففرف ِِ لف قفلفعفِة. وف سوكحانف الف لف شفِكيمف وف تفأفكولف أفهف اِلكف وف جف نفار  ِمنف أفبِيمف رو إِلح ففتفخف ِمنف سوكحاِن الفقفلفعفِة, وف ِل شفِكيمف وف جف نفار  ِمنف أفهف رو تفخف وف

اِلكف تفأفكولف أفبِيمف ذفهفبف إِلفى بِئفرف». وف ففرح وف بف يووثفامو وف اِلكف أفِخيِه, ثومح هفرف ِه أفبِيمف جف أفقفامف هونفاكف ِمنف وف ائِيلف ثفلفثف ِسنِينف. وف رف اِلكو عفلفى إِسف أحسف أفبِيمف .ففتفرف
ِل شفِكيمف أفهف اِلكف وف ِديئفا  بفيفنف أفبِيمف وحا  رف ب  رو سفلف الرح أفرف اِلكف, وف فبِيمف لو شفِكيمف بِأ اِلكف. ففغفدفرف أفهف مف عفلفى أفبِيمف هو لفبف دفمو يوجف بحعفلف السحبفِعينف وف ِليفأفتِيف ظولفمو بفنِي يفرو

مف تِِه, أفِخيِهِم الحِذي قفتفلفهو وف ِه ِلقفتفِل إِخف ِل شفِكيمف الحِذينف شفدحدووا يفدفيف عفلفى أفهف وِس الفِجبفاِل. وف ؤو لو شفِكيمف كفِمينا  عفلفى رو عف لفهو أفهف ضف تفِلبوونف كولح, ففوف كفانووا يفسف وف
بفرف بِِهمف فِي الطحِريِق نف عف اِلكو. مف بِرف أفبِيمف وخف لو شفِكيمف. ففأ ثِقف بِِه أفهف وا إِلفى شفِكيمف ففوف بفرو عف تِِه وف وف عف إِخف عفلو بفنو عفابِۭد مف اءف جف جف قفِل. وف وا إِلفى الفحف جو رف خف وف

ِجيدا  نفعووا تفمف صف دفاسووا وف مف وف هو ومف قفطففووا كورو اِلكف, وف لفعفنووا أفبِيمف شفِربووا وف لووا وف أفكف لووا بفيفتف إِلفِهِهمف وف دفخف عفلو بفنو عفابِۭد. وف نف: «ففقفالف جف مف اِلكو وف نف هووف أفبِيمف مف
بحعفلف ا هووف ابفنو يفرو هو؟ أفمف ِدمف تحى نفخف ورف أفبِي شفِكيمف, هووف شفِكيمو حف مو الف حف وا ِرجف ِدمو ِكيلوهو؟ اخف بوولو وف زف عفلو هفذفا الشحعفبف. وف نف يفجف ؟ مف نو هو نفحف ِدمو اذفا نفخف ففِلمف

اِلكف ِزلف أفبِيمف فعف اِلكف». بِيفِدي ففأ قفالف لفبِيمف جف: «وف رو اخف نفدفكف وف بوهو!» كفثتِرف جو ِميف غفضف عفلف بفِن عفابِۭد حف ِدينفِة كفلفمف جف ئِيسو الفمف بوولو رف ا سفِمعف زف لفمح سفلف, وف أفرف وف
ةف يفقوولو مف اِلكف فِي تورف سول  إِلفى أفبِيمف توهو قفدف أفتووا إِلفى شفِكيمف: «رو وف إِخف عفلو بفنو عفابِۭد وف ذفا جف ِدينفةف ِضدحكف, هووف ونف الفمف يتِجو هفا هومف يوهف ففالنف قومف لفيفل  أفنفتف. وف

قفِل ِمنف فِي الفحف اكف عفكف وف الشحعفبو الحِذي مف ِدينفةف. وف تفقفتفِحمو الفمف رو وف ِس أفنحكف توبفكتِ وِق الشحمف بفاحِ ِعنفدف شورو يفكوونو فِي الصح عفهو. وف الشحعفبو الحِذي مف هفا هووف وف وف
ا تفِجدوهو يفدوكف سفبفمف ونف إِلفيفكف ففتفففعفلو بِِه حف جو رو ۭق». يفخف بفعف فِرف نووا ِلشفِكيمف أفرف كفمف عفهو لفيفل  وف كول  الشحعفِب الحِذي مف اِلكو وف عفلو بفنو عفابِۭد. ففقفامف أفبِيمف جف جف رف ففخف

ِدينفِة ِل بفاِب الفمف خف دف قففف فِي مف وف ِن. وف مف كف عفهو ِمنف الفمف الشحعفبو الحِذي مف اِلكو وف بوولف. ففقفامف أفبِيمف عفلو الشحعفبف ففقفالف ِلزف أفى جف رف ذفا شفعفب  نفاِزل  عفنف: «وف هووف
وِس الفِجبفاِل ؤو بوولو». رو فنحهو أونفاس : «ففقفالف لفهو زف أ ى ِظلح الفِجبفاِل كف قفالف أفيفضا ». إِنحكف تفرف عفلو وف ِض: «ففعفادف جف ذفا شفعفب  نفاِزل  ِمنف ِعنفِد أفعفاِلي الفرف ,هووف

اِحدفة  آتِيفة  عفنف طفِريِق بفل وطفِة الفعفائِِفينف قفة  وف فِرف بوولو». وف كف الحِذي قولفتف بِِه: «ففقفالف لفهو زف هو؟ أفلفيفسف هفذفا هووف: أفيفنف النف ففمو ِدمف تحى نفخف اِلكو حف نف هووف أفبِيمف مف
تفهو ذفلف اِربفهو. الشحعفبو الحِذي رف حف جِ النف وف رو اِلكف». ففاخف بف أفبِيمف ارف حف ِل شفِكيمف وف امف أفهف عفلو أفمف جف جف رف اِلكو. ففخف هو أفبِيمف مف زف سفقفطف قفتفلفى, ففهف بف ِمنف قودحاِمِه وف رف ففهف

ِل الفبفاِب خف دف تحى ِعنفدف مف ونف حف ةف. كفثِيرو ومف اِلكو فِي أفرو فقفامف أفبِيمف ِة فِي شفِكيمف. ففأ قفامف ِ تفهو عفِن الف وف إِخف عفل  وف بوولو جف دف زف طفرف كفانف فِي الفغفِد أفنح الشحعفبف. وف وف
اِلكف وا أفبِيمف بفرو أفخف قفِل وف جف إِلفى الفحف رف ۭق. خف مف إِلفى ثفلفِث فِرف هو قفسفمف مف وف ذف الفقفوف فخف ِدينفِة, ففأ جو ِمنف الفمف رو إِذفا الشحعفبو يفخف نفظفرف وف قفِل وف نف فِي الفحف كفمف لفيفِهمف, وف ففقفامف عف

مف بفهو رف ضف ِدينفِة. وف ِل بفاِب الفمف خف دف قففووا فِي مف وف وا وف مو عفهو اقفتفحف قفةو الحتِي مف الفِفرف اِلكو وف أفبِيمف بفتفاهو. وف رف ضف قفِل وف نف فِي الفحف تفا عفلفى كولتِ مف مف جف قفتفاِن ففهف ا الفِفرف أفمح .وف
ِم ِدينفةف كولح ذفِلكف الفيفوف اِلكو الفمف بف أفبِيمف ارف حف ا, وف قفتفلف الشحعفبف الحِذي بِهف ِدينفةف وف ذف الفمف أفخف ا ِملفحا , وف عفهف رف زف ِدينفةف وف هفدفمف الفمف جِ شفِكيمف. وف ِل بورف سفِمعف كول  أفهف وف

حِ بفيفِت إِيِل بفِريثف رف لووا إِلفى صف عووا. ففدفخف تفمف جِ شفِكيمف قفِد اجف ِل بورف اِلكو أفنح كولح أفهف بِرف أفبِيمف وخف كول  الشحعفِب. ففأ ونف هووف وف لفمو بفِل صف اِلكو إِلفى جف ِعدف أفبِيمف ففصف
عفهو وسف بِيفِدِه. الحِذي مف اِلكو الففوؤو ذف أفبِيمف أفخف عفهو عفلفى كفتِِفِه, وف ضف وف ففعفهو وف رف ۭر وف نف شفجف قفطفعف غوصف عفهو, وف قفالف ِللشحعفِب الحِذي مف ونِي أفففعفلوهو: «وف أفيفتومو ا رف مف

ِرعووا اففعفلووا ِمثفِلي فسف اِلكف». ففأ اءف أفبِيمف رف وا وف سفارو نا  وف اِحۭد غوصف حف, ففقفطفعف الشحعفبو أفيفضا  كول  وف لفيفِهِم الصحرف قووا عف رف أفحف حِ وف رف عووهفا عفلفى الصح ضف وف وف
جِ شفِكيمف. بِالنحاِر ِل بورف ِميعو أفهف اتف أفيفضا  جف أفةۭ, ففمف رف امف ۭل وف جو وو أفلفِف رف ذفهفا. نفحف أفخف لف فِي تفابفاصف وف نفزف اِلكو إِلفى تفابفاصف وف ج . ثومح ذفهفبف أفبِيمف كفانف بورف وف

جِ حِ الفبورف ِعدووا إِلفى سفطف صف هومف وف اءف رف لفقووا وف أفغف ِدينفِة وف ِل الفمف كول  أفهف النتِسفاِء وف اِل وف جف ِميعو الرتِ بف إِلفيفِه جف رف ِدينفِة ففهف سفِط الفمف اِلكو إِلفى. قفِوي  فِي وف اءف أفبِيمف ففجف
بفهو ارف حف جِ وف ِرقفهو بِالنحاِر, الفبورف جِ ِليوحف بف إِلفى بفاِب الفبورف اقفتفرف تفهو. وف مف جو مف تف جو اِلكف ففشفجح أفِس أفبِيمف حى  عفلفى رف عفةف رف أفة  قِطف رف ِت امف حف ال  الفغولفمف. ففطفرف ففدفعفا حف

قفالف لفهو تِِه وف اِملف عودح تولفنِي: «حف اقف تفِرطف سفيفففكف وف نتِي, اخف أفة : ِلئفلح يفقوولووا عف رف اتف». قفتفلفتفهو امف اِلكف. ففطفعفنفهو الفغولفمو ففمف ائِيلف أفنح أفبِيمف رف الو إِسف أفى ِرجف ا رف لفمح وف



اتف كفانِِه, قفدف مف اِحۭد إِلفى مف تفهو السحبفِعينف. ذفهفبف كول  وف وف فبِيِه ِلقفتفِلِه إِخف اِلكف الحِذي ففعفلفهو بِأ و شفرح أفبِيمف دح اح و عفلفى, ففرف هو اح دح ِل شفِكيمف رف كولح شفرتِ أفهف وف
وِسِهمف ؤو بحعفلف, رو لفيفِهمف لفعفنفةو يووثفامف بفِن يفرو أفتفتف عف وف . 

اةف بفِن دوودوو ائِيلف توولفعو بفنو فووف رف ِليِص إِسف اِلكف ِلتفخف قفامف بفعفدف أفبِيمف ل  ِمنف يفسحاكفرف, وف جو ايِمف, رف بفِل أفففرف ائِيلف. كفانف سفاِكنا  فِي شفاِميرف فِي جف رف ففقفضفى ِلسف
دوفِنف فِي شفاِميرف اتف وف مف ِرينف سفنفة  وف ِعشف ِرينف سفنفة , ثومح قفامف بفعفدفهو يفائِيرو الفِجلفعفاِدي . ثفلفثا  وف ِعشف ائِيلف اثفنفتفيفِن وف رف لفدا . ففقفضفى ِلسف كفانف لفهو ثفلفثوونف وف وف

شا  حف كفبوونف عفلفى ثفلفثِينف جف ِدينفة , يفرف مف ثفلفثوونف مف لفهو ا . وف عوونفهف وثف يفائِيرف«يفدف وو ِم» حح ِض ِجلفعفادف. إِلفى هفذفا الفيفوف دوفِنف فِي. ِهيف فِي أفرف اتف يفائِيرو وف مف وف
ونف ِ. قفامو بت يفنفيِ الرح لوونف الشحرح فِي عف ائِيلف يفعفمف رف عفادف بفنوو إِسف ةف بفنِي, وف آِلهف وآبف وف ةف مو آِلهف يفدوونف وف ةف صف آِلهف امف وف ةف أفرف آِلهف وثف وف تفارو الفعفشف ِليمف وف عفبفدووا الفبفعف وف

ِطينِيتِينف ِفِلسف ةف الف آِلهف ونف وف لفمف يفعفبودووهو, عفم  بح وف كووا الرح تفرف ونف. وف بِيفِد بفنِي عفم  ِطينِيتِينف وف مف بِيفِد الفِفِلسف بفاعفهو ائِيلف وف رف ِ عفلفى إِسف بت ِميف غفضفبو الرح .ففحف
ائِيلف فِي تِلفكف السحنفِة رف ضحضووا بفنِي إِسف رف وا وف طحمو ةف سفنفة . ففحف انِي عفشفرف وِريتِينف الحِذينف. ثفمف ِض الفمو دونتِ فِي أفرف ائِيلف الحِذينف فِي عفبفِر الورف رف ِميعف بفنِي إِسف جف

ايِمف. فِي ِجلفعفادف بفيفتف أفففرف يفاِمينف وف بِنف اِربووا أفيفضا  يفهووذفا وف دونح ِليوحف ونف الورف عفبفرف بفنوو عفم  ا . وف ائِيلو ِجدت رف ايفقف إِسف ِ. ففتفضف بت ائِيلف إِلفى الرح رف خف بفنوو إِسف :ففصفرف
نفا الفبفعفِليمف« عفبفدف نفا وف نفا إِلفهف كف أفنفا إِلفيفكف لفنحنفا تفرف طف ائِيلف». أفخف رف ب  ِلبفنِي إِسف ِطينِيتِينف: «ففقفالف الرح ِفِلسف الف ونف وف بفنِي عفم  وِريتِينف وف الفمو ِريتِينف وف أفلفيفسف ِمنف الفِمصف

ى رف ة  أوخف تومف آِلهف عفبفدف ونِي وف تومو كف أفنفتومف قفدف تفرف ؟ وف توكومف ِمنف أفيفِديِهمف لحصف تومف إِلفيح ففخف خف رف ايفقووكومف ففصف عوونِي ونف قفدف ضف الفمف اِلقفةووف الفعفمف يفدوونِي ونف وف الصح ؟ وف توكومف لحصف .خف
كومف لتِصو وهفا. ِلذفِلكف لف أفعوودو أوخف تومو تفرف ِة الحتِي اخف وا إِلفى الِلهف خو رو اصف ضووا وف اِن ِضيِقكومف. اِمف مف كومف ِهيف فِي زف لتِصف ِ». ِلتوخف بت ائِيلف ِللرح رف :ففقفالف بفنوو إِسف

سونو فِي عفيفنفيفكف« ا يفحف أفنفا ففاففعفلف بِنفا كولح مف طف مف. أفخف نفا هفذفا الفيفوف ا أفنفِقذف بح». إِنحمف بفدووا الرح عف سفِطِهمف وف ةف الفغفِريبفةف ِمنف وف الووا الِلهف أفزف اقفتف نفففسوهو, وف ففضف
ائِيلف رف قحِة إِسف شف لووا فِي ِجلفعفادف. بِسفبفِب مف نفزف ونف وف عف بفنوو عفم  تفمف ففاةِ, ففاجف لووا فِي الفِمصف نفزف ائِيلف وف رف عف بفنوو إِسف تفمف اجف اِحدو. وف سفاءو ِجلفعفادف الفوف ؤف ففقفالف الشحعفبو رو

اِحبِِه ونف: «ِلصف بفِة بفنِي عفم  ارف حف لو الحِذي يفبفتفِدئو بِمو جو ِميعِ سوكحاِن ِجلفعفادف, أفي  هووف الرح أفسا  ِلجف ففإِنحهو يفكوونو رف ». 

بحارف بفأفۭس كفانف يفففتفاحو الفِجلفعفاِدي  جف انِيفۭة, وف أفةۭ زف رف هووف ابفنو امف لفدف يفففتفاحف. وف ِجلفعفادو وف أفةو ِجلفعفادف لفهو بفنِينف. وف رف لفدفِت امف دووا. ثومح وف أفةِ طفرف رف ا كفبِرف بفنوو الفمف ففلفمح
قفالووا لفهو, يفففتفاحف ى: «وف رف أفةۭ أوخف رف ِض طووۭب». لف تفِرثف فِي بفيفِت أفبِينفا لفنحكف أفنفتف ابفنو امف أفقفامف فِي أفرف تِِه وف وف ِه إِخف جف بف يفففتفاحو ِمنف وف رف عف إِلفى. ففهف تفمف ففاجف

عفهو ونف مف جو رو كفانووا يفخف ال  بفطحالوونف وف ائِيلف. يفففتفاحف ِرجف رف بووا إِسف ارف ونف حف كفانف بفعفدف أفيحاۭم أفنح بفنِي عفم  ائِيلف ذفهفبف شويووخو. وف رف ونف إِسف بف بفنوو عفم  ارف ا حف لفمح وف
ِض طووۭب قفالووا ِليفففتفاحف. ِجلفعفادف ِليفأفتووا بِيفففتفاحف ِمنف أفرف ونف: «وف اِربف بفنِي عفم  كونف لفنفا قفائِدا  ففنوحف ا: «ففقفالف يفففتفاحو ِلشويووخِ ِجلفعفادف». تفعفالف وف أفمف

؟ ايفقفتومف اذفا أفتفيفتومف إِلفيح النف إِذف تفضف ونِي ِمنف بفيفِت أفبِي؟ ففِلمف تومو دف طفرف تومف وف ونِي أفنف تومو عفنفا النف إِلفيفكف: «ففقفالف شويووخو ِجلفعفادف ِليفففتفاحف» أفبفغفضف جف ِلذفِلكف قفدف رف
ونف اِربف بفنِي عفم  توحف عفنفا وف أفسا  ِلكولتِ سوكحاِن ِجلفعفادف, ِلتفذفهفبف مف تفكوونف لفنفا رف ونف: «ففقفالف يفففتفاحو ِلشويووخِ ِجلفعفادف». وف بفِة بفنِي عفم  ارف حف ونِي ِلمو تومو عف جف إِذفا أفرف

أفسا  فنفا أفكوونو لفكومف رف اِمي ففأ ب  أفمف مو الرح دفففعفهو سفبف كفلفِمكف: «ففقفالف شويووخو ِجلفعفادف ِليفففتفاحف». وف نفنفا إِنف كونحا لف نفففعفلو هفكفذفا حف ب  يفكوونو سفاِمعا  بفيف ».الرح
عف شويووخِ ِجلفعفادف قفائِدا , ففذفهفبف يفففتفاحو مف أفسا  وف لفيفِهمف رف عفلفهو الشحعفبو عف جف ففاةِ. وف ِ فِي الفِمصف بت امف الرح ِميعِ كفلفِمِه أفمف لحمف يفففتفاحو بِجف سول . ففتفكف سفلف يفففتفاحو رو فرف ففأ

ونف يفقوولو ِلِك بفنِي عفم  ِضي؟: «إِلفى مف بفِة فِي أفرف ارف حف لفكف أفنحكف أفتفيفتف إِلفيح ِللفمو ا ِلي وف سوِل يفففتفاحف» مف ونف ِلرو ِلكو بفنِي عفم  ذف: «ففقفالف مف ائِيلف قفدف أفخف رف لفنح إِسف
دونتِ إِلفى الورف نوونف إِلفى الفيفب وِق وف رف ِمنف أفرف ِضي ِعنفدف صوعووِدِه ِمنف ِمصف دحهفا بِسفلفۭم. أفرف ِلِك بفنِي». ففالنف رو سول  إِلفى مف سفلف رو أفرف عفادف أفيفضا  يفففتفاحو وف وف

قفالف لفهو ونف وف ونف: هفكفذفا يفقوولو يفففتفاحو: «عفم  ضف بفنِي عفم  لف أفرف وآبف وف ضف مو ائِيلو أفرف رف ذف إِسف رف سفارف فِي, لفمف يفأفخو ائِيلف ِمنف ِمصف رف لفنحهو ِعنفدف صوعووِد إِسف
أفتفى إِلفى قفاِدشف ِر سووۭف وف ِلِك أفدوومف قفائِل . الفقفففِر إِلفى بفحف سول  إِلفى مف ائِيلو رو رف سفلف إِسف أفرف ِضكف: وف بورف فِي أفرف نِي أفعف ِلكو أفدوومف. دفعف عف مف مف سفلف. ففلفمف يفسف فرف ففأ

ضف وآبف ففلفمف يفرف ِلِك مو ائِيلو فِي قفاِدشف. أفيفضا  إِلفى مف رف فقفامف إِسف ِس إِلفى. ففأ ِرِق الشحمف شف أفتفى ِمنف مف وآبف وف ِض مو أفرف ِض أفدوومف وف فرف دفارف بِأ قفففِر وف سفارف فِي الف وف
نوونف لف فِي عفبفِر أفرف نفزف وآبف وف ِض مو وآبف, أفرف مو مو نوونف توخو وآبف لفنح أفرف ِم مو لفمف يفأفتووا إِلفى توخو ِلِك. وف ونف مف سول  إِلفى ِسيحو ائِيلو رو رف سفلف إِسف ثومح أفرف

بوونف شف ِلِك حف وِريتِينف مف ائِيلو, الفمو رف قفالف لفهو إِسف كفانِي: وف ِضكف إِلفى مف بورف فِي أفرف نِي أفعف ِمِه. دفعف ائِيلف أفنف يفعفبورف فِي توخو رف ونو ِلسف نف ِسيحو لفمف يفأفمف عف, وف مف بفلف جف
ائِيلف رف بووا إِسف ارف حف لووا فِي يفاهفصف وف نفزف ونو كولح شفعفبِِه وف بووهومف. ِسيحو رف ائِيلف ففضف رف كولح شفعفبِِه ِليفِد إِسف ونف وف ائِيلف ِسيحو رف ب  إِلفهو إِسف تفلفكف, ففدفففعف الرح امف وف

ِض وِريتِينف سوكحاِن تِلفكف الفرف ِض الفمو ائِيلو كولح أفرف رف دونتِ. إِسف قفففِر إِلفى الورف ِمنف الف نوونف إِلفى الفيفب وِق وف وِريتِينف ِمنف أفرف ِم الفمو تفلفكووا كولح توخو النف. ففامف وف
ائِيلف رف اِم شفعفبِِه إِسف وِريتِينف ِمنف أفمف دف الفمو ائِيلف قفدف طفرف رف ب  إِلفهو إِسف ِميعو الحِذينف. الرح جف ؟ وف تفِلكو وشو إِلفهوكف تفمف لتِكوكف إِيحاهو كفمو ا يومف تفِلكوهو؟ أفلفيفسف مف فنفتف تفمف أفففأ

تفِلكو اِمنفا ففإِيحاهومف نفمف نفا ِمنف أفمف ب  إِلفهو دفهومو الرح وآبف. طفرف ِلِك مو يفر  ِمنف بفالفقف بفِن ِصف ورف مف لف أفنفتف خف النف ففهف مف, وف بفهو ارف ائِيلف أفوف حف رف مف إِسف اصف لف خف ففهف
نوونف ثفلفثف ِمئفِة سفنفۭة انِِب أفرف دوِن الحتِي عفلفى جف كولتِ الفمو اهفا وف قورف وِعيرف وف عفرو اهفا وف قورف بوونف وف شف ائِيلو فِي حف رف بفة ؟ ِحينف أفقفامف إِسف ارف حف تفِردحهفا, مو اذفا لفمف تفسف ففِلمف

ِطئف إِلفيفكف فنفا لفمف أوخف دحةِ؟ ففأ بفتِي. فِي تِلفكف الفمو ارف حف ا  بِمو ا أفنفتف ففإِنحكف تفففعفلو بِي شفرت أفمح ونف. وف بفنِي عفم  ائِيلف وف رف مف بفيفنف بفنِي إِسف ب  الفقفاِضي الفيفوف ».ِليفقفِض الرح
سفلف إِلفيفِه ونف ِلكفلفِم يفففتفاحف الحِذي أفرف ِلكو بفنِي عفم  عف مف مف ِ عفلفى يفففتفاحف. ففلفمف يفسف بت وحو الرح ففاةف ِجلفعفادف, ففكفانف رو بفرف ِمصف عف نفسحى وف مف ِمنف, ففعفبفرف ِجلفعفادف وف وف

ونف ففاةِ ِجلفعفادف عفبفرف إِلفى بفنِي عفم  ِ قفائِل . ِمصف بت نفذفرف يفففتفاحو نفذفرا  ِللرح اِب بفيفتِي: «وف جو ِمنف أفبفوف رو اِرجو الحِذي يفخف ونف ِليفِدي ففالفخف إِنف دفففعفتف بفنِي عفم 
ِ بت ونف يفكوونو ِللرح ِة ِمنف ِعنفِد بفنِي عفم  وِعي بِالسحلفمف جو قفة , ِلِلقفائِي ِعنفدف رو رف حف ِعدوهو مو أوصف بفتِِهمف». وف ارف حف ونف ِلمو مو. ثومح عفبفرف يفففتفاحو إِلفى بفنِي عفم  ففدفففعفهو

ب  ِليفِدِه ِجيئِكف إِلفى ِمنتِيتف . الرح وِعيرف إِلفى مف مف ِمنف عفرو بفهو رف ِدينفة (ففضف ِرينف مف ة  ِجدتا ) ِعشف بفة  عفِظيمف رف وِم ضف إِلفى آبفِل الفكورو امف بفنِي. وف ونف أفمف ففذفلح بفنوو عفم 
ائِيلف رف ففاةِ إِلفى بفيفتِِه. إِسف قفۭص, ثومح أفتفى يفففتفاحو إِلفى الفِمصف رف ة  ِلِلقفائِِه بِدوفووۭف وف اِرجف إِذفا بِابفنفتِِه خف ِحيدفة . وف ِهيف وف هفا. وف لف ابفنفة  غفيفرف .لفمف يفكونف لفهو ابفن  وف

قفالف قف ثِيفابفهو وف زف آهفا أفنحهو مح ا رف كفانف لفمح نفتِي: «وف ِريح! آِه يفا ابف كفدتِ ِت بفيفنف مو ِصرف نا  وف زف نفتِنِي حو زف ِكنونِي, قفدف أفحف لف يومف ِ وف بت تو ففِمي إِلفى الرح لفنتِي قفدف ففتفحف
وعو جو جف ِمنف فِيكف, يفا أفبِي: «ففقفالفتف لفهو». الر  رف ا خف ِ؟ ففاففعفلف بِي كفمف بت تف ففاكف إِلفى الرح دفائِكف بفنِي, هفلف ففتفحف بح قفِد انفتفقفمف لفكف ِمنف أفعف ا أفنح الرح بِمف
ونف ا». عفم  رو: «ثومح قفالفتف لفبِيهف اِحبفاتِي: ففلفيوففعفلف ِلي هفذفا الفمف صف اِويحتِي أفنفا وف رف أفبفِكيف عفذف أفنفِزلف عفلفى الفِجبفاِل وف فذفهفبف وف يفِن ففأ رف نِي شفهف كف :ففقفالف». اتفرو

يفِن». اذفهفبِي« رف ا إِلفى شفهف لفهف سف أفرف ا عفلفى الفِجبفاِل. وف اِويحتفهف بفكفتف عفذفرف ا وف اِحبفاتوهف صف عفتف إِلفى. ففذفهفبفتف ِهيف وف جف ا رف يفِن أفنحهف رف ايفِة الشحهف كفانف ِعنفدف نِهف وف
ا هو الحِذي نفذفرف, أفبِيهف رف ا نفذف ل . ففففعفلف بِهف جو ِهيف لفمف تفعفِرفف رف نف عفلفى. وف ائِيلف يفذفهفبفنف ِمنف سفنفۭة إِلفى سفنفۭة ِليفنوحف رف ائِيلف أفنح بفنفاِت إِسف رف تف عفادفة  فِي إِسف ارف ففصف

بفعفةف أفيحاۭم فِي السحنفِة ِ أفرف  .بِنفِت يفففتفاحف الفِجلفعفاِديت



اِل مف ِة الشتِ وا إِلفى ِجهف بفرو عف ايِمف وف الو أفففرف عف ِرجف تفمف اجف قفالووا ِليفففتفاحف, وف ِرقو بفيفتفكف: «وف ؟ نوحف عفكف عونفا ِللذحهفاِب مف لفمف تفدف ونف وف بفِة بفنِي عفم  ارف حف تف ِلمو اذفا عفبفرف ِلمف
لفيفكف بِنفاۭر مف يفففتفاحو!» عف ونف: «ففقفالف لفهو عف بفنِي عفم  شفعفبِي مف اۭم شفِديۭد كونفتو أفنفا وف اِحبف ِخصف لتِصوونِي ِمنف يفِدِهمف, صف يفتوكومف ففلفمف توخف نفادف أفيفتو أفنحكومف. وف ا رف لفمح وف

لتِصوونف ونف, لف توخف تو إِلفى بفنِي عفم  عفبفرف عفتو نفففِسي فِي يفِدي وف ضف ب  ِليفِدي, وف مو الرح بفتِي؟. ففدفففعفهو ارف حف مف هفذفا ِلمو تومف عفلفيح الفيفوف ِعدف اذفا صف عف». ففِلمف مف جف وف
ايِمف بف أفففرف ارف حف اِل ِجلفعفادف وف مف قفالووا, يفففتفاحو كولح ِرجف ايِمف لفنحهو الو ِجلفعفادف أفففرف بف ِرجف ايِمف: «ففضفرف ففِلتوو أفففرف نف نفسحى. أفنفتومف مو مف ايِمف وف ذف». ِجلفعفادو بفيفنف أفففرف فخف ففأ
ايِمف دونتِ لفففرف اِوضف الورف خف ايِمف. الفِجلفعفاِدي ونف مف نفففِلتوو أفففرف كفانف إِذف قفالف مو بورف: «وف فلوونفهو». دفعوونِي أفعف أ الو ِجلفعفادف يفسف ؟: «كفانف ِرجف ايِِمي  ففإِنف» أفأفنفتف أفففرف

ۭ» ِسب ولفتف: «ففيفقوولو» ِشب ولفتف: قولف إِذا : «كفانووا يفقوولوونف لفهو» لف: «قفالف قت فحظف ِللحففِظ بِحف لفمف يفتفحف اِوِض. وف خف ونفهو عفلفى مف بفحو يفذف ذوونفهو وف ففكفانووا يفأفخو
دونتِ بفعوونف أفلففا . الورف أفرف ايِمف اثفنفاِن وف قفِت ِمنف أفففرف ائِيلف ِستح ِسنِيۭن. ففسفقفطف فِي ذفِلكف الفوف رف قفضفى يفففتفاحو ِلسف دفى. وف دوفِنف فِي إِحف اتف يفففتفاحو الفِجلفعفاِدي  وف مف وف

دوِن ِجلفعفادف ۭم. مو انو ِمنف بفيفِت لفحف ائِيلف إِبفصف رف قفضفى بفعفدفهو ِلسف اِرجِ. وف أفتفى ِمنف الفخف اِرجِ وف لفهونح إِلفى الفخف سف ثفلفثوونف ابفنفة  أفرف كفانف لفهو ثفلفثوونف ابفنا  وف وف
ِۭ. بِثفلفثِينف ابفنفة  ِلبفنِيِه ائِيلف سفبفعف ِسنِينف رف قفضفى ِلسف ۭم. وف دوفِنف فِي بفيفِت لفحف انو وف اتف إِبفصف مف بوولوونِي . وف ائِيلف إِيلوونو التزف رف قفضفى بفعفدفهو ِلسف قفضفى. وف

ائِيلف عفشفرف ِسنِيۭن رف بوولوونف. ِلسف ِض زف دوفِنف فِي أفيحلوونف فِي أفرف بوولوونِي  وف اتف إِيلوونو التزف مف عفتوونِي . وف ائِيلف عفبفدوونو بفنو ِهلتِيلف الفففرف رف قفضفى بفعفدفهو ِلسف .وف
شا  حف كفبوونف عفلفى سفبفِعينف جف ِفيدا  يفرف ثفلفثوونف حف بفعوونف ابفنا  وف كفانف لفهو أفرف انِيف ِسنِيۭن. وف ائِيلف ثفمف رف دوفِنف. قفضفى ِلسف عفتوونِي  وف اتف عفبفدوونو بفنو ِهلتِيلف الفففرف مف وف

اِلقفِة بفِل الفعفمف ايِمف فِي جف ِض أفففرف عفتوونف فِي أفرف  .فِي ففرف

ِ بت يفنفيِ الرح لوونف الشحرح فِي عف ائِيلف يفعفمف رف بفِعينف سفنفة , ثومح عفادف بفنوو إِسف ِطينِيتِينف أفرف ب  ِليفِد الفِفِلسف مو الرح ةِ. ففدفففعفهو عفةف ِمنف عفِشيرف ل  ِمنف صورف جو كفانف رف وف
نووحو هو مف مو انِيتِينف اسف أفتوهو عفاقِر  لفمف تفِلدف, الدح رف امف ا. وف قفالف لفهف أفةِ وف رف ِ ِللفمف بت لفكو الرح اءفى مف تفِلِدينف ابفنا , هفا أفنفِت عفاقِر  لفمف تفِلِدي: «ففتفرف بفِلينف وف لفِكنحِك تفحف وف

لف تفأفكوِلي شفيفئا  نفِجسا  ِكرا  وف سف لف مو را  وف مف بِي خف رف لف تفشف ذفِري وف النف ففاحف تفِلِدينف ابفنا . وف بفِلينف وف ا إِنحِك تفحف أفسفهو, ففهف وسفى رف لف يفعفلو مو بِيح يفكوونو, وف لفنح الصح
ِن ِ ِمنف الفبفطف ِطينِيتِينف, نفِذيرا  ِلح ائِيلف ِمنف يفِد الفِفِلسف رف لتِصو إِسف أو يوخف هووف يفبفدف ا». وف ِلهف جو قفالفتف ِلرف أفةو وف رف لفِت الفمف ِ: «ففدفخف لو اح جو اءف إِلفيح رف نفظفِر, جف هو كفمف نفظفرو مف وف

ِ لفِك اح ا , مف ِهب  ِجدت رف فلفهو ِمنف أفيفنف هووف. مو أ لفمف أفسف ِمِه, وف نِي عفِن اسف بفرف لف هووف أفخف قفالف ِلي. وف تفِلِدينف ابفنا : «وف بفِلينف وف بِي. هفا أفنفِت تفحف رف النف ففلف تفشف وف
لف تفأفكوِلي شفيفئا  نفِجسا  ِكرا  وف سف لف مو را  وف مف تِِه, خف وف ِم مف ِن إِلفى يفوف ِ ِمنف الفبفطف بِيح يفكوونو نفِذيرا  ِلح ِ». لفنح الصح بت نووحو إِلفى الرح لحى مف فلوكف يفا: «ففصف أ أفسف

ِ الحِذي يوولفدو بِيت لو ِللصح اذفا نفعفمف نفا مف يوعفلتِمف سفلفتفهو وف ِ الحِذي أفرف لو اح جو نووحف». سفيتِِدي أفنف يفأفتِيف أفيفضا  إِلفيفنفا رف ِت مف و ِلصفوف ِ أفيفضا , ففسفِمعف اح لفكو اح اءف مف ففجف
قفِل اِلسفة  فِي الفحف ِهيف جف أفةِ وف رف ا, إِلفى الفمف عفهف ا لفيفسف مف لوهف جو نووحو رف مف ا. وف لفهف جو تف رف بفرف أفخف كفضفتف وف رف أفةو وف رف عفِت الفمف رف فسف لو: «ففأ جو اءفى ِليف الرح ذفا قفدف تفرف هووف

مف اءف إِلفيح ذفِلكف الفيفوف ِل». الحِذي جف جو اءف إِلفى الرح جف أفتِِه وف رف اءف امف رف سفارف وف نووحو وف قفالف لفهو, ففقفامف مف أفةِ؟: «وف رف عف الفمف لحمف مف لو الحِذي تفكف جو أفنفا: «ففقفالف» أفأفنفتف الرح
نووحو». هووف ِجيِء كفلفِمكف: «ففقفالف مف لفتوهو؟, ِعنفدف مف عفامف مو ِ وف بِيت مو الصح كف اذفا يفكوونو حو نووحف» مف ِ ِلمف بت لفكو الرح تفِفظف: «ففقفالف مف أفةِ ففلفتفحف رف ا قولفتو ِللفمف .ِمنف كولتِ مف

ِر لف تفأفكولف مف ففنفِة الفخف جو ِمنف جف رو ا يفخف بف, ِمنف كولتِ مف رف ِكرا  لف تفشف سف مو را  وف مف خف كولح نفِجۭس لف تفأفكولف, وف ا. وف يفتوهف صف ا أفوف ذفرف ِمنف كولتِ مف نووحو». ِلتفحف ففقفالف مف
ِ بت لفِك الرح يف ِمعفزى : «ِلمف دف لف لفكف جف نفعفمف نفا نوعحِوقفكف وف نووحف». دفعف ِ ِلمف بت لفكو الرح بفِزكف: «ففقفالف مف قفتفنِي لف آكولو ِمنف خو لفوف عحوف قفة , وف رف حف ِملفتف مو إِنف عف وف

هفا ِعدف ِ أفصف بت ِ». (ففِللرح بت لفكو الرح لفمف أفنحهو مف نووحف لفمف يفعف ِ). لفنح مف بت لفِك الرح نووحو ِلمف ؟: «ففقفالف مف كف ِرمو كف نوكف اءف كفلفمو تحى إِذفا جف كف حف مو ا اسف ففقفالف لفهو» مف
ِ بت لفكو الرح ؟: «مف هووف عفِجيب  ِمي وف فلو عفِن اسف أ اذفا تفسف ِ» ِلمف بت ةِ ِللرح رف ا عفلفى الصحخف عفدفهومف أفصف ةف وف التحقفِدمف ى وف يف الفِمعفزف دف نووحو جف ذف مف فخف ل . ففأ ففعفِملف عفمف

اِن أفتوهو يفنفظورف رف امف نووحو وف مف أفتوهو. عفِجيبا  وف رف امف نووحو وف مف ذفبفحِ وف ِعدف فِي لفِهيِب الفمف ِ صف بت لفكف الرح اِء أفنح مف وف السحمف بفحِ نفحف ذف ففكفانف ِعنفدف صوعووِد اللحِهيِب عفِن الفمف
اِن ِض. يفنفظورف ا إِلفى الفرف يفِهمف هف جف أفتِِه. ففسفقفطفا عفلفى وف رف امف نووحف وف اءفى ِلمف ِ يفتفرف بت لفكو الرح لفمف يفعودف مف ِ. وف بت لفكو الرح نووحو أفنحهو مف فف مف ففقفالف. ِحينفئِۭذ عفرف

أفتِِه رف نووحو ِلمف ف: «مف أفيفنفا اح تا  لفنحنفا قفدف رف وف وتو مف أفتوهو!» نفمو رف ة : «ففقفالفتف لفهو امف تفقفِدمف قفة  وف رف حف ذف ِمنف يفِدنفا مو ا أفخف ب  أفنف يوِميتفنفا لفمف ادف الرح انفا, لفوف أفرف ا أفرف لفمف وف
عفنفا ِمثفلف هفِذِه, كولح هفِذِه مف قفِت أفسف ا كفانف فِي ِمثفِل هفذفا الفوف لفمف شوونف». وف هو شفمف مف دفعفِت اسف أفةو ابفنا  وف رف لفدفِت الفمف ب . ففوف كفهو الرح بفارف بِي  وف أف. ففكفبِرف الصح ابفتفدف وف

وولف تفأ أفشف عفةف وف ِۭ بفيفنف صورف لحِة دفانف حف كوهو فِي مف رتِ ِ يوحف بت وحو الرح  .رو

ِطينِيتِينف ِفِلسف نفةف ِمنف بفنفاِت الف أفة  فِي تِمف رف أفى امف رف نفةف وف شوونو إِلفى تِمف لف شفمف نفزف قفالف, وف هو وف أومح بفرف أفبفاهو وف أفخف ِعدف وف نفةف ِمنف بفنفاِت: «ففصف أفة  فِي تِمف رف أفيفتو امف قفدف رف
ِطينِيتِينف أفة , الفِفِلسف رف ذفاهفا ِليف امف هو». ففالنف خو أوم  أفة  ِمنف: «ففقفالف لفهو أفبووهو وف رف ذف امف تحى أفنحكف ذفاِهب  ِلتفأفخو أفة  حف رف فِي كولتِ شفعفبِي امف تِكف وف وف أفلفيفسف فِي بفنفاِت إِخف

ِطينِيتِينف الفغولفِف؟ شوونو لفبِيِه» الفِفِلسف سونفتف فِي عفيفنفيح: «ففقفالف شفمف ا حف ذف ِلي لفنحهف لوبو». إِيحاهفا خو ِ لفنحهو كفانف يفطف بت هو أفنح ذفِلكف ِمنف الرح أوم  لفمف أفبووهو وف لفمف يفعف وف
ِطينِيتِينف ائِيلف. ِعلحة  عفلفى الفِفِلسف رف لتِِطينف عفلفى إِسف تفسف ِطينِي ونف مو قفِت كفانف الفِفِلسف فِي ذفِلكف الفوف وِم. وف ا إِلفى كورو أفتفوف نفةف وف هو إِلفى تِمف أوم  أفبووهو وف شوونو وف لف شفمف ففنفزف

نفةف ِجرو ِلِلقفائِِه. تِمف مف إِذفا بِِشبفِل أفسفۭد يوزف ِ. وف بت وحو الرح لفيفِه رو لح عف ء , ففحف لفيفسف فِي يفِدِه شفيف دفيِ وف ِ الفجف قحهو كفشفقت ا ففعفلف. ففشف هو بِمف أومح بِرف أفبفاهو وف لفمف يوخف لف. وف ففنفزف
شوونف سونفتف فِي عفيفنفيف شفمف أفةف ففحف رف لحمف الفمف كف ةف الفسفِد. وف ى ِرمح الف ِليفرف ذفهفا مف عف بفعفدف أفيحاۭم ِليفأفخو جف ا رف لفمح عف عفسفۭل, وف ِف الفسفِد مف وف ِل فِي جف اعفة  النححف مف إِذفا جف .وف

فحيفِه ذف ِمنفهو عفلفى كف فخف يفأفكولو, ففأ ِشي وف كفانف يفمف فكفلف, وف ا ففأ طفاهومف أفعف ِه وف أومتِ ذفهفبف إِلفى أفبِيِه وف ذف الفعفسفلف, وف ِف الفسفِد أفخف وف ا أفنحهو ِمنف جف هومف بِرف لفمف يوخف لف. وف نفزف وف
أفةِ رف ة  لفنحهو هفكفذفا كفانف يفففعفلو الفِفتفيفانو, أفبووهو إِلفى الفمف ِليمف شوونو وف عفهو. ففعفِملف هونفاكف شفمف اِب ففكفانووا مف حف وا ثفلفثِينف ِمنف الفصف رو ضف أووهو أفحف ا رف مف. ففلفمح ففقفالف لفهو

شوونو اِجيفنحكومف لوغفزا : «شفمف وحف لحةف ثِيفاۭب, لف ثفلفثِينف حو ِطيكومف ثفلفثِينف قفِميصا  وف وهو أوعف تومو بف أفصف ِة وف ِليمف وهو ِلي فِي سفبفعفِة أفيحاِم الفوف لفلفتومو وا. ففإِذفا حف إِنف لفمف تفقفِدرو وف
لحةف ثِيفاۭب ثفلفثِينف حو ل وهو ِلي توعفطوونِي أفنفتومف ثفلفثِينف قفِميصا  وف عفهو: «ففقفالووا لفهو». أفنف تفحو مف كف ففنفسف اجِ لوغفزف مف». حف ِمنف: «ففقفالف لفهو ل  وف جف أفكف رف ِمنف الِكِل خف

ة  لفوف تف حف جف رف افِي خف ل وا ال لغفزف فِي ثفلفثفِة أفيحاۭم». الفجف تفِطيعووا أفنف يفحو شوونف. ففلفمف يفسف أفةِ شفمف رف مف قفالووا ِلمف ِم السحابِعِ أفنحهو كفانف فِي الفيفوف لفِك: «وف جو لحِقي رف تفمف
بفيفتف أفبِيِك بِنفاۭر ِرقفِك وف ِهرف لفنفا ال لغفزف ِلئفلح نوحف ونفا أفمف لف؟. ِلكفيف يوظف تومو ِلبوونفا دفعفوف قفالفتف» أفِلتفسف شوونف لفدفيفِه وف أفةو شفمف رف لف: «ففبفكفِت امف تفنِي وف ا كفِرهف إِنحمف

بِرف. توِحب نِي إِيحايف لفمف توخف يفتف بفنِي شفعفبِي لوغفزا  وف اجف ا». قفدف حف ا: «ففقفالف لفهف هومف بِرف ي لفمف أوخف أومتِ ذفا أفبِي وف ؟, هووف بِرو لف إِيحاِك أوخف يفِه السحبفعفةف الفيحاِم» ففهف ففبفكفتف لفدف
ةو ِليمف مو الفوف ا كفانفتف لفهو ايفقفتفهو. الحتِي فِيهف ا ضف هفا لفنحهف بفرف ِم السحابِعِ أفنحهو أفخف كفانف فِي الفيفوف ا, وف بِهف ِت ال لغفزف ِلبفنِي شفعف رف هف فظف ِم. ففأ ِدينفِة فِي الفيفوف الو الفمف ففقفالف لفهو ِرجف
ِس وِب الشحمف لفى ِمنف الفعفسفِل: «السحابِعِ قفبفلف غورو ۭء أفحف ففى ِمنف الفسفِد؟, أفي  شفيف ا أفجف مف مف» وف تومف: «ففقفالف لفهو دف جف ا وف لفتِي لفمف عف ِعجف ثووا مف رو لفوف لفمف تفحف

ل ». لوغفِزي جو مف ثفلفثِينف رف قفتفلف ِمنفهو قفلوونف وف لف إِلفى أفشف ِ ففنفزف بت وحو الرح لفيفِه رو لح عف حف ِهِري ال لغفِز, وف ظف لفلف ِلمو أفعفطفى الفحو مف وف لفبفهو ذف سف أفخف بوهو. وف ِميف غفضف حف وف
ِعدف إِلفى بفيفِت أفبِيِه صف اِحبوهو. وف اِحبِِه الحِذي كفانف يوصف شوونف ِلصف أفةو شفمف رف ِت امف ارف ففصف . 



دفيِ ِمعفزى  أفتفهو بِجف رف شوونف اففتفقفدف امف اِد الفِحنفطفِة أفنح شفمف صف دحةۭ فِي أفيحاِم حف كفانف بفعفدف مو قفالف. وف ا: «وف تِهف رف جف أفتِي إِلفى حو رف لو إِلفى امف خو لفِكنح أفبفاهفا لفمف». أفدف وف
لف خو هو أفنف يفدف قفالف أفبووهفا. يفدفعف اِحبِكف: «وف ا ِلصف طفيفتوهف فعف ا ففأ تفهف ضا . إِنتِي قولفتو إِنحكف قفدف كفِرهف تفكونف لفكف ِعوف ِِ ا؟ ففلف سفنف ِمنفهف ةو أفحف ِغيرف ا الصح توهف أفلفيفسفتف أوخف

ا شوونو». عفنفهف مف شفمف ا : «ففقفالف لفهو ِطينِيتِينف إِذفا عفِملفتو بِِهمف شفرت ى». إِنتِي بفِريء  النف ِمنف الفِفِلسف سفكف ثفلفثف ِمئفِة ابفِن آوف أفمف شوونو وف ذفهفبف شفمف ذف, وف أفخف وف
عفلف ذفنفبا  إِلفى ذفنفۭب جف شفاِعلف وف سفِط, مف عفل  بفيفنف كولتِ ذفنفبفيفِن فِي الفوف شف عف مف ضف وف ِطينِيتِينف, وف وعِ الفِفِلسف رو ا بفيفنف زو لفقفهف أفطف شفاِعلف نفارا  وف مف الفمف رف قف, ثومح أفضف رف فحف ففأ

يفتووِن ومف التزف كورو عف وف رف التزف دفاسف وف ِطينِي ونف. الفكف نف ففعفلف هفذفا؟: «ففقفالف الفِفِلسف ِ: «ففقفالووا» مف نِيت رو التتِمف شوونو ِصهف طفاهفا, شفمف أفعف أفتفهو وف رف ذف امف لفنحهو أفخف
اِحبِِه أفبفاهفا بِالنحاِر». ِلصف قووهفا وف رف أفحف ِطينِي ونف وف ِعدف الفِفِلسف شوونو. ففصف مف شفمف لفوف ففعفلفتومف هفذفا ففإِنتِي أفنفتفِقمو ِمنفكومف: «ففقفالف لفهو بفعفدو أفكوف , وف مف سفاقا ». وف بفهو رف ضف وف

با  عفِظيما  رف ۭذ ضف ِِ ةِ ِعيطفمف. عفلفى ففخف رف ِ صفخف أفقفامف فِي شفقت لف وف يۭ. ثومح نفزف قووا فِي لفحف تفففرح لووا فِي يفهووذفا وف نفزف ِطينِي ونف وف ِعدف الفِفِلسف صف الو. وف مف ِرجف فلفهو أ ففسف
نفا؟: «يفهووذفا لفيف تومف عف ِعدف اذفا صف ا ففعفلف بِنفا: «ففقفالووا» ِلمف شوونف ِلنفففعفلف بِِه كفمف نفا ِلنووثِقف شفمف ِعدف ِ». صف ۭل ِمنف يفهووذفا إِلفى شفقت جو لف ثفلفثفةو آلفِف رف ففنفزف

ةِ ِعيطفمف رف شوونف, صفخف قفالووا ِلشفمف اذفا ففعفلفتف بِنفا؟: «وف لفيفنفا؟ ففمف لتِطوونف عف تفسف ِطينِيتِينف مو تف أفنح الفِفِلسف ا عفِلمف مف» أفمف ا ففعفلووا بِي هفكفذفا ففعفلفتو: «ففقفالف لفهو كفمف
ِطينِيتِينف: «ففقفالووا لفهو». بِِهمف ِفِلسف كف إِلفى يفِد الف لتِمف نوسف لفنفا ِلنووثِقفكف وف شوونو». نفزف مف شفمف ِلفووا ِلي أفنحكومف أفنفتومف لف تفقفعوونف عفلفيح: «ففقفالف لفهو ابووهو». احف فجف .كفلح: «ففأ

كف إِلفى يفِدِهمف لتِمو نوسف لفِكنحنفا نووثِقوكف وف قفتفل  لف نفقفتولوكف, وف ةِ». وف رف عفدووهو ِمنف الصحخف أفصف يفِن وف ِديدف لفيفِن جف بف ثفقووهو بِحف فوف ِطينِي ونف. ففأ احف الفِفِلسف يۭ صف اءف إِلفى لفحف ا جف لفمح وف
ِ. ِلِلقفائِِه بت وحو الرح لفيفِه رو لح عف ِرقف بِالنحاِر, ففحف اعفيفِه كفكفتحاۭن أوحف بفلفِن اللحذفاِن عفلفى ِذرف يفِه, ففكفانف الفحف لح الفِوثفاقو عفنف يفدف اۭر طفِريتا . ففانفحف دف ففكح ِحمف جف وف ,وف

ۭل جو بف بِِه أفلففف رف رف ضف ذفهو وف فخف شوونو. ففأ تفيفِن: «ففقفالف شفمف ة  كوومف اۭر كوومف ۭل. بففكتِ ِحمف جو اۭر قفتفلفتو أفلففف رف ى الفففكح». بِففكتِ ِحمف مف غف ِمنف الفكفلفِم رف ا ففرف لفمح وف
كفانف , ِمنف يفِدِه دفعفا ذفِلكف الفمف يۭ«وف تف لفحف مف بح». رف ا  ففدفعفا الرح لفصف الفعفِظيمف: «ثومح عفِطشف ِجدت عفلفتف بِيفِد عفبفِدكف هفذفا الفخف وتو ِمنف, إِنحكف قفدف جف النف أفمو وف

قوطو بِيفِد الفغولفِف أفسف يۭ». الفعفطفِش وف فف الحِذي فِي لفحف وف و الجف اء , ففشفقح اح ا مف جف ِمنفهف رف هو ففانفتفعفشف, ففخف وحو عفتف رو جف رف هو . ففشفِربف وف مف عفيفنف«ِلذفِلكف دفعفا اسف
ِم» هفق وِري يۭ إِلفى هفذفا الفيفوف ِرينف سفنفة . الحتِي فِي لفحف ِطينِيتِينف ِعشف ائِيلف فِي أفيحاِم الفِفِلسف رف قفضفى ِلسف وف . 

ا لف إِلفيفهف انِيفة  ففدفخف أفة  زف رف أفى هونفاكف امف رف ةف وف شوونو إِلفى غحزف شوونو إِلفى هونفا: «ففِقيلف ِللفغحِزيتِينف. ثومح ذفهفبف شفمف نووا لفهو اللحيفلف». قفدف أفتفى شفمف كفمف اطووا بِِه وف فحف ففأ
ِدينفِة أووا اللحيفلف كولحهو قفائِِلينف. كولحهو ِعنفدف بفاِب الفمف دف بفاحِ نفقفتولوهو: «ففهف نفدف ضووِء الصح ِو ِف ِف اللحيفِل». عِ شوونو إِلفى نِصف عف شفمف طفجف ِف, ففاضف ثومح قفامف فِي نِصف

ِة عف الفعفاِرضف ا مف مف قفلفعفهو تفيفِن وف قفائِمف الف ِدينفِة وف اعفيف بفاِب الفمف رف ذف ِمصف أفخف قفابِلف, اللحيفِل وف بفِل الحِذي مو أفِس الفجف ا إِلفى رف ِعدف بِهف صف تِففيفِه وف ا عفلفى كف عفهف ضف وف وف
ونف بفرو ِليلفةو. حف ا دف هف مو قف اسف رف اِدي سفوف أفة  فِي وف رف بح امف كفانف بفعفدف ذفِلكف أفنحهو أفحف ا. وف قفالووا لفهف ِطينِيتِينف وف ا أفقفطفابو الفِفِلسف ِعدف إِلفيفهف اذفا: «ففصف انفظوِري بِمف لحِقيِه وف تفمف

ةو توهو الفعفِظيمف كحنو ِمنفهو ِلنووثِقفهو ِلذفلفِلِه, ق وف اذفا نفتفمف بِمف ۭة, وف ِمئفةف شفاقِِل فِضح اِحۭد أفلففا  وف شوونف». ففنوعفِطيفِك كول  وف ِليلفةو ِلشفمف توكف: «ففقفالفتف دف اذفا ق وف نِي بِمف بِرف أفخف
؟ اذفا تووثفقو ِلذفلفِلكف بِمف ةو وف شوونو» الفعفِظيمف ا شفمف اِحۭد ِمنف النحاِس: «ففقفالف لفهف أفِصيرو كفوف عوفو وف تفاۭر طفِريحۭة لفمف تفِجفح أفضف بفعفِة أفوف ثفقوونِي بِسف ».إِذفا أفوف

ا ثفقفتفهو بِهف فوف تفاۭر طفِريحۭة لفمف تفِجفح ففأ ِطينِيتِينف سفبفعفةف أفوف ا أفقفطفابو الفِفِلسف عفدف لفهف ةِ, ففأفصف رف جف الفكفِمينو لفبِث  ِعنفدفهفا فِي الفحو لفيفكف: «ففقفالفتف لفهو. وف ِطينِي ونف عف الفِفِلسف
شوونو توهو». يفا شفمف لفمف ق وف لفمف توعف شفاقفِة إِذفا شفمح النحارف وف ا يوقفطفعو ففتِيلو الفمف تفارف كفمف شوونف. ففقفطفعف الفوف ِليلفةو ِلشفمف تفنِي بِالفكفِذِب: «ففقفالفتف دف لحمف كف تفلفتفنِي وف !هفا قفدف خف

اذفا تووثفقو نِيف النف بِمف بِرف فخف ا». ففأ اِحۭد ِمنف النحاِس: «ففقفالف لفهف أفِصيرو كفوف عوفو وف لف أفضف تفعفمف ِديدفةۭ لفمف توسف ثفقوونِي بِِحبفاۭل جف ِليلفةو ِحبفال ». إِذفا أفوف ذفتف دف فخف ففأ
ا ثفقفتفهو بِهف أفوف ِديدفة  وف قفالفتف لفهو, جف شوونو: «وف لفيفكف يفا شفمف ِطينِي ونف عف ةِ, الفِفِلسف رف جف الفكفِمينو لفبِث  فِي الفحو يفۭط». وف يفِه كفخف اعف ا عفنف ِذرف ِليلفةو. ففقفطفعفهف ففقفالفتف دف

شوونف تفنِي بِالفكفِذِب: «ِلشفمف لحمف كف تفلفتفنِي وف تحى النف خف اذفا تووثفقو! حف نِي بِمف بِرف فخف ا». ففأ عف السحدفى: «ففقفالف لفهف أفِسي مف ِل رف ِت سفبفعف خوصف ففرف ا, إِذفا ضف نفتفهف كح ففمف
تفِد قفالفتف لفهو». بِالفوف شوونو: «وف لفيفكف يفا شفمف ِطينِي ونف عف ِفِلسف السحدفى». الف تفدف النحِسيجِ وف قفلفعف وف ِمِه وف قفلفبوكف, كفيففف تفقوولو أوِحب ِك: «ففقفالفتف لفهو. ففانفتفبفهف ِمنف نفوف وف

ةو توكف الفعفِظيمف اذفا ق وف نِي بِمف بِرف لفمف توخف تفلفتفنِي وف اۭت قفدف خف رح ذفا ثفلفثف مف ِعي؟ هووف لفيفِه». لفيفسف مف تف عف أفلفحح ۭم وف ا كولح يفوف ايِقوهو بِكفلفِمهف ا كفانفتف توضف لفمح اقفتف, وف ضف
ِت وف ا كولح قفلفبِِه, نفففسوهو إِلفى الفمف ا, ففكفشففف لفهف قفالف لفهف ي: «وف ِن أومتِ ِ ِمنف بفطف أفِسي لفنتِي نفِذيرو اح وسفى رف عوفو, لفمف يفعفلو مو أفضف تِي وف ِلقفتو توففاِرقونِي ق وف ففإِنف حو

ِد النحاِس فحف أ أفِصيرو كف ا بِقفلفبِِه». وف هفا بِكولتِ مف بفرف ِليلفةو أفنحهو قفدف أفخف أفتف دف ا رف لفمح قفالفِت, وف ِطينِيتِينف وف سفلفتف ففدفعفتف أفقفطفابف الفِفِلسف ةف ففإِنحهو: «أفرف رح عفدووا هفِذِه الفمف اصف
ةف بِيفِدِهمف». قفدف كفشففف ِلي كولح قفلفبِِه عفدووا الفِفضح أفصف ِطينِيتِينف وف ِفِلسف ا أفقفطفابو الف ِعدف إِلفيفهف ِل. ففصف لفقفتف سفبفعف خوصف حف ل  وف جو دفعفتف رف ا وف بفتفيفهف كف تفهو عفلفى رو أفنفامف وف

أفِسِه أفتف بِإِذفلفِلِه, رف ابفتفدف توهو, وف قفتفهو ق وف ففارف قفالفِت. وف شوونو: «وف لفيفكف يفا شفمف ِطينِي ونف عف قفالف». الفِفِلسف ِمِه وف ةۭ: «ففانفتفبفهف ِمنف نفوف رح سفبف كولتِ مف جو حف رو أفخف
أفنفتفِفضو قفهو». وف بح قفدف ففارف لفمف أفنح الرح لفمف يفعف يفنفيفِه! وف قفلفعووا عف ِطينِي ونف وف ذفهو الفِفِلسف فخف اۭس, ففأ ثفقووهو بِسفلفِسِل نوحف أفوف ةف وف لووا بِِه إِلفى غحزف نفزف نو فِي. وف حف كفانف يفطف وف

ِن جف ِلقف. بفيفِت الستِ أفِسِه يفنفبوتو بفعفدف أفنف حو أف شفعفرو رف ابفتفدف ا. وف وف حو يفففرف نف إِلفِهِهمف وف وف ة  ِلدفاجو ة  عفِظيفمف وا ذفبِيفحف بفحو عووا ِليفذف تفمف ِطينِيتِينف ففاجف ِفِلسف ا أفقفطفابو الف أفمح وف
نفا نف عفدووح نفا ِليفِدنفا شفمشووف قفالووا قفدف دفففعف إِلفهو كفثحرف. وف نفا وف ضف بف أفرف رح نفا الحِذي خف نفا ِليفِدنفا عفدووح ا قفدف دفففعف إِلفهو مف قفالووف مف لفنحهو هو دووا إِلفهف جح آهو الفشحعفبو مف ا رف لفمح وف

نفا نف ِليفلفعفبف لفنفا. قفتفلف شووف عووا شفمف مف قفالووا ادف مف أفنحهو ا طفابفتف قولووبوهو كفانف لفمح ةِ. وف ِمدف فعف هو بفيفنف الف قففووف أفوف مف وف هو امف ِن ففلفِعبف أفمف نف ِمنف بفيفِت السحجف شووف ا شفمف .ففدفعفوف
ا لفيفهف تفنِدف عف ا ِلفسف لفيفهف ِمدفةف الحتِيف الفبفيفتو قفائِم  عف فعف نِيف أفلفِمِس الف اِسِك بِيفِدِه دفعف ِم الفمف نو ِللفغولف شووف كفانف هونفاكف. ففقفالف شفمف نِسفاء  وف الف  وف ا  ِرجف ءف لووف مف كفانف الفبفيفتو مو وف

نف شووف ونف لفعفبف شفمف رأفةۭ يفنفظورو امف ۭل وف جو وف ثفلثفِة آلِف رف حِ نفحف عفلى السحطف ِطينِيتِينف وف ِفِلسف افِب الف ِميفعو أفقفطف قالف. جف بح وف نو الرح شووف بح: فدعا شفمف يفا سفيتِِدي الرح
ِطيفنِيتِيفنف ِفِلسف نفيح ِمنف الف اِحدفة  عفنف عفيف ة  وف قفمف ِف فنفتفِقمف ِن ةف ففقفطف ففأ رح و هفِذِه الفمف نِي يفا اح دف شفدتِ ي وف ِِ ِن طفيفِن. اذفكورف ستِ تفوف ودفيفِن الفمو نو عفلفى الفعفمو شووف قفبفضف شفمف وف

ِر بِيفسفاِرِه خف الف اِحِد بِيفِميفنِِه وف ا الفوف لفيفِهمف تفنفدف عف اسف ا وف لفيفِهمف ا  عف ِطينِيتينف. اللتذفيفِن كفانف الفبفيفتو قفائِمف ِفِلسف عف الف تف نفففِسي مف نو ِلتفمو شووف قفالف شفمف ةۭ. وف نى بِقووت انفحف وف
ياتِِه مف فِي حف اتفهو ثفرف ِمنف الحذينف أفمف تِِه أفكف وف مف فِي مف اتفهو تى الحذيفنف أفمف وف ِه ففكانف الفمف عفلى كولتِ الشحعفِب الحذي فِيف قفطفاِب وف توهو. ففسفقفطف الفبفيفتو عفلى الف وف لف إِخف ففنفزف

ِه حف أفبِيف نووف وولف فِي قفبفِر مف تفأ أفشف عفةف وف دفففنووهو بفيفنف صورف ِعدووا بِِه وف صف هو وف لووف مف حف كول  بفيفِت أفبِيفِه وف ِريفنف سفنفة . وف ائِيفلف ِعشف رف سف هووف قفضفى ِلِ وف . 

ا هو ِميفخف مو ايِمف اسف بفِل أفففرف ل  ِمنف جف جو كفانف رف ا  فِي أوذونفيح. وف قولفِت أفيفضف أفنفِت لفعفنفِت وف ِة الحتِي أوِخذفتف ِمنفِك وف الفِمئفةف شفاقِِل الفِفضح فلففف وف ِه إِنح الف ومتِ ذفا. ففقفالف ِل هووف
ا توهف ذف ِعي أفنفا أفخف ةو مف ِ يا ابفنِي. الفِفضح بت ك  أفنفتف ِمنف الرح بفارف هو مو ةف. ففقالفتف أوم  ا  قفدحسفتو الفِفضح هو تفقفديفسف ِه ففقالفتف أوم  ومتِ ِة ِل فلففف والفِمئفةف شفاقِِل الفِفضح دح الف ففرف

بووۭك سف ثفاۭل مف تِمف وۭت وف نفحو ثفاۭل مت ِل تِمف ِ ِمنف يفِدي لبفنِي ِلعفمف بت د هفا لفكف. ِللرح نف أفرو ا. ففالف طفتفهف أفعف ۭة وف هو ِمئفتفيف شفاقِِل فِضح ذفتف أوم  فخف ِه ففأ ومتِ ةف ِل دح الفِفضح ففرف
ا كفانفا في بفيفِت ِميخف بووكا  وف سف ثفال  مف تِمف وتا  وف نفحو ثفال  مف ا تِمف ائِغِ ففعفِملفهف اِحۭد ِمنف. ِللصح ف يفدف وف لف مف افِيمف وف تفرف ِة ففعفِملف أففوودا  وف ِلهف ا بفيفت  ِللف ِل ِميخف جو كفانف ِللرح وف

ارف لفهو كفاِهنا  ائيلف. بفنِيِه ففصف رف ِلك  فِي إِسف فيحاِم لفمف يفكونف مف سونو فِي عفيفنفيفِه. وفي تِلفكف افلف ا يفحف لو مف اِحۭد يفعفمف ِم يفهووذفا. كفانف كول  وف م  ِمنف بفيفِت لفحف كفانف غولف وف



ب  هونفاكف تفغفرتِ ِوي  مو هووف لف ةِ يفهووذفا وف ا اتتففقف. ِمنف عفِشيرف يفثومف بف حف ِم يفهووذفا ِلكفيف يفتفغفرح ِدينفِة ِمنف بفيفِت لفحف لو ِمنف الفمف جو ايِمف. ففذفهفبف افلفرح بفِل أفففرف فتفى إِلفى جف ففأ
هووف آِخذ  فِي طفِريِقِه ا وف ا ِمنف أفيفنف أفتفيفتف. إلى بفيفِت ِميخف ا اتحففقف. ففقفالف لفهو ِميخف يفثومف بف حف أفنفا ذفاِهب  ِلكفيف أفتفغفرح ِم يفهووذفا وف ِوي  ِمنف بفيفِت لفحف .ففقفالف لفهو أفنفا لف

قووتفكف لحةف ثِيفاۭب وف حو ۭة فِي السحنفِة وف اقِِل فِضح ةف شفوف ِطيكف عفشفرف أفنفا أوعف كونف ِلي أفبفا  وكتاِهنفا  وف ا أفقِمف ِعنفِدي وف هو الفلحِوي . ففقفالف لفهو ِميخف ِف عف ِضيف. ففذفهفبف مف ففرف
ِد بفنِيِه فحف أ ِل وكفانف الفغولمو لفهو كف جو عف الفرح ِة مف ِوي  بِافِلقامف ا. الفلح كفانف فِي بفيفِت ِميخف مو لفهو كفاِهنفا  وف كفانف الفغولف ِويح وف ا يفدف الفلح لف ِميخف نف. ففمف ا الف ففقفالف ِميخف

ارف ِليف الفلحويت كفاِهنفا  ِسنو إِلفيح ِلفنحهو صف بح يوحف تو أفنح الفرح  .عفِلمف

ائِيلف رف ِلك  فِي إِسف فيحاِم لفمف يفكونف مف فِي تِلفكف الف نفى. وف لفكا  لِلس كف لوبو لفهو مو فيحاِم كفانف ِسبفطو الفدحانِيِيتنف يفطف فِي تِلفكف الف ِم لفمف يفقفعف لفهو نفِصيب . وف ِلفنحهو إِلفى ذِلكف الفيفوف
ائِيلف رف بفاِط إِسف سفِط أفسف ِض. فِي وف فرف س ِس الف وولف ِلتفجف تفأ ِمنف أفشف عفةف وف ال  بفنِي بفأفۭس ِمنف صورف مف ِرجف اۭل ِمنفهو سفةف ِرجف مف تِِهمف خف سفلف بفنوو دفانف ِمنف عفِشيرف فرف ففأ

ا ِصهف ففحف ضف. وف فرف صووا الف مو افذفهفبووا افففحف قفالووا لفهو بفاتووا هونفاكف. وف ا وف ايِمف إِلفى بفيفِت ِميخف بفِل أفففرف اءووا إِلفى جف فووا. ففجف ا عفرف ا هومف ِعنفدف بفيفِت ِميخف بفيفنفمف وف
قفالووا لفهو الووا إِلفى هونفاكف وف تف الفغولفِم الفلحِويت ففمف ا لفكف هونفا. صفوف مف كفاِن وف اذفا أفنفتف عفاِمل  فِي هفذفا الفمف مف اءف بِكف إِلفى هونفا وف نف جف كفذفا. مف مف كفذفا وف ففقفالف لفهو
تو لفهو كفاِهنا  نِي ففِصرف رف تفأفجف قفِد اسف ا وف ونف فِيِه. عفِملف ِلي ِميخف نو سفائِرو حو طفِريقونفا الحِذي نفحف لفمف هفلف يفنفجف ِ ِلنفعف فلف إِذفنف ِمنف ات أ مف. ففقفالووا لفهو اسف ففقفالف لفهو

ونف فيِه. الفكفاِهنو اذفهفبووا بِسفلفۭم ِ طفِريقوكومو الحِذي تفِسيرو بت امف الرح ا سفاِكنِينف. أفمف ا الشحعفبف الحِذينف فِيهف أفوو رف اءووا إِلفى لفيِشف وف جف اِل وف جف سفةو الفرتِ مف ففذفهفبف الفخف
ر  مف أفمف لفيفسف لفهو يدوونِيِيتنف وف هومف بفِعيدوونف عفِن الصتِ اِرۭث ِريفاسة  وف ۭر وف فمف ۭذ بِأ ؤف ِض مو فرف لفيفسف فِي الف ئِنتينف وف مف طف تفِريِحينف مو سف يفدوونِيِيتنف مو أفنِينفۭة كفعفادفةِ الصح بِطفمف

عف إِنفسفاۭن تومف. مف ا أفنف مف مف توهو وف مف إِخف وولف ففقفالف لفهو تفأ أفشف عفةف وف تِِهمف إِلفى صورف وف اءووا إِلفى إِخف جف ذفا ِهيف. وف هووف ضف وف فرف نفا الف أفيف عفدف إِلفيفِهمف ِلفنحنفا رف وا نفصف ففقفالووا قوومو
تومف سفاِكتوونف أفنف ا  وف يتِدفة  ِجدت ضف. جف فرف لوكووا الف تفمف لووا وف خو اِسعفةو. لف تفتفكفاسفلووا عفِن الذحهفاِب ِلتفدف ضو وف فرف الف ئِنتۭ وف مف طف ِجيئِكومف تفأفتوونف إِلفى شفعفۭب مو ِعنفدف مف

ففيفِن ا ِليفِدكومف. الطحرف ف قفدف دفففعفهف ت ِض. إِنح اف فرف ا فِي الف ۭء ممح ز  ِلشفيف كفان  لفيفسف فِيِه عفوف ِمنف. مف عفةف وف ةِ الفدانِيِيتِنف ِمنف صورف لف ِمنف هونفاكف ِمنف عفِشيرف تفحف ففارف
ِب رف لتِِحينف بِعودحةِ الفحف تفسف ۭل مو جو وولف ِست  ِمئفِة رف تفأ يفِة يفعفاِريمف فِي يفهووذفا. أفشف ل وا فِي قفرف حف عفدووا وف صف ِف إِلفى هذفا. وف لحةف دفاۭن حف كفانف مف ا ذِلكف الفمف ِلذِلكف دفعفوف

ِم يفِة يفعفاِريمف. الفيفوف اءف قفرف رف ذفا ِهيف وف ا. هووف اءووا إِلفى بفيفِت ِميخف جف ايِمف وف بفِل اففرف وا ِمنف هونفاكف إِلفى جف عفبفرو اِل الحِذينف ذفهفبووا. وف جف سفةو الرتِ مف فجابف الفخف ففأ
بووكا  سف وتا  مف نفحو ثفال  مف تِمف افِيمف وف تفرف ونف أفنح فِي هِذِه الفبويووِت أففوودا  وف تِِهمف أفتفعفلفمو وف خف قفالووا ِلِ ِض لفيِشف وف س ِس أفرف ا تفففعفلوونف. ِلتفجف وا مف لفمو نف اعف الووا. ففالف ففمف

لفيفِه وا عف لحمو سف ا وف ِ بفيفِت ِميخف اءووا إِلفى بفيفِت الفغولفِم الفلحِويت جف ِل. إِلفى هونفاكف وف خف دف اقِفوونف ِعنفدف مف ِب وف رف ونف بِعودحتِِهمف ِللفحف لتِحو تفسف ِل الفمو جو الفِست  ِمئفِة الفرح وف
لفِء ِمنف بفنِي دفانف. الفبفاِب اولففوودف. هؤو وتف وف نفحو ثفالف الفمف ذووا الفتتِمف أفخف لووا إِلفى هونفاكف وف دفخف ِض وف سحِس افلفرف اِل الحِذينف ذفهفبووا ِلتفجف جف سفةو الفرتِ مف ِعدف الفخف ففصف

بووكف سف ثفالف افلمف افلتحرافِيمف وافلتتِمف ِب. وف رف لتِِحينف بِعودحةِ الفحف تفسف ِل الفمو جو ِ ِمئفِة افلرح تت عف افلستِ ِل افلبفاِب مف خف دف اقِف  ِعنفدف مف ا. وافلكفاِهنو وف لووا بفيفتف ِميخف لفِء دتخف هؤو وف
بووكف سف ثفالف افلمف افِيمف وافلتتِمف افلففودف وافلتحرف وتف وف نفحو ثفالف الفمف ذووا الفتتِمف أفخف اذفا تفففعفلوونف. وف مو افلكفاِهنو مف سف. ففقفالف لفهو رف ضفعف يفدفكف عفلفى ففِمكف. ففقفالووا لفهو افخف

كفاِهنا  كونف لفنفا أفبفا  وف عفنفا وف افذفهفبف مف ائِيلف. وف رف ةۭ فِي إِسف ِلعفِشيرف اِحۭد أفمف أفنف تفكوونف كفاِهنا  ِلِسبفۭط وف ۭل وف جو يفر  لفكف أفنف تفكوونف كفاِهنا  ِلبفيفِت رف ففطفابف. أفهووف خف
ِط افلشحعفِب سف لف فِي وف دفخف وتف وف نفحو ثفالف افلمف افلتتِمف افلتحرافِيمف وف ذف افلففوودف وف أفخف افلثحقفلف. قفلفبو افلكفاِهِن وف اِشيفةف وف ففالف وافلمف عووا افلفطف ضف وف ذفهفبووا وف فووا وف رف ثومح انفصف

هوم وا إِلفى بفنِي دافۭن ففالفتفففتووا. قودحامف احو كووا بفنِي دفانف وصف رف أفدف ا وف الو افلحِذينف فِي الفبويووِت افلفتي ِعنفدف بفيفِت ِميخف جف عف افلرتِ تفمف ا اجف ا ابفتفعفدووا عفنف بفيفِت ِميخف لفمح وف
تف خف رف ا لفكف صت ا مف قفالووا ِلِميخف اذفا ِلي بفعفدو. ففقفالف. وف ذفهفبفتومف ففمف عف افلكفاِهِن وف وهفا مف تومو ذف تِي افلحتِي عفِملفتو قفدف أفخف ا لفكف. آِلهف ا هذفا تفقوولوونف ِلي مف مف ففقفالف لفهو. وف

أفنففوسف بفيفتِكف عف نفففسفكف وف ة  ففتفنفزف رح مف مو ال  أفنففوسوهو نفنفا ِلئفلح يفقفعف بِكومف ِرجف تفكف بفيف وف عف صف متِ سفارف بفنوو دفاۭن فِي طفِريِقِهمف. بفنوو دفانف لف توسف مف. وف ا أفنحهو أفى ِميخف ا رف لفمح وف
عف إِلفى بفيفتِِه جف رف فف وف ئِنتۭ. أفشفد  ِمنفهو انفصفرف مف طف تفِريحۭ مو سف اءووا إِلفى لفيِشف إِلفى شفعفۭب مو جف ا والفكفاِهنو افلحِذي كفانف لفهو وف نفعف ِميخف ا صف ذووا مف فخف ا هومف ففأ أفمح وف

ِدينفةف بِالنحاِر قووا افلمف رف أفحف دتِ السحيفِف وف بووهومف بِحف رف ضف اِدي. وف ِهيف فِي الفوف عف إِنفسفاۭن وف ر  مف مف أفمف لفمف يفكونف لفهو ا بفِعيدفة  عفنف ِصيدوونف وف ِقذو ِلفنحهف نف يونف لفمف يفكونف مف وف
وبف حو سفكفنووا بِها. الحِذي ِلبفيفِت رف ِدينفةف وف ا الفمف رائِيفلف. ففبفنفوو سف ِلدف ِلِ ِم دفانف أفبِيفِهِم الحذي وو ِديفنفِة دفانف بِاسف مف الفمف ا اسف دفعووو ل . وف ِدينفِة أفوح مف الفمف نح اسف ِۭ لفِك وف

ِم سفبفيِ. لفيِشو نفة  ِلِسبفِط الدحانيتِيِنف إِلفى يفوف بفنووهو كفهف نفسحى هووف وف شوومف بِنف مف رف كفانف يفهوونفاثفانو ابفنو جف وتف وف نفحو ثفالف المف فوِسِهمف التتِمف أفقفامف بفنووا دفانف ِلفنف وف
ِض ِ فِي ِشيلووهف. الفرف ا بفيفتو اح ِملفهو كولح الفيحاِم الحتِي كفانف فِيهف وتف الحِذي عف نفحو ا الفمف ثفالف ِميخف فوِسِهمف تِمف عووا ِلفنف ضف وف وف . 

ايِمف بفِل أفففرف با  فِي ِعقفاِب جف تفغفرتِ ل  لفِوي  مو جو ائِيلف كفانف رف رف ِلك  فِي إِسف فِي تِلفكف افلفيحاِم ِحينف لفمف يفكونف مف مف يفهووذفا. وف يحة  ِمنف بفيفِت لفحف أفة  سورتِ رف ذف لفهو امف .ففافتحخف
ۭر هو بفعفةف أفشف كفانفتف هونفاكف أفيحاما  أفرف ِم يفهووذفا وف ا فِي بفيفِت لفحف ذفهفبفتف ِمنف ِعنفِدِه إِلفى بفيفِت أفبِيهف يحتوهو وت لفيفِه سورتِ نفتف عف اءفهفا ِليوطفيتِبف. ففزف رف سفارف وف ا وف لوهف جو ففقفامف رف

اِن ارف ِحمف هو وف عفهو غولفمو مف دحهفا وف يفرو ا. قفلفبفها وف لفتفهو بفيفتف أفبِيهف خف فدف ففتفاةِ ففِرحف بِِلقفائِِه. ففأ آهو أفبوو الف ا رف عفهو ثفلفثفةف أفيحاۭم. ففلفمح كفثف مف وهو أفبوو الفففتفاةِ ففمف مو سفكفهو حف أفمف وف
بفاتووا هونفاكف شفِربووا وف لووا وف فكف قفامف ِللذحهفاِب. ففأ بفاحا  وف وا صف مف بفكحرو ابِعِ أفنحهو ِم الفرح كفانف فِي الفيفوف بفۭز وبفعفدو. وف ةِ خو رف نِدف قفلفبفكف بِِكسف ِرِه أفسف ففقفالف أفبوو الفففتفاةِ ِلِصهف

شفِربفا. تتذفهفبوونف عا  وف ا مف أفكفلف ِكلفهومف لفسفا وف لفيفِطبف قفلفبوكف. ففجف بِتف وف تفِض وف ِل ارف جو قفالف أفبوو الفففتفاةِ ِللرح وهو ففعفادف. وف مو لفيفِه حف لو ِللذحهفاِب أفلفحح عف جو ا قفامف الفرح لفمح وف
بفاتف هونفاكف نِدف قفلفبفكف. وف ففتفاةِ أفسف اِمِس ِللذحهفاِب ففقفالف أفبوو الف ِم الفخف ارو. ثومح بفكحرف فِي الفغفِد فِي الفيفوف تحى يفِميلف الفنحهف ا حف انفوف تفوف ا. وف أفكفلف ِكلفهومف لو. وف جو ثومح قفامف الرح

وِب الف إِلفى الفغورو ارف قفدف مف وهو أفبوو الفففتفاةِ إِنح النحهف مو هو ففقفالف لفهو حف غولفمو سوِريحتوهو وف نف. ِللذحهفاِب هووف وف اِر. بِيتووا الف ذفا آِخرو الفنحهف لفيفِطبف قفلفبوكف. هووف بِتف هونفا وف
تِكف يفمف تفذفهفبو إِلفى خف ونف فِي طفِريِقكومف وف رو غفدا  توبفكتِ قفابِِل يفبووسف. وف اءف إِلفى مو جف ذفهفبف وف لو أفنف يفبِيتف بفلف قفامف وف جو ِليمو. ففلفمف يوِرِد الرح شف عفهو. ِهيف أوورو مف وف

عفهو يفتفهو مف سورتِ دوودفاِن وف شف اِن مف ارف نفبِيتف. ِحمف ِدينفِة الفيفبووِسييتِنف هِذِه وف يتِِدِه تفعفالف نفِميلو إِلفى مف ا  قفالف الفغولفمو ِلسف دفرف ِجدت ارو قفِد انفحف النحهف وفِيما هومف ِعنفدف يفبووسف وف
ا ائِيلف هونفا. فِيهف رف د  ِمنف بفنِي إِسف يفثو لفيفسف أفحف ِدينفۭة غفِريبفۭة حف ِد. نفعفبورو إِلفى ِجبفعفةف. ففقفالف لفهو سفيتِدوهو لف نفِميلو إِلفى مف قفالف ِلغولفِمِه تفعفالف نفتفقفدحمو إِلفى أفحف وف

ِة امف نفبِيتف فِي ِجبفعفةف أفوف فِي الرح اِكِن وف سو ِعنفدف ِجبفعفةف الحتِي ِلبِنيفاِمينف. الفمف مو الفشحمف غفابفِت لفهو ذفهفبووا وف وا وف يفبِيتووا. ففعفبفرو لووا وف خو الووا إِلفى هونفاكف ِلكفيف يفدف ففمف
بِيِت. فِي ِجبفعفةف تِِه ِللفمف د  إِلفى بفيف مف أفحف هو مح لفمف يفضو ِدينفِة وف ِة الفمف لفسف فِي سفاحف جف لف وف سفاِء. ففدفخف قفِل ِعنفدف الفمف ِلِه ِمنف الفحف اءف ِمنف شوغف ۭل شفيفخۭ جف جو إِذفا بِرف .وف

كفاِن بِنفيفاِمينِي ونف الو الفمف ِرجف هووف غفِريب  فِي ِجبفعفةف وف ايِمف وف بفِل أفففرف لو ِمنف جف جو الرح ِدينفِة ففقفالف. وف ِة الفمف سفافِرف فِي سفاحف لف الفمو جو أفى الرح رف يفنفيفِه وف ففعف عف ففرف
ِمنف أفيفنف أفتفيفتف لو الشحيفخو إِلفى أفيفنف نفذفهفبو وف جو ايِمف. الرح بفِل أفففرف ِم يفهووذفا إِلفى ِعقفاِب جف ونف ِمنف بفيفِت لفحف نو عفابِرو قفدف ذفهفبفتو. ففقفالف لفهو نفحف أفنفا ِمنف هونفاكف وف

نِي إِلفى البفيفِت م  د  يفضو لفيفسف أفحف ِ وف بت أفنفا ذفاِهب  إِلفى بفيفِت الرح ِم يفهووذفا وف ر  ِلي. إِلفى بفيفِت لفحف مف خف بفز  وف أفيفضا  خو ِميِرنفا وف عفلفف  ِلحف نفا تِبفن  وف أفيفضا  ِعنفدف وف
ۭء تِيفاج  إِلفى شفيف عف عفبِيِدكف لفيفسف احف ِللفغولفِم الحِذي مف تِكف وف ِلمف لو الشحيفخو السحلفمو لفكف. وف جو ِة. ففقفالف الرح لفِكنف لف تفبِتف فِي السحاحف تِيفاِجكف عفلفيح وف ا كول  احف .إِنحمف



شفِربووا أفكفلووا وف مف وف لفهو جو هومف ففغفسفلووا أفرف ِميرف عفلففف حف تِِه وف اءف بِِه إِلفى بفيف جف اطووا. وف الف بفِليحعفال أفحف ِدينفِة ِرجف اِل الفمف مف إِذفا بِِرجف يتِبوونف قولووبفهو ا هومف يوطف فِيمف وف
نفعفِرفوهو  ِ لف بفيفتفكف فف لف الحِذي دفخف جو ِرجِ الرح اِحبف الفبفيفِت الشفيفخف قفائِِلينف أفخف لف صف جو وا الرح لحمو كف اِحبو. بِالفبفيفِت قفاِرِعينف الفبفابف وف لو صف جو جف إِلفيفِهِم الرح رف ففخف

ا  تِي لف تفففعفلووا شفرت وف مف لف يفا إِخف قفالف لفهو ةف. الفبِيفِت وف لو بفيفتِي لف تفففعفلووا هِذِه الفقفبفاحف جو لف هذفا الرح ا دفخف يحتوهو دفعوونِي. بفعفدفمف سورتِ اءو وف نفتِي الفعفذفرف ذفا ابف هووف
قفبِيحف رف الف لووا بِِه هذفا الفمف لو ففلف تفعفمف جو ا هذفا الرح أفمح يونِكومف وف سونو فِي أفعف ا يفحف ا مف اففعفلووا بِِهمف ا وف فِذل وهومف ا ففأ مف هو ِرجف عووا لفهو. أوخف مف الو أفنف يفسف جف .ففلفمف يوِرِد الرتِ

لفقووهفا ِر أفطف ِعنفدف طولووعِ الفففجف بفاحِ وف لحيفلف كولحهو إِلفى الصح ا الف تفعفلحلووا بِهف فووهفا وف اِرجا  ففعفرف ا إِلفيفِهمف خف هف جف رف أفخف يحتفهو وف لو سورتِ جو سفكف الرح فمف أفةو ِعنفدف. ففأ رف اءفتف الفمف ففجف
ِء وف يفثو سفيتِدوهفا هونفاكف إِلفى الفضف ِل حف جو سفقفطفتف ِعنفدف بفاِب بفيفِت الرح بفاحِ وف جف ِللذحهفاِب. إِقفبفاِل الصح رف خف ابف الفبفيفِت وف ففتفحف أفبفوف بفاحِ وف ففقفامف سفيتِدوهفا فِي الصح

يفدفاهفا عفلفى الفعفتفبفِة يحتفهو سفاقِطفة  عفلفى بفاِب الفبفيفِت وف أفةِ سورتِ رف إِذفا بِالفمف ا قووِمي نفذفهفبف. فِي طفِريِقِه وف ِجيب . ففقفالف لفهف اِر. ففلفمف يفكونف مو ذفهفا عفلفى الفِحمف فخف ففأ
كفانِِه ذفهفبف إِلفى مف لو وف جو قفامف الرح ا إِلفى. وف لفهف سف أفرف عفة  وف ةف قِطف رف ِف ا إِلفى اثفنفتفيف عفشف عف ِعظفاِمهف ا مف قفطحعفهف يحتفهو وف سفكف سورتِ أفمف ينف وف ِِ ذف الفِسكف أفخف تفهو وف لف بفيف دفخف وف

ائِيلف رف وِم إِسف ِميعِ توخو ِم. جف رف إِلفى هذفا الفيفوف ِض ِمصف ائِيلف ِمنف أفرف رف ِم صوعووِد بفنِي إِسف أفى قفالف لفمف يورف ِمثفلو هذفا ِمنف يفوف نف رف كول  مف وا فِيِه. وف رو تفبفصح
وا لحمو تفكف وا وف رو تفشفاوف  .وف

ففاةِ ِ فِي الفِمصف بت ِض ِجلفعفادف إِلفى الرح عف أفرف اِحۭد ِمنف دفانف إِلفى بِئفِر سفبفعۭ مف ۭل وف جو اعفةو كفرف مف عفِت الفجف تفمف اجف ائِيلف وف رف ِميعو بفنِي إِسف جف جف رف وهو. ففخف جو قففف وو وف وف
تفِرطي السحيفِف خف اِجۭل مو بفعو ِمئفِة أفلفِف رف عِ شفعفِب ِا أفرف مف جف ائِيلف فِي مف رف بفاِط إِسف ِميعو أفسف ِميعِ الشحعفِب جف ائِيلف قفدف. جف رف ففسفِمعف بفنوو بِنفيفاِمينف أفنح بفنِي إِسف

ففاةِ ِعدووا إِلفى الفِمصف وا. صف لحمو ائِيلف تفكف رف قفالف بفنوو إِسف ةو. وف لفتو أفنفا. كفيففف كفانفتف هِذِه الفقوبفاحف قفالف دفخف قفتوولفِة وف أفةِ الفمف رف لو اللحِوي  بفعفلو الفمف جو ابف الرح فجف ففأ
سوِريحتِي إِلفى ِجبفعفةف الفتِي ِلبِنفيفاِمينف ِلنفبِيتف اتفتف. وف تحى مف يحتِي حف أفذفل وا سورتِ وا بِقفتفِلي وف هفم  اطووا عفلفيح بِالفبفيفِت لفيفل  وف أفحف ابو ِجبفعفةف وف حف .ففقفامف عفلفيح أفصف

ائِيلف رف لفِك إِسف قووِل مو ِميعِ حو ا إِلفى جف لفتوهف سف أفرف قفطحعفتوها وف يحتِي وف سفكفتو سورتِ فمف ائِيلف. ففأ رف ة  فِي إِسف قفبفاحف ذفالفة  وف مف ففعفلووا رف ائِيلف هفاتووا. ِلفنحهو رف ذفا كول كومف بفنوو إِسف هووف
نفا أفيفكومف ههو رف كومف وف مف كف تِِه. حو د  إِلفى بِيف لف يفِميلو أفحف تِِه وف يفمف د  ِمنحا إِلفى خف قفالووا لف يفذفهفبو أفحف اِحۭد وف ۭل وف جو ِميعو الفشحعفِب كفرف رو. ففقفامف جف فمف نف هذفا هووف الف الف وف

لوهو بفِجبفعفةف عفِة. الحِذي نفعفمف ا بِالفقورف لفيفهف ِذ. عف ِل أفخف ةِ ِلفجف بفوف أفلففا  ِمنف الفرح فلفِف وف ِمئفة  ِمنف الف ائِيلف وف رف بفاِط إِسف ِميعِ أفسف اۭل ِمنف الفِمئفِة ِمنف جف ةف ِرجف رف ذو عفشف ففنفأفخو
ائِيلف رف ِة الحتِي ففعفلفتف بِإِسف قفبفاحف سفبف كولتِ الف وِلِهمف ِجبفعفةف بِبِنفيفاِمينف حف اۭد ِللشحعفِب ِليفففعفلووا ِعنفدف دوخو ِدينفِة. زف ائِيلف عفلفى الفمف رف اِل إِسف ِميعو ِرجف عف جف تفمف ففاجف

اِحۭد ۭل وف جو تحِحِدينف كفرف ارف فِيكومف. مو ا هذفا الشحر  الحِذي صف بفاِط بفنفيفاِمينف قفائِِلينف مف ِميعِ أفسف ال  إِلفى جف ائِيلف ِرجف رف بفاطو إِسف سفلف أفسف أفرف مف. وف وا الفقفوف نف سفلتِمو ففالف
ائِيلف رف عف الشحرح ِمنف إِسف نفنفزف مف وف ائِيلف. بفنِي بفِليحعفالف الحِذينف فِي ِجبفعفةف ِلكفيف نفقفتولفهو رف تِِهمف بفنِي إِسف وف ِت إِخف وف عووا ِلصف مف عف. ففلفمف يوِردف بفنوو بفنفيفاِمينف أفنف يفسف تفمف ففاجف

ائِيلف رف بفِة بفنِي إِسف ارف حف وا ِلمو جو رو دوِن إِلفى ِجبفعفةف ِلكفيف يفخف ۭل. بفنوو بفنفيفاِمينف ِمنف الفمو جو ِرينف أفلففف رف ِعشف دوِن ِستحة  وف ِم ِمنف الفمو عودح بفنوو بفنفيفاِمينف فِي ذِلكف الفيفوف وف
بِينف نفتفخف ۭل مو جو ا عفدفا سوكحانف ِجبفعفةف عود وا سفبفعف ِمئفِة رف تفِرِطي السحيففف مف خف ر . مو بوونف عوسف نفتفخف ۭل مو جو ِميعِ هذفا الشحعفِب سفبفعف ِمئفِة رف لفِء. ِمنف جف كول  هؤو

ِطئوونف ل يوخف ةِ وف رف بِالفِمقفلفعِ عفلفى الشحعفرف جف ونف الفحف مو تفِرِطي السحيفِف. يفرف خف ۭل مو جو بفعف ِمئفِة أفلفِف رف ا عفدفا بفنفيفاِمينف أفرف ائِيلف مف رف الو إِسف عودح ِرجف كول . وف
ۭب رف الو حف لفِء ِرجف بفِة بفنِي بفنفيفاِمينف. هؤو ارف حف ل  ِلمو عفدو ِمنحا أفوح نف يفصف ائِيلف مف رف قفالف بفنوو إِسف فلووا اف وف أ سف ِعدووا إِلفى بفيفِت إِيلف وف صف وا وف ب . ففقفامو ففقفالف الرح

ل  لووا عفلفى ِجبفعفةف. ي هووذفا أفوح نفزف بفاحِ وف ائِيلف فِي الصح رف مف. ففقفامف بفنوو إِسف ائِيلف أفنففوسفهو رف الو إِسف صففح ِرجف بفِة بفنفيفاِمينف وف ارف حف ائِيلف ِلمو رف الو إِسف جف ِرجف رف خف وف
ِب ِعنفدف ِجبفعفةف رف ِض. ِللفحف فرف ۭل إِلفى الف جو ِرينف أفلففف رف ِعشف ِم اثنفيفِن وف ائِيلف فِي ذفِلكف الفيفوف رف لفكووا ِمنف إِسف أفهف جف بفنوو بفنيفاِمينف ِمنف ِجبفعفةف وف رف تفشفدحدف. ففخف وف

ِل ِم الفوح طفف وا فِيِه فِي اليفوف كفاِن الحِذي اصف ِب فِي الفمف رف طفف وا ِللفحف عفادووا ففاصف ائِيلف وف رف الو إِسف ِ. الشحعفبو ِرجف بت امف الرح ا أفمف بفكفوف ئِيلف وف رف ِعدف بفنوو إِسف ثومح صف
يفاِمينف أفِخي بفِة بفنِي بفنف ارف حف مو ِلمو بح قفائِِلينف هفلف أفعوودو أفتفقفدح فلووا الرح أ سف اِء وف عفدووا إِلفيفِه. إِلفى الفسحمف ب  اصف يفاِمينف. ففقفالف الرح ائِيلف إِلفى بفنِي بفنف رف ففتفقفدحمف بفنوو إِسف

ِم الثحانِي ِض. فِي الفيفوف فرف ۭل إِلفى الف جو انِيفةف عفشفرف أفلففف رف ائِيلف أفيفضا  ثفمف رف لفكف ِمنف بفنِي إِسف أفهف ِم الثحانِي وف جف بفنفيفاِمينو ِلِلقفائِِهم ِمنف ِجبفعفةف فِي اليفوف رف كول . ففخف
تفِرطوو السحيفِف خف لفِء مو مف. هؤو وا ذِلكف الفيفوف امو صف ِ وف بت امف الرح لفسووا هونفاكف أفمف جف ا وف بفكفوف اءووا إِلفى بفيفِت إِيلف وف جف كول  الشحعفِب وف ائِيلف وف رف ِميعو بفنِي إِسف ِعدف جف ففصف

ِ بت امف الرح ة  أفمف ذفبفائِحف سفلفمف ِرقفاۭت وف حف عفدووا مو أفصف سفاِء وف بح. إِلفى الفمف ائِيلف الرح رف فلف بفنوو إِسف أ سف فيحاِم. وف ِد ِا فِي تِلفكف الف هونفاكف تفابووتو عفهف اسو بفنو. وف فِينفحف وف
فيحاِم هو فِي تِلفكف الف امف اقِف  أفمف ونف وف رف بفِن هرو بفِة بفنِي بفنفيفاِمينف أفِخي أفمف أفكوف . أفِليعفازف ارف حف وجِ ِلمو رو ا . قفائِلينف أفأفعوودو أفيفضا  ِللفخو عفدووا ِلفنتِي غفدف ففقفالف اصف

مف ِليفِدكف ففعوهو ِحيطا . أفدف ائِيلو كفِمينا  عفلفى ِجبفعفةف مو رف عف إِسف ضف وف طفف وا ِعنفدف ِجبفعفةف. وف اصف ِم الثحاِلِث وف يفاِمينف فِي الفيفوف ائِيلف عفلفى بفنِي بفنف رف ِعدف بفنوو إِسف صف وف
الثحانِيفِة وولفى وف ةِ الف رح الفمف الثحانِيفِة. كف ةِ الوولفى وف رح الفمف ِربوونف ِمنف الشحعفِب قفتفلفى كف ذووا يفضف أفخف ِدينفِة وف ذفبووا عفِن الفمف انفجف يفاِمينف ِلِلقفاِء الشحعفِب وف جف بفنوو بفنف رف ففخف

ائِيلف رف ل  ِمنف إِسف جو وف ثفلفثِينف رف قفِل نفحف ى إِلفى ِجبفعفةف فِي الفحف رف وخف الف عفدو إِلفى بفيفِت إِيلف وف دفاهفا تفصف كفِك الحتِي إِحف ونف. فِي الستِ ِزمو نفهف قفالف بفنوو بفنفيفاِمينف مو وف
ِل فوح ا فِي الف نفا كفمف امف ِدينفِة إِلفى الِسكفِك. أفمف مف عفِن الفمف ذوبفهو نفجف بف وف رو ائِيلف ففقفالووا ِلنفهف رف ا بفنوو إِسف أفمح طفف وا. وف اصف اِكنِِهم وف ائِيلف ِمنف أفمف رف اِل إِسف ِميعو ِرجف قفامف جف وف

اِء ِجبفعفةف كفانِِه ِمنف عفرف رائِيفلف ِمنف مف ثفارف كفِمينو إِسف ارف وف كفانفتف. فِي بفعفِل تفامف ائِيلف وف رف بوونف ِمنف كوِل إِسف نفتفخف ۭل مو جو ةو آلِف رف قفابِِل ِجبفعفةف عفشفرف اءف ِمنف مو جف وف
مف سحهو ونف أفنح الشحرح قفدف مف هومف يفعفلفمو بو شفِديدفة  وف رف ِرينف. الفحف ِعشف سفة  وف مف ِم خف ائِيلف فِي ذِلكف الفيفوف رف لفكف بفنوو إِسف أفهف ائِيلف وف رف امف إِسف يفاِمينف أفمف ب  بفنف بف الرح رف ففضف

ۭل جو ۭل وِمئفةف رف جو تفِرطوو السحيفِف. أفلففف رف خف لفِء مو وا. كول  هؤو مف قفِد انفكفسفرو أفى بفنوو بفنفيفاِمينف أفنحهو رف م. وف كفانا  ِلبفنفيفاِمينف ِلفنحهو ائِيلف مف رف الو إِسف طفى ِرجف أفعف وف
عووهو عفلفى ِجبفعفةف ضف دتِ السحيفِف. اتحكفلووا عفلفى الفكفِميِن الحِذي وف ا بِحف ِدينفةف كولحهف بف الفمف رف ضف فف الفكفِمينو وف حف زف وا ِجبفعفةف وف مو تفحف اقف عف الفكفِمينو وف رف فسف كفانف. ففأ وف

ِدينفِة اِن ِمنف الفمف ةف الد خف ةۭ عفلفمف عفادفهومف بِكفثفرف بفيفنف الفكفِميِن إِصف ائِيلف وف رف اِل إِسف أف بفنفيفاِمينو. الفِميعفادو بفيفنف ِرجف ِب ابفتفدف رف ائِيلف فِي الفحف رف الو إِسف قفلفبف ِرجف ا انف لفمح وف
وولفى ِب الف رف اِمنفا كفالفحف ونف ِمنف أفمف ِزمو نفهف ا هومف مو مف قفالووا إِنحمف ل  ِلفنحهو جو وف ثفلفثِينف رف ائِيلف نفحف رف اِل إِسف ِربوونف قفتفلفى ِمنف ِرجف ةو. يفضف أفِت الفعفلفمف ا ابفتفدف لفمح وف

اِء وف السحمف عفدو نفحف ا تفصف ِدينفِة كولتِهف إِذفا بِالفمف ائِِه وف رف اۭن الفتفففتف بفنفيفاِمينو إِلفى وف ودف دوخف ِدينفِة عفمو عفدو ِمنف الفمف الو. تفصف بف ِرجف هفرف ائِيلف وف رف الو إِسف عف ِرجف جف رف وف
مف سحهو ا أفنح الشحرح قفدف مف أفوف مف رف دفةۭ ِلفنحهو عف يفاِمينف بِرف لفكووهومف. بفنف دوِن أفهف الحِذينف ِمنف الفمو مف وف كفهو رف ِقتفالف أفدف لِكنح الف يحِة وف ئِيلف فِي طفِريِق الفبفرتِ رف امف بفنِي إِسف عووا أفمف جف رف وف

ِطِهمف سف طووا بفنفيفاِمينف وطاردوهم بسهولة وأدركوهم مقابل جبعة لجهة شروقالشمس. فِي وف اوف ۭل. ففحف جو انِيفةف عفشفرف أفلففف رف فسقط من بنيامين ثفمف
و بفأفۭس لفِء ذفوو ِميعف هؤو ونف. جف ةِ ِرم  رف خف بووا إِلفى الفبفِريحِة إِلفى صف هفرف وا وف هومف إِلفى. ففدفارو اءف رف شفد وا وف ۭل وف جو سفةف آلفِف رف مف كفِك خف م فِي الستِ ففالفتفقفطووا ِمنفهو

ۭل جو م أفلفففيف رف قفتفلووا ِمنفهو عوومف وف ِم. ِجدف تفِرِطي السحيفِف فِي ذِلكف الفيفوف خف ۭل مو جو ِرينف أفلففف رف ِعشف سفة  وف مف يفاِمينف خف ِميعو السحاقِِطينف ِمنف بفنف كفانف جف ِميعو. وف جف
و بفأفۭس لفِء ذفوو ۭر. هؤو هو بفعفةف أفشف ونف أفرف ةِ ِرم  رف وا فِي صفخف أفقفامو ۭل وف جو ونف ِست  ِمئفِة رف ةِ ِرم  رف خف يحِة إِلفى صف بف إِلفى الفبفرتِ هفرف دفارف وف الو بفنِي. وف عف ِرجف جف رف وف



ِجدفتف دوِن الحتِي وو ِميعو الفمو أفيفضا  جف ِجدف وف ا وو تحى كولح مف ائِمف حف تحى الفبفهف ِرهفا حف فسف ِدينفِة بِأ دتِ السحيفِف ِمنف الفمف بووهومف بِحف رف ضف يفاِمينف وف ائِيلف إِلفى بفنِي بفنف رف إِسف
قووهفا بِالنحاِر رف  .أفحف

أفة  رف نفتفهو ِلبِنفيفاِمينف امف د  ِمنحا ابف مف أفحف لتِ ففاةِ قفائِِلينف لف يوسف لففووا فِي الفِمصف ائِيلف حف رف الو إِسف جف رف امف. وف سفاِء أفمف وا هونفاكف إِلفى الفمف أفقفامو اءف الشحعفبو إِلفى بفيفِت إِيلف وف جف وف
ا بوكفاء  عفِظيما  بفكفوف مف وف تفهو وف ففعووا صف رف ائِيلف ِسبفط . ِا وف رف مف ِمنف إِسف قفدو الفيفوف تحى يوفف ائِيلف حف رف دفثفتف هِذِه فِي إِسف ائِيلف حف رف ب  إلهف إِسف اذفا يفا رف قفالووا ِلمف فِي. وف وف

ۭة ذفبفائِحف سفلفمف قفاۭت وف رف حف عفدووا مو أفصف بفحا  وف ذف ا هونفاكف مف بفنفوف ِميعِ. الفغفِد بفكحرف الشحعفبو وف عِ ِمنف جف مف جف عفدف فِي الفمف نف هووف التِذي لفمف يفصف ائِيلف مف رف قفالف بفنوو إِسف وف
ِ بت ائِيلف إِلفى الرح رف بفاِط إِسف تا . أفسف وف اتو مف ففاةِ قفائِل  يومف ِ إِلفى الفِمصف بت ِعدف إِلفى الرح لففو الفعفِظيمو عفلفى الحِذي لفمف يفصف ارف الفحف ائِيلف عفلفى. ِلفنحهو صف رف نفِدمف بفنوو إِسف وف

ائِيلف رف اِحد  ِمنف إِسف مف ِسبفط  وف قفالووا قفِد انفقفطفعف الفيفوف يفاِمينف أفِخيِهمف وف مف. بفنف ِ أفنف لف نوعفِطيفهو بت نو بِالرح لفففنفا نفحف قفدف حف ِر النتِسفاِء وف مف فِي أفمف لو ِللفبفاقِينف ِمنفهو اذفا نفعفمف مف
ففاةِ. ِمنف بفنفاتِنفا نِسفاء  ِ إِلفى الفِمصف بت عفدف إِلفى الرح ائِيلف لفمف يفصف رف بفاِط إِسف قفالووا أفي  ِسبفۭط ِمنف أفسف ل  ِمنف ِجلفعفادف. وف جو لحِة رف حف ذفا لفمف يفأفِت إِلفى الفمف هووف .وف

عف النتِسفاِء دتِ السحيفِف مف بووا سوكحانف ِجلفعفادف بِحف رو اضف صووهومف قفائِِلينف اذفهفبووا وف أفوف ۭل ِمنف بفنِي الفبفأفِس وف جو اعفةو إِلفى هونفاكف اثفنفيف عفشفرف أفلففف رف مف سفلفِت الفجف فرف ففأ
ففاِل الفطف لوونفهو. وف ا تفعفمف هذفا مف اعف ذفكتۭر. وف ِطجف ففت اضف أفةۭ عفرف رف كولح امف ونف كولح ذفكفۭر وف مو رتِ ى لفمف يفعفِرففنف. توحف بفعف ِمئفِة ففتفاةۭ عذفارف دووا يفابِيِش ِجلفعفادف أفرف جف ففوف

نفعفانف ِض كف لحِة إِلفى ِشيلووهف الحتِي فِي أفرف حف اءووا بِِهنح إِلفى الفمف جف عف ذفكفۭر وف اعِ مف ِطجف ل  بِالضف جو تف بفنِي بفنفيفاِمينف الحِذينف. رف كفلحمف ا وف اعفةو كول هف مف سفلفِت الفجف أفرف وف

لفحِ مف إِلفى الص  عفتفهو تفدف اسف ونف وف ةِ ِرم  رف لفمف. فِي صفخف هونح ِمنف نِسفاِء يفابِيِش ِجلفعفادف وف يفوف تفحف اتِي اسف هوم النتِسفاءف اللحوف طفوف فعف قفِت ففأ عف بفنفيفاِمينو فِي ذِلكف الفوف جف ففرف
فووهومف هكفذفا ائِيلف. يفكف رف قتا  فِي إِسف عفلف شف بح جف ِل بفنفيفاِمينف ِلفنح الرح نفِدمف الشحعفبو ِمنف أفجف ِر النتِسفاِء. وف نفعو بِالفبفاقِينف فِي أفمف اذفا نفصف اعفِة مف مف ففقفالف شويووخو الفجف

يفاِمينف ائِيلف. ِلفنحه قفِد انفقفطفعفِت النتِسفاءو ِمنف بفنف رف ى ِسبفط  ِمنف إِسف حف لف يومف اةۭ ِلبفنفيفاِمينف وف اثو نفجف قفالووا ِميفرف م نِسفاء  ِمنف بفنفاتِنفا. وف نو لف نفقفدورو أفنف نوعفِطيفهو نفحف وف
أفة  ِلبفنفيفاِمينف رف طفى امف نف أفعف لفعوون  مف لففووا قفائِِلينف مف ائِيلف حف رف اِليح بفيفِت إِيلف. ِلفنح بفنِي إِسف ِ فِي ِشيلووهف ِمنف سفنفۭة إِلفى سفنفۭة ِشمف بت ذفا ِعيدو الرح ثومح قفالووا هووف
ِ لفبوونفةف نووبِيت جف اِعدفةِ ِمنف بفيفِت إِيلف إِلفى شفِكيمف وف قِيح الطحِريِق الصح وِم. شفرف نووا فِي الفكورو مو ضووا واكف يفاِمينف قفائِِلينف امف ا بفنِي بفنف وف صف أفوف وا ففإِذفا. وف وانفظورو

ِض اذفهفبووا إِلفى أفرف أفتفهو ِمنف بفنفاِت ِشيلووهف وف رف اِحۭد امف فوِسكومف كول  وف طوفووا ِلفنف اخف وِم وف وا أفنفتومف ِمنف الفكورو جو رو قفِص ففاخف نف فِي الرح تف بفنفاتو ِشيلووهف ِليفدورف جف رف خف
يفاِمينف ِب ِلفنحكومف أفنفتومف. بفنف رف أفتفهو فِي الفحف رف اِحۭد امف ِلنفا ِلفنحنفا لفمف نفِجدف ِلكولتِ وف لفيفِهمف ِلفجف فووا عف اءف مف تفرف كووا إِلفيفنفا نفقوولو لفهو توهونح ِلكفيف يفشف وف هونح أفوف إِخف اءف آبفاؤو ففإِذفا جف

تومف تحى تفكوونووا قفدف أفثِمف قفِت حف تفطففووهونح. لفمف توعفطووهومف فِي الفوف اتِي اخف اِت اللحوف اقِصف سفبف عفِدِدِهمف ِمنف الرح ذووا نِسفاء  حف اتحخف يفاِمينف وف ففففعفل هكفذفا بفنوو بفنف
ا سفكفنووا بِهف دونف وف ا الفمو بفنفوو لفِكِهمف وف عووا إِلفى مو جف رف ذفهفبووا وف وا. وف جو رف خف تِِه وف عفِشرف اِحۭد إِلفى ِسبفِطِه وف قفِت كول  وف ائِيلف فِي ذِلكف الفوف رف ففسفارف ِمنف هونفاكف بفنوو إِسف

لفِكِه اِحۭد إِلفى مو ائِيلف. ِمنف هونفاكف كول  وف رف ِلك  فِي إِسف فيحاِم لفمف يفكونف مف يفنفيفِه. فِي تِلفكف الف سونف فِي عف ا حف اِحۭد عفِملف مف كول  وف
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ِض وع  فِي الفرف ارف جو اةِ أفنحهو صف ِم الفقوضف كف دفثف فِي أفيحاِم حو نفاهو, حف ابف أفتوهو وف رف امف وآبف هووف وف بف فِي بِلفِد مو ِم يفهووذفا ِليفتفغفرح ل  ِمنف بفيفِت لفحف جو مو. ففذفهفبف رف اسف وف
اِلكو ِل أفِليمف جو أفتِِه نوعفِمي, الرح رف مو امف اسف ِكلفيوونو , وف لوونو وف حف نفيفِه مف ا ابف مف اسف ِم يفهووذفا- وف اتِي ونف ِمنف بفيفِت لفحف كفانووا هونفاكف. أفففرف وآبف وف فتووا إِلفى بِلفِد مو .ففأ

لو نوعفِمي جو اِلكو رف اتف أفِليمف مف نفاهفا, وف ابف بفِقيفتف ِهيف وف وآبِيحتفيفِن. وف أفتفيفِن مو رف ا امف مف ذفا لفهو فخف اعووثو, ففأ ى رف رف مو الوخف اسف ففةو وف ا عورف دفاهومف مو إِحف ا هونفاكف. اسف أفقفامف وف
وف عفشفِر ِسنِيۭن ِكلفيوونو. نفحف لوونو وف حف ا مف اتفا ِكلفهومف ا, ثومح مف ِلهف جو ِمنف رف ا وف نفيفهف أفةو ِمِن ابف رف وآبف. ففتوِركفِت الفمف عفتف ِمنف بِلفِد مو جف رف نحتفاهفا وف كف تف ِهيف وف ,ففقفامف

بفزا  مف خو بفهو ِليوعفِطيفهو بح قفِد اففتفقفدف شفعف وآبف أفنح الرح ا سفِمعفتف فِي بِلفِد مو ا. لفنحهف عفهف كفنحتفاهفا مف كفاِن الحِذي كفانفتف فِيِه وف تف ِمنف الفمف جف رف خف نف فِي, وف ِسرف وف
ِض يفهووذفا وعِ إِلفى أفرف جو ا. الطحِريِق ِللر  ا: «ففقفالفتف نوعفِمي ِلكفنحتفيفهف هف اِحدفةۭ إِلفى بفيفِت أومتِ ِجعفا كول  وف ا. اذفهفبفا ارف سفانا  كفمف ا إِحف عفكومف ب  مف نفعِ الرح لفيفصف وف

بِي تفى وف وف ا بِالفمف نفعفتومف ا. صف ِلهف جو اِحدفةۭ فِي بفيفِت رف ة  كول  وف احف ب  أفنف تفِجدفا رف ا الرح لفيوعفِطكومف ا». وف بفكفيفنف, ففقفبحلفتفهومف اتفهونح وف وف ففعفنف أفصف رف ا. وف إِنحنفا: «ففقفالفتفا لفهف
عفِك إِلفى شفعفبِِك ِجعو مف ِجعفا يفا بِنفتفيح: «ففقفالفتف نوعفِمي». نفرف ِجعفا. ارف ال ؟ اِرف ا ِرجف تحى يفكوونووا لفكومف شفائِي بفنوونف بفعفدو حف ِعي؟ هفلف فِي أفحف اذفا تفذفهفبفاِن مف ِلمف

ۭل جو تو عفنف أفنف أفكوونف ِلرف اذفهفبفا لفنتِي قفدف ِشخف أفِلدو بفنِينف أفيفضا . يفا بِنفتفيح وف ۭل وف جو لفةف ِلرف فنتِي أفِصيرو هفِذِه اللحيف اء  أفيفضا  بِأ جف إِنف قولفتو ِلي رف اِن, وف بِرف هفلف تفصف
ۭل؟ لف يفا بِنفتفيح جو ِلِهمف عفنف أفنف تفكوونفا ِلرف اِن ِمنف أفجف ِجزف وا؟ هفلف تفنفحف بورو تحى يفكف مف حف تف. لفهو جف رف ِ قفدف خف بت ا لفنح يفدف الرح ِلكومف ا  ِمنف أفجف ة  ِجدت ومف غفمو ففإِنتِي مف

بفكفيفنف أفيفضا ». عفلفيح اتفهونح وف وف ففعفنف أفصف ا. ثومح رف اتفهف مف ففةو حف ا, ففقفبحلفتف عورف اعووثو ففلفِصقفتف بِهف ا رف أفمح ا: «ففقفالفتف. وف ففتوِك إِلفى شفعفبِهف عفتف ِسلف جف ذفا قفدف رف هووف
ا تِهف آِلهف ففتِِك. وف اءف ِسلف رف ِجِعي أفنفِت وف اعووثو. ارف نفِك: «ففقفالفتف رف ِجعف عف أفرف كفِك وف ي عفلفيح أفنف أفتفرو ِ أفبِيتو, لف توِلحتِ ا بِتت يفثومف حف ا ذفهفبفِت أفذفهفبو وف ثومف يف .لفنحهو حف

ِك إِلفِهي إِلفهو هونفاكف أفنفدففِنو. شفعفبوِك شفعفبِي وف وتو وف ِ أفمو تت ا مو يفثومف هفكفذفا يفِزيدو. حف ب  بِي وف بفيفنفِك. هفكفذفا يفففعفلو الرح تو يفففِصلو بفيفنِي وف وف ا الفمف أفتف». إِنحمف ا رف ففلفمح
ا ا كففحتف عفِن الفكفلفِم إِلفيفهف عفهف دفة  عفلفى الذحهفاِب مف شفدتِ ا مو ۭم. أفنحهف لفتفا بفيفتف لفحف تحى دفخف ا حف ا. ففذفهفبفتفا ِكلفتفاهومف ِدينفةف كولحهف ۭم أفنح الفمف ا بفيفتف لفحف وِلِهمف كفانف ِعنفدف دوخو وف

ا كفتف بِسفبفبِِهمف رح قفالووا, تفحف مف» أفهفِذِه نوعفِمي؟: «وف ةف: «ففقفالفتف لفهو رح عوونِي مو عوونِي نوعفِميف بفِل ادف ا , لف تفدف نِي ِجدت رح تفِلئفة . لفنح الفقفِديرف قفدف أفمف مف إِنتِي ذفهفبفتو مو
ب  ففاِرغفة  عفنِيف الرح جف أفرف عوونفنِي . وف اذفا تفدف نِي؟» نوعفِميف«ِلمف قفِديرو قفدف كفسحرف الف ب  قفدف أفذفلحنِي وف الرح ا» وف عفهف ا مف وآبِيحةو كفنحتوهف اعووثو الفمو رف عفتف نوعفِمي وف جف ,ففرف

وآبف عفتف ِمنف بِلفِد مو جف اِد الشحِعيِر, الحتِي رف صف ۭم فِي ابفتِدفاِء حف لفتفا بفيفتف لفحف دفخف وف .  

ا ِلهف جو ابفۭة ِلرف كفانف ِلنوعفِمي ذوو قفرف اِلكف, وف ةِ أفِليمف بحارو بفأفۭس ِمنف عفِشيرف هو بووعفزو, جف مو وآبِيحةو ِلنوعفِمي. اسف اعووثو الفمو قفِل: «ففقفالفتف رف دفِعينِي أفذفهفبف إِلفى الفحف
يفنفيفِه ة  فِي عف نف أفِجدو نِعفمف اءف مف رف أفلفتفِقطف سفنفابِلف وف اِدينف». اذفهفبِي يفا ابفنفتِي: «ففقفالفتف لفهفا». وف صح اءف الفحف رف قفِل وف الفتفقفطفتف فِي الفحف اءفتف وف جف .ففذفهفبفتف وف

اِلكف ةِ أفِليمف قفۭل ِلبووعفزف الحِذي ِمنف عفِشيرف عفِة حف ا فِي قِطف اِدينف. ففاتحففقف نفِصيبوهف صح قفالف ِللفحف ۭم وف اءف ِمنف بفيفِت لفحف إِذفا بِبووعفزف قفدف جف عفكومف: «وف ب  مف ففقفالووا». الرح
ب : «لفهو اِدينف». يوبفاِركوكف الرح صح كحِل عفلفى الفحف وف ففتفاةو؟: «ففقفالف بووعفزو ِلغولفِمِه الفمو نف هفِذِه الف ابف» ِلمف فجف عف نوعفِمي ِمنف: «ففأ عفتف مف جف وآبِيحة  قفدف رف ِهيف ففتفاة  مو

وآبف قفالفتف, بِلفِد مو اِدينف: وف صح اءف الفحف رف ِم وف زف عف بفيفنف الفحو مف أفجف بفاحِ إِلفى النف. دفعوونِي أفلفتفِقطف وف كفثفتف ِمنف الصح مف اءفتف وف ا لفبِثفتف فِي الفبفيفِت. ففجف ».قفِليل  مح
اعووثف رف: «ففقفالف بووعفزو ِلرف قفِل آخف ِعينف يفا ابفنفتِي؟ لف تفذفهفبِي ِلتفلفتفِقِطي فِي حف مف نفا, أفلف تفسف ِحي ِمنف هفهو أفيفضا  لف تفبفرف عفيفنفاِك. بفلف هونفا لفِزِمي ففتفيفاتِي, وف

هومف اءف رف اذفهفبِي وف صودوونف وف قفِل الحِذي يفحف تفقفاهو. عفلفى الفحف ا اسف بِي ِممح رف اشف ِت ففاذفهفبِي إِلفى النِيفِة وف إِذفا عفِطشف س وِك؟ وف انف أفنف لف يفمف أفلفمف أووِص الفِغلفمف
انو قفالفتف لفهو». الفِغلفمف ِض وف دفتف إِلفى الفرف سفجف ا وف ِههف جف أفنفا غفِريبفة : «ففسفقفطفتف عفلفى وف تحى تفنفظورف إِلفيح وف يفنفيفكف حف ة  فِي عف دفتو نِعفمف جف ابف!» كفيففف وف فجف ففأ
ِلِك: «بووعفزو جو ِت رف وف اتِِك بفعفدف مف مف ا ففعفلفِت بِحف تو بِكولتِ مف بِرف ِت إِلفى شفعفۭب لفمف تفعفِرفِيِه ِمنف, إِنحنِي قفدف أوخف ِسرف ِلِدِك وف وف ضف مف أفرف ِك وف أومح ِت أفبفاِك وف كف تحى تفرف حف
لفِك. قفبفلو ب  عفمف يفِه, ِليوكفافِِئ الرح نفاحف تف جف تفِمي تفحف ائِيلف الحِذي ِجئفِت ِلكفيف تفحف رف ِ إِلفِه إِسف بت ِك كفاِمل  ِمنف ِعنفِد الرح رو لفيفكونف أفجف لفيفتفنِي أفِجدو: «ففقفالفت». وف

اِريفتِكف يحبفتف قفلفبف جف طف يفتفنِي وف نفيفكف يفا سفيتِِدي لفنحكف قفدف عفزح ة  فِي عفيف اِريكف, نِعفمف وف اِحدفةۭ ِمنف جف أفنفا لفسفتو كفوف ا بووعفزو». وف ِل: «ففقفالف لفهف قفِت الفكف ِعنفدف وف
لتِ تفِك فِي الفخف ِمِسي لوقفمف اغف بفِز وف كوِلي ِمنف الفخو نفا وف ا ففِريكا ». تفقفدحِمي إِلفى هفهو لفهف اِدينف ففنفاوف صح انِِب الفحف لفسفتف بِجف ا, ففجف نفهف ففضفلف عف شفبِعفتف وف فكفلفتف وف ثومح. ففأ

تف ِلتفلفتفِقطف انفهو. قفامف رف بووعفزو ِغلفمف فمف ذووهفا: «ففأ لف توؤف ِم أفيفضا  وف زف لف. دفعووهفا تفلفتفِقطف بفيفنف الفحو دفعووهفا تفلفتفِقطف وف ِم وف زف ا ِمنف الفحو أفنفِسلووا أفيفضا  لفهف وف
وهفا تفِهرو سفاِء». تفنف قفِل إِلفى الفمف وف إِيففِة شفِعيۭر, ففالفتفقفطفتف فِي الفحف ا الفتفقفطفتفهو ففكفانف نفحف بفطفتف مف خف ِدينفةف. وف لفِت الفمف دفخف لفتفهو وف مف تفهو. ففحف ا الفتفقفطف ا مف اتوهف مف أفتف حف .ففرف

ا ا بفعفدف ِشبفِعهف لف عفنفهف ا ففضف ا مف طفتفهف أفعف تف وف جف رف أفخف ا. وف اتوهف مف ا حف كا : «ففقفالفتف لفهف بفارف تفغفلفِت؟ ِليفكوِن النحاِظرو إِلفيفِك مو أفيفنف اشف مف وف ِت الفيفوف تف». أفيفنف الفتفقفطف بفرف فخف ففأ
قفالفِت عفهو وف تفغفلفتف مف ا بِالحِذي اشف اتفهف مف مف بووعفزو: «حف عفهو الفيفوف تفغفلفتو مف ِل الحِذي اشف جو مو الرح ِ لفنحهو لفمف: «ففقفالفتف نوعفِمي ِلكفنحتِهفا». اسف بت ك  هووف ِمنف الرح بفارف مو

تفى وف الفمف يفاِء وف عف الفحف وفف مف عفرو ِك الفمف ا نوعفِمي». يفتفرو ابفۭة لفنفا: «ثومح قفالفتف لفهف لو ذوو قفرف جو ِليتِنفا. الرح وآبِيحةو». هووف ثفانِي وف اعووثو الفمو إِنحهو قفالف ِلي: «ففقفالفتف رف
اِدي صف ِميعف حف لووا جف تحى يوكفمتِ ا». أفيفضا  لفِزِمي فِتفيفانِي حف نحتِهف اعووثف كف تحى لف يفقفعووا: «ففقفالفتف نوعفِمي ِلرف عف ففتفيفاتِِه حف ِجي مف رو سفن  يفا ابفنفتِي أفنف تفخف إِنحهو حف

رف قفِل آخف ادو الفِحنفطفِة». بِِك فِي حف صف حف ادو الشحِعيِر وف صف تحى انفتفهفى حف تف ففتفيفاِت بووعفزف فِي اِللفتِقفاِط حف مف ا. ففلفزف اتِهف مف عف حف سفكفنفتف مف وف . 

ا اتوهف مف ا نوعفِمي حف قفالفتف لفهف ابفۭة لفنفا: «وف ؟ ففالنف أفلفيفسف بووعفزو ذفا قفرف يفر  ة  ِليفكوونف لفِك خف احف عف ففتفيفاتِِه؟ هفا هووف, يفا ابفنفتِي أفلف أفلفتفِمسو لفِك رف الحِذي كونفِت مف
لفةف ي بفيفدفرف الشحِعيِر اللحيف انفِزِلي إِلفى الفبفيفدفِر. يوذفرتِ الفبفِسي ثِيفابفِك وف تفدفهحنِي وف تفِسِلي وف ِل, ففاغف غف ِمنف الفكف تحى يفففرف ِل حف جو فِي ِعنفدف الرح لفِكنف لف توعفرف وف

ِب الش رف طفِجِعي. وف اضف لفيفِه وف ِشِفي نفاِحيفةف ِرجف اكف ِلي وف خو ادف طفِجعو فِيِه وف كفانف الحِذي يفضف لفِمي الفمف عف ففاعف طفجف تفى اضف مف ِلينف, وف ا تفعفمف ِك بِمف بِرو هووف يوخف ».وف
نفعو: «ففقفالفتف لفهفا ا قولفِت أفصف اتوهفا». كولح مف مف ا بِِه حف تفهف رف ا أفمف سفبف كولتِ مف ِملفتف حف عف لفتف إِلفى الفبفيفدفِر وف لف. ففنفزف دفخف طفابف قفلفبوهو وف شفِربف وف فكفلف بووعفزو وف ففأ

ِة مف ِف الفعفرف طفِجعف فِي طفرف عفتف. ِليفضف طفجف اضف لفيفِه وف كفشفففتف نفاِحيفةف ِرجف ا  وف لفتف ِسرت بف. ففدفخف طفرف لف اضف جو اِف اللحيفِل أفنح الرح كفانف ِعنفدف انفتِصف الفتفففتف, وف وف
لفيفِه طفِجعفۭة ِعنفدف ِرجف أفةۭ موضف رف إِذفا بِامف نف أفنفِت؟: «ففقفالف. وف توكف: «ففقفالفتف» مف اعووثو أفمف ِلي . أفنفا رف تِكف لفنحكف وف بِكف عفلفى أفمف إِنحِك: «ففقفالف». ففابفسوطف ذفيفلف ثفوف

ِل ثفرف ِمنف الفوح وففِك فِي الفِخيِر أفكف عفرو سفنفِت مف نفتِي لفنحِك قفدف أفحف ِ يفا ابف بت كفة  ِمنف الرح بفارف اءف الش بحاِن, مو رف ِعي وف نِيفاءف, إِذف لفمف تفسف اءف كفانووا أفوف أفغف النف. فوقفرف وف



افِي ا تفقووِلينف أفففعفلو لفِك. يفا ابفنفتِي لف تفخف أفة  ففاِضلفة , كول  مف رف لفمو أفنحِك امف اِب شفعفبِي تفعف ِميعف أفبفوف ِلي . لفنح جف ِحيح  أفنتِي وف النف صف ِلي , وف دو وف لفِكنف يووجف وف
بو ِمنتِي لفةف. أفقفرف سفنا , بِيتِي اللحيف ِ ففحف ِليت قح الفوف بفاحِ أفنحهو إِنف قفضفى لفِك حف يفكوونو فِي الصح ِ. ِليفقفِض. وف ِليت قح الفوف إِنف لفمف يفشفأف أفنف يفقفِضيف لفِك حف فنفا أفقفِضي, وف ففأ

ب . لفِك ي  هووف الرح بفاحِ. حف طفِجِعي إِلفى الصح بفاحِ». اضف لفيفِه إِلفى الصح عفتف ِعنفدف ِرجف طفجف اِحبِِه. ففاضف عفِرففِة صف اِحدو عفلفى مف تف قفبفلف أفنف يفقفِدرف الفوف .ثومح قفامف
قفالف اءفتف إِلفى الفبفيفدفِر: «وف أفةف جف رف لفمف أفنح الفمف ِسِكيِه: «ثومح قفالف». لف يوعف أفمف لفيفِك وف دفاءف الحِذي عف سفكفتفهو». هفاتِي الرتِ فمف ا, ففأ عفهف ضف وف تفالف ِستحة  ِمنف الشحِعيِر وف ففاكف
ا لفيفهف ِدينفةف. عف لف الفمف ا ففقفالفتف. ثومح دفخف اتِهف مف اءفتف إِلفى حف نفتِي؟: «ففجف نف أفنفِت يفا ابف لو» مف جو ا الرح ا ففعفلف لفهف ا بِكولتِ مف تفهف بفرف فخف قفالفتف. ففأ تحةف ِمنف: «وف هفِذِه الستِ

طفانِي اتِِك: لفنحهو قفالف, الشحِعيِر أفعف مف رو: «ففقفالفِت». لف تفِجيئِي ففاِرغفة  إِلفى حف تحى تفعفلفِمي كفيففف يفقفعو الفمف ِلِسي يفا ابفنفتِي حف أو, اجف دف لف لف يفهف جو لفنح الرح
مف رف الفيفوف مف الفمف تحى يوتفمتِ  .«حف

لفسف هونفاكف جف ِعدف بووعفزو إِلفى الفبفاِب وف نفهو بووعفزو عفابِر . ففصف لحمف عف ِ الحِذي تفكف ِليت إِذفا بِالفوف ِلسف هونفا أفنفتف يفا فولفنو الففولفنِي : «ففقفالف. وف اجف الف». ِملف وف ففمف
لفسف جف مو. وف قفالف لفهو ِدينفِة وف اۭل ِمنف شويووخِ الفمف ةف ِرجف ذف عفشفرف ِلسووا هونفا: «ثومح أفخف لفسووا». اجف ِ. ففجف ِليت وآبف: «ثومح قفالف ِللفوف عفتف ِمنف بِلفِد مو جف إِنح نوعفِميف الحتِي رف

اِلكف قفِل الحتِي لفِخينفا أفِليمف عفةف الفحف كف. تفبِيعو قِطف بِرو امف شويووخِ شفعفبِي: «ففقولفتو إِنتِي أوخف قودح اِلِسينف وف امف الفجف تفِر قودح إِنف كونفتف لف تففوك . ففإِنف كونفتف تففوك  فففوكح. اشف وف
لفمف نِي لفعف بِرف فخف أفنفا بفعفدفكف. ففأ كف يففوك  وف يفرو تفِري أفيفضا  ِمنف يفِد: «ففقفالف بووعفزو». إِنتِي أففوك : «ففقفالف». لفنحهو لفيفسف غف قفلف ِمنف يفِد نوعفِمي تفشف تفِري الفحف مف تفشف يفوف

اثِِه يتِِت عفلفى ِميرف مف الفمف يتِِت ِلتوِقيمف اسف أفةِ الفمف رف وآبِيحِة امف اعووثف الفمو ِلي ». رف اثِي: «ففقفالف الفوف فففوكح أفنفتف ِلنفففِسكف. لف أفقفِدرو أفنف أففوكح ِلنفففِسي ِلئفلح أوففِسدف ِميرف
لفِة». فِكفاِكي لفنتِي لف أفقفِدرو أفنف أففوكح بفادف الفمو ِفكفاِك وف ِر الف ائِيلف فِي أفمف رف هفِذِه ِهيف الفعفادفةو سفابِقا  فِي إِسف ۭر, وف ِل إِثفبفاِت كولتِ أفمف لفهو. لفجف لو نفعف جو لفعو الرح يفخف

اِحبِِه يوعفِطيِه ِلصف ائِيلف. وف رف ِذِه ِهيف الفعفادفةو فِي إِسف ِلي  ِلبووعفزف. ففهف تفِر ِلنفففِسكف: «ففقفالف الفوف لفعف نفعفلفهو». اشف خف ِميعِ الشحعفِب. وف ِلجف :ففقفالف بووعفزو ِللش يووخِ وف
لوونف ِمنف يفِد نوعفِمي« حف مف ا ِلِكلفيوونف وف كولح مف اِلكف وف ا لفِليمف يفتو كولح مف تفرف مف أفنتِي قفِد اشف لوونف قفِد. أفنفتومف شوهوود  الفيفوف حف أفةو مف رف وآبِيحةو امف اعووثو الفمو كفذفا رف وف

أفة  رف ا ِليف امف توهف يف تفرف كفانِِه, اشف ِمنف بفاِب مف تِِه وف وف يتِِت ِمنف بفيفِن إِخف مو الفمف لف يفنفقفِرضو اسف اثِِه وف يتِِت عفلفى ِميرف مف الفمف وقِيمف اسف مف. ِل تومف شوهوود  الفيفوف ِميعو». أفنف ففقفالف جف
الش يووخو نو شوهوود : «الشحعفِب الحِذينف فِي الفبفاِب وف ائِيلف. نفحف رف لفيفئفةف اللحتفيفِن بفنفتفا بفيفتف إِسف كف اِحيلف وف أفةف الدحاِخلفةف إِلفى بفيفتِكف كفرف رف ب  الفمف عفِل الرح نفعف. ففلفيفجف ففاصف

ۭم ۭم فِي بفيفِت لفحف كونف ذفا اسف اتفةف وف ارو ِليفهووذفا. بِبفأفۭس فِي أفففرف لفدفتفهو ثفامف لفيفكونف بفيفتوكف كفبفيفِت ففاِرصف الحِذي وف ب  ِمنف هفِذِه, وف ِل الحِذي يوعفِطيكف الرح ِمنف النحسف
ا». الفففتفاةِ لفيفهف لف عف دفخف أفة  وف رف اعووثف امف ذف بووعفزو رف فخف لفدفِت ابفنا , ففأ بفل  ففوف ب  حف طفاهفا الرح فعف ِك: «ففقفالفِت النتِسفاءو ِلنوعفِمي. ففأ ب  الحِذي لفمف يوعفِدمف ك  الرح بفارف مو

ائِيلف رف هو فِي إِسف مو عفى اسف مف ِلكفيف يودف ِليتا  الفيفوف الفِة شفيفبفتِِك. وف إِعف اعِ نفففۭس وف جف يفكوونو لفِك ِلرف تفهو. وف لفدف بحتفِك قفدف وف يفر  لفِك ِمنف, لفنح كفنحتفِك الحتِي أفحف ِهيف خف وف
بتِيفة ». سفبفعفِة بفنِينف رف تف لفهو مو ارف صف ا وف نِهف عفتفهو فِي ِحضف ضف وف لفدف وف ذفتف نوعفِمي الفوف فخف ما  قفائِلفۭت. ففأ اتو اسف ارف تفهو الفجف سفمح ِلدف ابفن  ِلنوعفِمي: «وف نف» قفدف وو دفعفوف وف

هو عووبِيدف مف دف. اسف اِليدو ففاِرصف. هووف أفبوو يفسحى أفبِي دفاوو وف هفِذِه مف ونف: وف رو صف لفدف حف امف, ففاِرصو وف لفدف رف ونو وف رو صف حف ينفادفابف, وف لفدف عفمتِ امو وف رف ينفادفابو, وف عفمتِ وف
شوونف لفدف نفحف ونف, وف لفدف سفلفمو شوونو وف نفحف لفدف بووعفزف, وف ونو وف سفلفمو لفدف عووبِيدف, وف بووعفزو وف لفدف يفسحى, وف عووبِيدو وف دف, وف لفدف دفاوو يفسحى وف وف . 

    

 

صدق ا العظيم  
 



سورة صموئيل
 

بسم ا الرحمن الرحيم
 

وف بفِن صووۭف وف بفِن تووحو امف بفِن أفِليهو وحف هو أفلفقفانفةو بفنو يفرو مو ايِمف اسف بفِل أفففرف تفايِِم صووفِيمف ِمنف جف امف ل  ِمنف رف جو ايِِمي . كفانف رف أفتفاِن. هووف أفففرف رف لفهو امف مو, وف اسف
ى ففنِنحةو رف مو الوخف اسف نحةو وف اِحدفةِ حف لفد . الفوف كفانف ِلففنِنحةف أفوف لفد , وف ا أفوف نحةو ففلفمف يفكونف لفهف ا حف أفمح ِدينفتِِه ِمنف سفنفۭة إِلفى سفنفۭة. وف عفدو ِمنف مف لو يفصف جو كفانف هفذفا الرح وف

نووِد فِي ِشيلووهف ِ الفجو بت بفحف ِلرف يفذف دف وف جو كفانف هونفاكف ابفنفا عفاِلي. ِليفسف اسو: وف فِينفحف ففنِي وف ِ, حو بت قفانفةو. كفاِهنفا الرح ذفبفحف أفلف قفتو وف ا كفانف الفوف لفمح طفى ففنِنحةف, وف أفعف
ا أفنفِصبفة  بفنفاتِهف ا وف ِميعف بفنِيهف جف أفتفهو وف رف طفاهفا نفِصيبف اثفنفيفِن. امف فعف نحةو ففأ ا حف أفمح نحةف, وف ا. لفنحهو كفانف يوِحب  حف هف ِحمف لفقف رف بح كفانف قفدف أفغف لفِكنح الرح كفانفتف. وف وف

ِة غفمف رف ِل الفمو ا أفيفضا  غفيفظا  لفجف ا توِغيظوهف توهف رح ا, ضف هف ِحمف لفقف رف بح أفغف ارف سفنفة  بفعفدف سفنفۭة. لفنح الرح هفكفذفا صف ِ, وف بت ِعدفتف إِلفى بفيفِت الرح ا صف هفكفذفا, كولحمف
ا لفمف تفأفكولف. كفانفتف توِغيظوهف ا. ففبفكفتف وف لوهف جو قفانفةو رف ا أفلف نحةو: «ففقفالف لفهف يفر  لفِك ِمنف, يفا حف ا أفنفا خف تفئِبو قفلفبوِك؟ أفمف اذفا يفكف ِلمف اذفا لف تفأفكوِلينف وف ِلمف اذفا تفبفِكينف وف ِلمف
؟ ةِ بفنِينف ا شفِربووا». عفشفرف بفعفدفمف ا أفكفلووا فِي ِشيلووهف وف نحةو بفعفدفمف تف حف ِ, ففقفامف بت ِة هفيفكفِل الرح ِ ِعنفدف قفائِمف ِسيت اِلس  عفلفى الفكورف عفاِلي الفكفاِهنو جف ةو, وف رح ِهيف مو وف

ِ. النحففِس بت لحتف إِلفى الرح قفالفتف, ففصف تف نفذفرا  وف نفذفرف بفكفتف بوكفاء  وف نووِد: «وف بح الفجو تِكف, يفا رف ذفلحِة أفمف تف نفظفرا  إِلفى مف تفكف, إِنف نفظفرف لفمف تفنفسف أفمف تفنِي وف ذفكفرف وف
عف بفشفۭر رف تفكف زف طفيفتف أفمف يفاتِِه, بفلف أفعف ِ كولح أفيحاِم حف بت ِطيِه ِللرح وسفى, ففإِنتِي أوعف أفسفهو مو لف يفعفلوو رف عفاِلي». وف ِ وف بت امف الرح ِت الصحلفةف أفمف ثفرف كفانف إِذف أفكف وف

ا- يولفِحظو ففاهفا  لحمو فِي قفلفبِهف نحةف كفانفتف تفتفكف كفاِن, ففإِنح حف رح ففتفاهفا ففقفطف تفتفحف شف عف , وف مف ا لفمف يوسف توهف وف صف ى- وف رف ا سفكف ا. أفنح عفاِليف ظفنحهف تفى: «ففقفالف لفهف تحى مف حف
ِك عفنفِك رف مف ؟ انفِزِعي خف كفِرينف نحةو». تفسف ابفتف حف فجف ِكرا . لف يفا سفيتِِدي: «ففأ سف لف مو را  وف مف بف خف رف لفمف أفشف وحِ وف ِزينفةو الر  أفة  حف رف كوبو نفففِسي, إِنتِي امف بفلف أفسف

ِ بت امف الرح تفكف ابفنفةف بفِليحعفالف. أفمف ِسبف أفمف تو إِلفى النف. لف تفحف غفيفِظي قفدف تفكفلحمف بفتِي وف ةِ كورف ثفرف ا عفاِلي». لفنتِي ِمنف كف إِلفهو, اذفهفبِي بِسفلفۭم: «ففقفالف لفهف وف
فلفتِِه ِمنف لفدونفهو لفِك الحِذي سفأ ائِيلف يوعفِطيِك سوؤف رف نفيفكف: «ففقفالفتف». إِسف ة  فِي عفيف اِريفتوكف نِعفمف لفتف». ِلتفِجدف جف أفكف ا وف أفةو فِي طفِريِقهف رف ِت الفمف ضف لفمف يفكونف, ثومح مف وف

غفيحرا  ا بفعفدو مو هف هو جف ِ. وف بت امف الرح دووا أفمف سفجف بفاحِ وف وا فِي الصح بفكحرو ِة, وف امف اءووا إِلفى بفيفتِِهمف فِي الرح جف عووا وف جف رف نحةف. وف أفتفهو حف رف قفانفةو امف فف أفلف عفرف ب , وف الرح وف
هفا وئِيلف قفائِلفة . ذفكفرف هو صفمو مف دفعفِت اسف لفدفِت ابفنا  وف وف بِلفتف وف نحةف حف اِر السحنفِة أفنح حف دف كفانف فِي مف فلفتوهو: «وف ِ سفأ بت تِِه». لفنتِي ِمنف الرح ِميعو بفيف جف قفانفةو وف ِعدف أفلف صف وف

ةف السحنفِويحةف ِ الذحبِيحف بت بفحف ِللرح هو, ِليفذف نفذفرف ا. وف ِلهف جو ا قفالفتف ِلرف عفدف لفنحهف نحةف لفمف تفصف لفِكنح حف يوِقيمف هونفاكف: «وف ِ وف بت امف الرح اءفى أفمف بِي  آتِي بِِه ِليفتفرف تفى فوِطمف الصح مف
ا». إِلفى الفبفِد لوهف جو ا أفلفقفانفةو رف سونو فِي عفيفنفيفِك: «ففقفالف لفهف ا يفحف ِلي مف مف تحى تفففِطِميِه. اعف كوثِي حف هو. امف ب  يوِقيمو كفلفمف ا الرح عفِت». إِنحمف ضف أفرف أفةو وف رف كفثفِت الفمف ففمف

تفهو تحى ففطفمف ا حف ۭر. ابفنفهف مف ِ خف ِزقت إِيففِة دفقِيۭق وف اۭن وف ا بِثفلفثفِة ثِيرف عفهف تفهو مف عفدف تفهو أفصف ِغير , ثومح ِحينف ففطفمف بِي  صف الصح ِ فِي ِشيلووهف وف بت أفتفتف بِِه إِلفى الرح .وف
ِ إِلفى عفاِلي بِيت اءووا بِالصح جف رف وف وا الثحوف قفالفتف. ففذفبفحو فلوكف يفا سفيتِِدي: «وف أ يحة  ِهيف نفففسوكف يفا سفيتِِدي. أفسف لتِي إِلفى, حف قفففتف لفدفيفكف هونفا توصف أفةو الحتِي وف رف أفنفا الفمف

ِ بت فلفتوهو ِمنف لفدونفهو. الرح ِليف الحِذي سفأ ب  سوؤف طفانِيف الرح فعف لحيفتو ففأ ِ صف بِيت ِل هفذفا الصح ِ. لفجف بت توهو ِللرح أفنفا أفيفضا  قفدف أفعفرف عفار . وف يفاتِِه هووف مو ِميعف أفيحاِم حف جف
ِ بت ِ». ِللرح بت دووا هونفاكف ِللرح سفجف وف

نحةو لحتف حف ِ: «ففصف بت ِ. ففِرحف قفلفبِي بِالرح بت نِي بِالرح تفففعف قفرف دفائِي. ارف لفِصكف, اتحسفعف ففِمي عفلفى أفعف تو بِخف ِ. لفنتِي قفِد ابفتفهفجف بت لفنحهو, لفيفسف قود وس  ِمثفلف الرح
كف ة  ِمثفلف إِلفِهنفا, لفيفسف غفيفرف رف لفيفسف صفخف تفعفِليف. وف سف وا الفكفلفمف الفعفاِليف الفمو اِهكومف, لف توكفثتِرو ة  ِمنف أفففوف قفاحف حف وف لفتفبفرف ِليم . وف بح إِلفه  عف نو, لفنح الرح بِِه تووزف وف

الو مف نفطفقووا بِالفبفأفِس. الفعف عفففاءو تفمف الض  تف وف طفمف ةِ انفحف بفابِرف بفِز. قِِسي  الفجف مف بِالفخو وا أفنففوسفهو رو ف وا, الشحبفاعفى آجف الفِجيفاعو كف لفدفتف سفبفعفة . وف تحى أفنح الفعفاقِرف وف ,حف
ةف الفبفنِينف ذفبولفتف كفثِيرف يِي. وف يوحف ب  يوِميتو وف ِعدو. الرح يوصف اِويفِة وف بِطو إِلفى الفهف يوغفنِي. يوهف ب  يوففِقرو وف ففعو. الرح يفرف عو وف اِب. يفضف ِكينف ِمنف الت رف ففعو. يوِقيمو الفِمسف يفرف

ِد جف ِسيح الفمف مف كورف لتِكوهو يومف ففاِء وف عف الش رف لووِس مف بفلفِة ِللفجو زف ِض. الفففِقيرف ِمنف الفمف ِمدفةف الفرف ِ أفعف بت كوونفةف, لفنح ِللرح سف ا الفمف لفيفهف ضفعف عف قفدف وف لف أفتفِقيفائِِه. وف جو أفرف
سو رو توونف, يفحف مو ارو فِي الظحلفِم يفصف رف الفشف ةِ يفغفِلبو إِنفسفان . وف ونف. لفنحهو لفيفسف بِالفقووح ِ يفنفكفِسرو بت و الرح اِصمو خف لفيفِهمف. مو ِعدو عف اِء يورف ب  يفِدينو. ِمنف السحمف الرح

ِض ِلِكِه, أفقفاِصيف الفرف ا  ِلمف يوعفِطي ِعزت ِسيِحِه, وف نف مف ففعو قفرف يفرف تِِه». وف ِة إِلفى بفيف امف قفانفةو إِلفى الرح ذفهفبف أفلف امف عفاِلي. وف بح أفمف ِدمو الرح بِي  يفخف كفانف الصح وف
كفانف بفنوو عفاِلي بفنِي بفِليحعفالف. الفكفاِهِن نفِة ِمنف الشحعفِب, وف قح الفكفهف لف حف بح وف ة  يفِجيءو غولفمو الفكفاِهِن ِعنفدف طفبفخِ. لفمف يفعفِرفووا الرح ل  ذفبِيحف جو ا ذفبفحف رف كولحمف
ِم نفاۭن بِيفِدِه, اللححف ِمنفشفال  ذوو ثفلفثفِة أفسف ِر , وف ِقدف ِل أفِو الفِمقفلفى أفِو الف جف ِة أفِو الفِمرف ضف حف ِربو فِي الفِمرف ذوهو الفكفاِهنو- ففيفضف عفدو بِِه الفِمنفشفلو يفأفخو ا يفصف كول  مف
ائِيلف التِينف إِلفى هونفاكف فِي ِشيلووهف. ِلنفففِسِه رف ِميعِ إِسف ِل. هفكفذفا كفانووا يفففعفلوونف بِجف جو يفقوولو ِللرح مف يفأفتِي غولفمو الفكفاِهِن وف ِرقوونف الشححف ا يوحف كفذفِلكف قفبفلف مف

ى ِللفكفاِهِن: «الذحابِحِ وف ما  ِليوشف ِط لفحف بووخا  بفلف نفيفئا , أفعف طف ما  مف ذو ِمنفكف لفحف لو». ففإِنحهو لف يفأفخو جو مف: «ففيفقوولو لفهو الرح ل  الشححف ِرقووا أفوح تفِهيِه, ِليوحف ا تفشف ذف مف ثومح خو
با , لف: «ففيفقوولو لفهو». نفففسوكف ذو غفصف إِلح ففآخو ِ». بفِل النف توعفِطي وف بت امف الرح ا  أفمف ة  ِجدت اِن عفِظيمف ِطيحةو الفِغلفمف ِة, ففكفانفتف خف انووا بِتفقفِدمف تفهف لفنح النحاسف اسف
ِ بت ففووۭد ِمنف كفتحاۭن. الرح نفِطق  بِأ تفمف بِي  مو هووف صف ِ وف بت امف الرح ِدمو أفمف وئِيلو يفخف مو كفانف صف ا لفهو ِمنف سفنفۭة إِلفى سفنفۭة. وف تفهف عفدف أفصف ة  وف ِغيرف بحة  صف هو جو عفِملفتف لفهو أوم  وف

ِة السحنفِويحِة ا ِلذفبفحِ الذحبِيحف ِلهف جو عف رف قفالف. ِعنفدف صوعووِدهفا مف أفتفهو وف رف امف كف عفاِلي أفلفقفانفةف وف بفارف أفةِ بفدفلف الفعفاِريحِة: «وف رف ل  ِمنف هفِذِه الفمف ب  نفسف عفلف لفكف الرح يفجف
ِ بت تف ِللرح ا». الحتِي أفعفارف كفانِِهمف ذفهفبفا إِلفى مف بِنفتفيفِن. وف لفدفتف ثفلفثفةف بفنِينف وف وف بِلفتف وف نحةف حف ب  حف ا اففتفقفدف الرح لفمح ِ. وف بت وئِيلو ِعنفدف الرح بِي  صفمو كفبِرف الصح .وف
ا  شفاخف عفاِلي ِجدت اعِ, وف تِمف ِة اِلجف يفمف تفِمعفاِت فِي بفاِب خف جف اِجعوونف النتِسفاءف الفمو مف كفانووا يوضف فنحهو بِأ ائِيلف وف رف ِميعِ إِسف ا عفِملفهو بفنووهو بِجف سفِمعف بِكولتِ مف مف. وف :ففقفالف لفهو

ِميعِ هفذفا الشحعفِب« بِيثفِة ِمنف جف وِركومو الفخف ومو عو بِأ مف وِر؟ لفنتِي أفسف لوونف ِمثفلف هفِذِه الومو اذفا تفعفمف عو, لف يفا بفنِيح. ِلمف مف بفرو الحِذي أفسف سفنا  الفخف .لفنحهو لفيفسف حف
ِ يفتفعفد ونف بت عفلوونف شفعفبف الرح و. تفجف ف إِنفسفان  إِلفى إِنفسفاۭن يفِدينوهو اح طفأ ِلِه؟. إِذفا أفخف لتِي ِمنف أفجف نف يوصف ِ ففمف بت ف إِنفسفان  إِلفى الرح أ طف عووا» ففإِنف أفخف مف لفمف يفسف وف

مف بح شفاءف أفنف يوِميتفهو ِت أفبِيِهمف لفنح الرح وف النحاِس أفيفضا . ِلصف ِ وف بت صفلفحا  لفدفى الرح ا  وف وت ايفدف نومو وئِيلو ففتفزف بِي  صفمو ا الصح أفمح ِ إِلفى عفاِلي. وف لو اح جو اءف رف جف وف
قفالف لفهو ب : «وف نف: هفكفذفا يفقوولو الرح عفوف رف فِي بفيفِت فِرف هومف فِي ِمصف لحيفتو ِلبفيفِت أفبِيكف وف عفدف, هفلف تفجف ائِيلف ِلي كفاِهنا  ِليفصف رف بفاِط إِسف ِميعِ أفسف بفتوهو ِمنف جف انفتفخف وف

اِمي يفلفبفسف أففوودا  أفمف ورا  وف يووقِدف بفخو ذفبفِحي وف ائِيلف, عفلفى مف رف قفائِِد بفنِي إِسف ِميعف وف دفففعفتو ِلبفيفِت أفبِيكف جف تو! وف رف تِي الحتِي أفمف تفقفِدمف تِي وف اذفا تفدووسوونف ذفبِيحف ففِلمف
كفِن سف ا فِي الفمف ائِيلف, بِهف رف ب  إِلفهو إِسف ائِيلف شفعفبِي؟ ِلذفِلكف يفقوولو الرح رف اِت إِسف ائِِل كولتِ تفقفِدمف فوف نووا أفنففوسفكومف بِأ ِرمو بفنِيكف عفلفيح ِلتوسفمتِ توكف إِنتِي قولفتو إِنح بفيفتفكف: وف

اِمي إِلفى الفبفِد ونف أفمف بفيفتف أفبِيكف يفِسيرو ب . وف النف يفقوولو الرح اشفا ِلي: وف ونفنِي! حف ِرمو ِرمو الحِذينف يوكف ونف, ففإِنتِي أوكف غورو ونفنِي يفصف تفِقرو الحِذينف يفحف ذفا تفأفتِي. وف هووف
تحى لف يفكوونف شفيفخ  فِي بفيفتِكف اعف بفيفِت أفبِيكف حف ِذرف اعفكف وف ا ِذرف ائِيلف. أفيحام  أفقفطفعو فِيهف رف سفنو بِِه إِلفى إِسف ا يوحف كفِن فِي كولتِ مف سف ى ِضيقف الفمف تفرف لف يفكوونو, وف وف



ِويِب نفففِسكف. شفيفخ  فِي بفيفتِكف كولح الفيحاِم تفذف لفِل عفيفنفيفكف وف بفِحي يفكوونو ِلكف ذف اِم مف ل  لفكف لف أفقفطفعوهو ِمنف أفمف جو رف وتوونف شوبحانا . وف يحِة بفيفتِكف يفمو ِميعو ذورتِ جف .وف
اسف فِينفحف ففنِي وف نفيفكف حو ة  تفأفتِي عفلفى ابف هفِذِه لفكف عفلفمف ا: وف وتفاِن ِكلفهومف اِحۭد يفمو ۭم وف نفففِسي. فِي يفوف ا بِقفلفبِي وف سفبف مف لو حف أوقِيمو ِلنفففِسي كفاِهنا  أفِمينا  يفعفمف ,وف
ِسيِحي كولح الفيحاِم امف مف أفبفنِي لفهو بفيفتا  أفِمينا  ففيفِسيرو أفمف بفۭز. وف ِغيِف خو رف ۭة وف عفِة فِضح ِل قِطف دف لفهو لفجف جو نف يفبفقفى فِي بفيفتِكف يفأفتِي ِليفسف يفكوونو أفنح كولح مف ,وف

يفقوولو بفۭز: وف ةف خو رف نووِت ِلكولف ِكسف ظفائِِف الفكفهف دفى وف نِي إِلفى إِحف مح ضو ».
امف عفاِلي بح أفمف ِدمو الرح وئِيلو يفخف مو بِي  صف كفانف الصح ة  فِي تِلفكف الفيحاِم. وف ِ عفِزيزف بت ةو الرح كفانفتف كفِلمف يفا كفثِيرا . وف ؤف اِن إِذف. لفمف تفكونف رو مف كفانف فِي ذفِلكف الزح وف

عوففاِن  أفتفا تفضف تفدف نفاهو ابف عفيف كفانِِه وف طفِجعا  فِي مف ِ. لفمف يفقفِدرف أفنف يوبفِصرف- كفانف عفاِلي موضف اجو اح قفبفلف أفنف يفنفطفِفئف ِسرف طفِجع  فِي هفيفكفِل, وف وئِيلو موضف مو صف وف
ِ ِ الحِذي فِيِه تفابووتو اح بت وئِيلف, الرح مو بح دفعفا صف قفالف». هفئفنفذفا: «ففقفالف, أفنح الرح كفضف إِلفى عفاِلي وف رف تفنِي: «وف عو: «ففقفالف». هفئفنفذفا لفنحكف دفعفوف .لفمف أفدف

طفِجعف ِجعِ اضف عف». ارف طفجف اضف وئِيلف. ففذفهفبف وف دفعفا أفيفضا  صفمو ب  وف قفالف. ثومح عفادف الرح ذفهفبف إِلفى عفاِلي وف وئِيلو وف مو تفنِي: «ففقفامف صف ».هفئفنفذفا لفنحكف دفعفوف
عو يفا ابفنِي: «ففقفالف طفِجعف. لفمف أفدف ِجعِ اضف بح بفعفدو». (ارف وئِيلو الرح مو لفمف يفعفِرفف صف ِ بفعفدو, وف بت ِلنف لفهو كفلفمو الرح لف أوعف وئِيلف). وف مو ب  ففدفعفا صف عفادف الرح وف
قفالف. ثفاِلثفة  ذفهفبف إِلفى عفاِلي وف تفنِي: «ففقفامف وف بِيح». هفئفنفذفا لفنحكف دفعفوف عوو الصح بح يفدف وئِيلف. ففففِهمف عفاِلي أفنح الرح مو طفِجعف: «ففقفالف عفاِلي ِلصف ,اذفهفِب اضف

يفكوونو إِذفا دفعفاكف تفقوولو ب  لفنح عفبفدفكف سفاِمع : وف لحمف يفا رف كفانِِه». تفكف عف فِي مف طفجف اضف وئِيلو وف ِل. ففذفهفبف صفمو اِت الووف رح الفمف دفعفا كف قففف وف وف ب  وف اءف الرح :ففجف
وئِيلو« مو وئِيلو صف وئِيلو». صفمو مو لحمف لفنح عفبفدفكف سفاِمع : «ففقفالف صف وئِيلف». تفكف مو ب  ِلصف نف سفِمعف: «ففقفالف الرح ائِيلف كول  مف رف را  فِي إِسف ذفا أفنفا ففاِعل  أفمف هووف

تِِه. بِِه تفِطن  أوذونفاهو تو بِِه عفلفى بفيف ا تفكفلحمف ِم أوقِيمو عفلفى عفاِلي كولح مف لو. فِي ذفِلكف الفيفوف أوكفمتِ تفِدئو وف تِِه إِلفى الفبفِد ِمنف. أفبف فنتِي أفقفِضي عفلفى بفيف توهو بِأ بفرف قفدف أفخف وف
فوِسِهمف نفةف عفلفى أفنف بووا بِِه اللحعف جف لفمو أفنح بفنِيِه قفدف أفوف ِل الشحرتِ الحِذي يفعف مف, أفجف هو دفعف لفمف يفرف تو ِلبفيفِت عفاِلي أفنحهو لف يوكففحرو عفنف شفرتِ بفيفِت عفاِلي. وف ِلذفِلكف أفقفسفمف وف

ۭة إِلفى الفبفِد ۭة أفوف بِتفقفِدمف بفاحِ». بِذفبِيحف وئِيلو إِلفى الصح مو عف صف طفجف اضف ِ, وف بت ابف بفيفِت الرح ففتفحف أفبفوف يفا. وف ؤف بِرف عفاِليف بِالر  وئِيلو أفنف يوخف افف صفمو خف ففدفعفا. وف
قفالف وئِيلف وف مو وئِيلو ابفنِي: «عفاِلي صف مو ِف عفنتِي: «ففقفالف». هفئفنفذفا: «ففقفالف» يفا صف كف بِِه؟ لف توخف لحمف ا الفكفلفمو الحِذي كف هفكفذفا. مف و وف لو لفكف اح هفكفذفا يفعفمف

كف بِِه لحمف ة  ِمنف كولتِ الفكفلفِم الحِذي كف نتِي كفِلمف ففيفتف عف نفهو». يفِزيدو إِنف أفخف ِف عف لفمف يوخف ِميعِ الفكفلفِم وف وئِيلو بِجف هو صفمو بفرف فخف ب : «ففقفالف. ففأ سونو. هووف الرح ا يفحف مف
لو عفهو». فِي عفيفنفيفِه يفعفمف ب  مف كفانف الرح وئِيلو وف كفبِرف صفمو ِض, وف قوطو إِلفى الفرف ِميعِ كفلفِمِه يفسف لفمف يفدفعف شفيفئا  ِمنف جف ائِيلف ِمنف دفانف. وف رف ِميعو إِسف فف جف عفرف وف

ِ بت وئِيلو نفبِيتا  ِللرح مو توِمنف صف اءفى فِي ِشيلووهف. إِلفى بِئفِر سفبفعۭ أفنحهو قفِد اؤف ب  يفتفرف عفادف الرح ِ, وف بت ِة الرح وئِيلف فِي ِشيلووهف بِكفِلمف مو تفعفلفنف ِلصف بح اسف لفنح الرح .  
ائِيلف رف ِميعِ إِسف وئِيلف إِلفى جف مو كفانف كفلفمو صف عوونفِة. وف ِر الفمف جف لووا ِعنفدف حف نفزف ِب وف رف ِطينِيتِينف ِللفحف ائِيلو ِلِلقفاِء الفِفِلسف رف جف إِسف رف خف لووا, وف ِطينِي ونف ففنفزف ا الفِفِلسف أفمح وف

ائِيلف. فِي أففِيقف رف ِطينِي ونف ِلِلقفاِء إِسف ِفِلسف طففح الف اصف ِطينِيتِينف, وف ِفِلسف امف الف ائِيلو أفمف رف بو ففانفكفسفرف إِسف رف تفبفكفِت الفحف اشف وف, وف قفِل نفحف ِ فِي الفحف بووا ِمنف الصحفت رف ضف وف
ۭل جو بفعفِة آلفِف رف لحِة. أفرف حف اءف الشحعفبو إِلفى الفمف ائِيلف. ففجف رف قفالف شويووخو إِسف فوِسنفا ِمنف ِشيلووهف: «وف ذف لفنف ؟ ِلنفأفخو ِطينِيتِينف ِفِلسف امف الف ب  أفمف مف الرح نفا الفيفوف اذفا كفسحرف ِلمف

دفائِنفا نفا ِمنف يفِد أفعف لتِصف يوخف سفِطنفا وف لف فِي وف خو ِ ففيفدف بت ِد الرح نووِد». تفابووتف عفهف ِ الفجو بت ِد رف لووا ِمنف هونفاكف تفابووتف عفهف مف حف سفلف الشحعفبو إِلفى ِشيلووهف وف فرف ففأ
وبِيِم اِلِس عفلفى الفكفرو ِ. الفجف ِد اح عف تفابووِت عفهف اسو مف فِينفحف ففنِي وف كفانف هونفاكف ابفنفا عفاِلي حو لحِة أفنح. وف حف ِ إِلفى الفمف بت ِد الرح وِل تفابووِت عفهف كفانف ِعنفدف دوخو وف

ضو ِت الفرف تفجح تحى ارف ائِيلف هفتففووا هوتفافا  عفِظيما  حف رف ِميعف إِسف تفاِف ففقفالووا. جف تف الفهو وف ِطينِي ونف صف تفاِف الفعفِظيِم: «ففسفِمعف الفِفِلسف تو هفذفا الفهو ا هووف صفوف مف
؟ انِيتِينف لحِة الفِعبفرف حف لحِة» فِي مف حف اءف إِلفى الفمف ِ جف بت وا أفنح تفابووتف الرح عفِلمو مف قفالووا. وف ِطينِي ونف لفنحهو ِفِلسف افف الف لحِة: «ففخف حف و إِلفى الفمف اءف اح قفالووا». قفدف جف :وف

ا قفبفلفهو« لف مف ِس وف نفذو أفمف يفل  لفنفا لفنحهو لفمف يفكونف ِمثفلو هفذفا مو يفل  لفنفا! وف بووا! وف رف ةو الحِذينف ضف لفِء هومو الِلهف ؟ هفؤو ِة الفقفاِدِرينف لفِء الِلهف ِقذونفا ِمنف يفِد هفؤو نف يونف مف
يحِة بفاِت فِي الفبفرتِ رف ِميعِ الضح رف بِجف توعفبِدووا هومف لفكومف. ِمصف ا اسف انِيتِينف كفمف بفدووا ِللفِعبفرف تفعف ِطينِي ونف ِلئفلح توسف ا الفِفِلسف ال  أفي هف كوونووا ِرجف ال . تفشفدحدووا وف ففكوونووا ِرجف

اِربووا حف ِطينِي ونف». وف بف الفِفِلسف ارف تِِه, ففحف يفمف اِحۭد إِلفى خف بووا كول  وف هفرف ائِيلو وف رف انفكفسفرف إِسف ا . وف ة  ِجدت بفةو عفِظيمف رف كفانفِت الضح ائِيلف. وف رف سفقفطف ِمنف إِسف وف
اِجۭل ِ. ثفلفثوونف أفلففف رف أوِخذف تفابووتو اح اسو. وف فِينفحف ففنِي وف اتف ابفنفا عفاِلي حو مف اءف إِلفى ِشيلووهف فِي ذفِلكف. وف جف ِ وف يفاِمينف ِمنف الصحفت ل  ِمنف بِنف جو كفضف رف ففرف

أفِسِه اب  عفلفى رف تورف قفة  وف زح مف ثِيفابوهو مو ِم وف اقِبو. الفيفوف انِِب الطحِريِق يورف ۭ بِجف ِسيت اِلس  عفلفى كورف اءف ففإِذفا عفاِلي جف ا جف لفمح ِل, وف طفِربا  لفجف لفنح قفلفبفهو كفانف موضف
ِ ا. تفابووِت اح ِدينفةو كول هف ِت الفمف خف رف ِدينفِة صف بِرف فِي الفمف لو ِليوخف جو اءف الرح ا جف لفمح اخِ ففقفالف. وف رف تف الص  وف ِجيجِ هفذفا؟: «ففسفِمعف عفاِلي صف تو الضح وف ا هووف صف »مف

بفرف عفاِليف أفخف لو وف جو عف الرح رف فسف ِعينف سفنفة . ففأ تِسف اۭن وف كفانف عفاِلي ابفنف ثفمف لفمف يفقفِدرف أفنف يوبفِصرف, وف يفنفاهو وف عوففتف عف ضف لو ِلعفاِلي. وف جو أفنفا ِجئفتو ِمنف: «ففقفالف الرح
ِ ِ, الصحفت مف ِمنف الصحفت بفتو الفيفوف أفنفا هفرف رو يفا ابفنِي؟: «ففقفالف». وف بتِرو» كفيففف كفانف الفمف خف ابف الفمو فجف كفانفتف: «ففأ ِطينِيتِينف وف امف الفِفِلسف ائِيلو أفمف رف بف إِسف هفرف

ة  فِي الشحعفِب ة  عفِظيمف رف اسو, أفيفضا  كفسف فِينفحف ففنِي وف اتف أفيفضا  ابفنفاكف حو مف ِ, وف أوِخذف تفابووتو اح ِ». وف ِسيت ِ أفنحهو سفقفطف عفِن الفكورف ا ذفكفرف تفابووتف اح كفانف لفمح وف
انِِب الفبفاِب اِء إِلفى جف رف اتف , إِلفى الفوف مف قفبفتوهو وف تف رف ثفِقيل - ففانفكفسفرف ل  شفيفخا  وف جو بفِعينف سفنفة . لفنحهو كفانف رف ائِيلف أفرف رف قفدف قفضفى ِلسف أفةو. وف رف كفنحتوهو امف وف
بفلفى تفكفادو تفِلدو اسف كفانفتف حو ا. فِينفحف ِلهف جو رف ا وف ِميهف تف حف وف مف ِ وف ِذ تفابووِت اح بفرف أفخف ا سفِمعفتف خف لفدفتف, ففلفمح وف كفعفتف وف ا, رف لفيفهف قفلفبف عف ا انف هف اضف خف ِعنفدف. لفنح مف وف

اقِففاتو ِعنفدفهفا ا الفوف اِرهفا قفالفتف لفهف تِضف ِت ابفنا : «احف لفدف افِي لفنحِك قفدف وف ا». لف تفخف لفمف يوبفاِل قفلفبوهف بِيح . ففلفمف توِجبف وف ابوودف«ففدفعفِت الصح قفدف: «قفائِلفة » إِيخف
ائِيلف رف دو ِمنف إِسف جف الف الفمف ا!» زف ِلهف جو رف ا وف ِميهف ِل حف لفجف ِ قفدف أوِخذف وف ِ قفدف أوِخذف: «ففقفالفتف. لفنح تفابووتف اح ائِيلف لفنح تفابووتف اح رف دو ِمنف إِسف جف الف الفمف زف ». 

دوودف عوونفِة إِلفى أفشف ِر الفمف جف أفتووا بِِه ِمنف حف ِ وف ِطينِي ونف تفابووتف اح ذف الفِفِلسف فخف وهو. ففأ أفقفامو ونف وف لووهو إِلفى بفيفِت دفاجو خف أفدف ِ وف ِطينِي ونف تفابووتف اح ِفِلسف ذف الف أفخف وف
ونف ِب دفاجو ِ. بِقورف بت امف تفابووِت الرح ِض أفمف ِهِه إِلفى الفرف جف ونف سفاقِط  عفلفى وف إِذفا بِدفاجو دووِدي ونف فِي الفغفِد وف بفكحرف الفشف وهو فِي, وف أفقفامو ونف وف ذووا دفاجو فخف ففأ

كفانِِه قفطووعفة  عفلفى الفعفتفبفِة. مف يفدفاهو مف ونف وف أفسو دفاجو رف ِ وف بت امف تفابووِت الرح ِض أفمف ِهِه عفلفى الفرف جف ونف سفاقِط  عفلفى وف إِذفا بِدفاجو بفاحا  فِي الفغفِد وف وا صف بفكحرو .وف
ِة ففقفطف كف ِم. بفِقيف بفدفنو السحمف دوودف إِلفى هفذفا الفيفوف ونف فِي أفشف ونف عفلفى عفتفبفِة دفاجو ِميعو الدحاِخِلينف إِلفى بفيفِت دفاجو جف ونف وف نفةو دفاجو ففثفقولفتف يفدو. ِلذفِلكف لف يفدووسو كفهف

دووِديتِينف ِ عفلفى الفشف بت ا, الرح وِمهف توخو دوودف وف اِسيِر فِي أفشف مف بِالفبفوف بفهو رف ضف مف وف بفهو رف أفخف رف كفذفِلكف قفالووا. وف دوودف الفمف لو أفشف أفى أفهف ا رف لفمح كوثو تفابووتو: «وف لف يفمف
ونف إِلفِهنفا عفلفى دفاجو لفيفنفا وف هو قفدف قفسفتف عف ائِيلف ِعنفدفنفا لفنح يفدف رف قفالووا». إِلفِه إِسف ِطينِيتِينف إِلفيفِهمف وف ِميعف أفقفطفاِب الفِفِلسف عووا جف مف جف سفلووا وف فرف نفعو: «ففأ اذفا نفصف مف

؟ ائِيلف رف تح: «ففقفالووا» بِتفابووِت إِلفِه إِسف ائِيلف إِلفى جف رف ائِيلف». ِليونفقفلف تفابووتو إِلفِه إِسف رف ِ كفانفتف. ففنفقفلووا تفابووتف إِلفِه إِسف بت ا نفقفلووهو أفنح يفدف الرح كفانف بفعفدفمف وف
ا  اۭب عفِظيۭم ِجدت ِطرف ِدينفِة بِاضف اِسيرو, عفلفى الفمف مو الفبفوف تف لفهو نفففرف ِغيِر إِلفى الفكفبِيِر وف ِدينفِة ِمنف الصح لف الفمف بف أفهف رف ضف ونف. وف ِ إِلفى عفقفرو سفلووا تفابووتف اح فرف .ففأ

ونِي ونف خف الفعفقفرو ونف أفنحهو صفرف ِ إِلفى عفقفرو لف تفابووتو اح ا دفخف كفانف لفمح شفعفبفنفا: «وف نو وف ائِيلف ِليوِميتوونفا نفحف رف سفلووا!». قفدف نفقفلووا إِلفيفنفا تفابووتف إِلفِه إِسف أفرف وف
قفالووا ِطينِيتِينف وف ِفِلسف عووا كولح أفقفطفاِب الف مف جف بفنفا: «وف شفعف نو وف لف يوِميتفنفا نفحف كفانِِه وف ِجعف إِلفى مف ائِيلف ففيفرف رف ِسلووا تفابووتف إِلفِه إِسف ِت». أفرف وف ابف الفمف ِطرف لفنح اضف



ِدينفِة ا  هونفاكف. كفانف فِي كولتِ الفمف ِ كفانفتف ثفِقيلفة  ِجدت اِسيِر. يفدو اح ِربووا بِالفبفوف وتووا ضو النحاسو الحِذينف لفمف يفمو اِء, وف ِدينفِة إِلفى السحمف اخو الفمف ِعدف صورف ففصف . 
ۭر هو ِطينِيتِينف سفبفعفةف أفشف ِفِلسف ِ فِي بِلفِد الف كفانف تفابووتو اح افِينف. وف الفعفرح نفةف وف ِطينِي ونف الفكفهف فلف الفِفِلسف أ ِ: «ففسف بت لو بِتفابووِت الرح اذفا نفعفمف ِسلوهو. مف اذفا نورف ونفا بِمف بِرو أفخف

كفانِِه ِسلووهو ففاِرغا : «ففقفالووا». إِلفى مف ائِيلف ففلف تورف رف لفتومف تفابووتف إِلفِه إِسف سف بفانف إِثفۭم, إِذفا أفرف د وا لفهو قورف تفِفعو. بفلف رو اذفا لف تفرف لفمو ِعنفدفكومف ِلمف يوعف فوونف وف ِحينفئِۭذ تفشف
هو لفهو؟: «ففقفالووا». يفدوهو عفنفكومف د  ثفِم الحِذي نفرو ِ بفانو الف ا هووف قورف مف ِطينِيتِينف: «ففقفالووا» وف ِفِلسف سفبف عفدفِد أفقفطفاِب الف سفةف: حف مف خف اِسيرف ِمنف ذفهفۭب وف سفةف بفوف مف خف

اۭن ِمنف ذفهفۭب عفلفى أفقفطفابِكومف. فِيرف ِميعا  وف لفيفكومف جف اِحدفة  عف بفةف وف رف ضف. لفنح الضح انِكومو الحتِي توففِسدو الفرف اثِيلف فِيرف تفمف اِسيِركومف وف اثِيلف بفوف نفعووا تفمف اصف ,وف
ِضكومف عفنف أفرف تِكومف وف عفنف آِلهف هو عفنفكومف وف فتِفو يفدف دا  لفعفلحهو يوخف جف ائِيلف مف رف طووا إِلفهف إِسف أفعف نو. وف عفوف فِرف ِري ونف وف لفظف الفِمصف ا أفغف اذفا توغفِلظوونف قولووبفكومف كفمف ِلمف وف

ا نِير  مف لوهو ِضعفتفيفِن لفمف يفعف رف تفيفِن مو بفقفرف ِديدفة  وف اِحدفة  جف لفة  وف لووا عفجف مف اعف ذووا وف لفقووهومف ففذفهفبووا؟ ففالنف خو ا ففعفلف بِِهمف أفطف ؟ أفلفيفسف عفلفى مف مف بِطووا, قولووبفهو ارف وف
لفِة تفيفِن إِلفى الفعفجف ا إِلفى الفبفيفِت, الفبفقفرف مف نفهو ا عف يفِهمف لفدف ِجعووا وف أفرف لفِة. وف عفلووهو عفلفى الفعفجف اجف ِ وف بت ذووا تفابووتف الرح خو ا, وف د ونفهف تِعفةف الذحهفِب الحتِي تفرو عووا أفمف ضف وف

ِلقووهو ففيفذفهفبف أفطف انِبِِه وف نفدووۭق بِجف بفانف إِثفۭم فِي صو وا. لفهو قورف انفظورو سف ففإِنحهو هووف الحِذي ففعفلف بِنفا هفذفا الشحرح, وف ِمِه إِلفى بفيفتفشفمف ِعدف فِي طفِريِق توخو ففإِنف صف
نفا. الفعفِظيمف ِربف لفمو أفنف يفدفهو لفمف تفضف إِلح ففنفعف ضا . وف لفيفنفا عفرف الو كفذفِلكف». كفانف ذفِلكف عف جف لفِة, ففففعفلف الرتِ ا إِلفى الفعفجف بفطووهومف رف ِضعفتفيفِن وف رف تفيفِن مو ذووا بفقفرف أفخف ,وف

ا فِي الفبفيفِت لفدفيفِهمف بفسووا وف حف اِسيِرِهمف, وف اثِيِل بفوف تفمف اِن الذحهفِب وف فِيرف نفدووِق وف عف الص  لفِة مف ِ عفلفى الفعفجف بت عووا تفابووتف الرح ضف وف تفاِن فِي. وف ِت الفبفقفرف تفقفامف ففاسف
سف ال , الطحِريِق إِلفى طفِريِق بفيفتفشفمف لف ِشمف لفمف تفِميلف يفِمينا  وف اِن وف فرف أ تفجف اِحدفةۭ وف اِن فِي ِسكحۭة وف كفانفتفا تفِسيرف ا, وف اءفهومف رف ونف وف ِطينِيتِينف يفِسيرو ِفِلسف أفقفطفابو الف وف

سف ِم بفيفتفشفمف اِدي. إِلفى توخو ادف الفِحنفطفِة فِي الفوف صف صودوونف حف سف يفحف لو بفيفتفشفمف كفانف أفهف يفتِِه. وف ؤف وا بِرو ففِرحو ا التحابووتف وف أفوو رف مف وف يونفهو ففعووا أفعف لفةو. ففرف فتفِت الفعفجف ففأ
قفففتف هونفاكف وف ِ وف ِسيت قفِل يفهووشفعف الفبفيفتفشفمف ر  كفبِير . إِلفى حف جف هونفاكف حف ِ. وف بت قفة  ِللرح رف حف تفيفِن مو عفدووا الفبفقفرف أفصف لفِة وف شفبف الفعفجف قحقووا خف ِوي ونف. ففشف لف اللح فنفزف ففأ

بِيِر ِر الفكف جف ا عفلفى الفحف عووهومف ضف وف تِعفةو الذحهفِب وف عفهو الحِذي فِيِه أفمف نفدووقف الحِذي مف الص  ِ وف بت وا ذفبفائِحف. تفابووتف الرح ذفبفحو قفاۭت وف رف حف سف مو لو بفيفتفشفمف عفدف أفهف أفصف وف
ِ بت ِم ِللرح ِم. فِي ذفِلكف الفيفوف ونف فِي ذفِلكف الفيفوف عووا إِلفى عفقفرو جف رف سفةو وف مف ِطينِيتِينف الفخف ِفِلسف أفى أفقفطفابو الف دحهفا. ففرف اِسيرو الذحهفِب الحتِي رف هفِذِه ِهيف بفوف وف

ِ بت بفانف إِثفۭم ِللرح ِطينِي ونف قورف دوودف: الفِفِلسف اِحد  لفشف ةف, وف اِحد  ِلغفزح وف قفلوونف, وف اِحد  لفشف وف تح, وف اِحد  ِلجف وف ونف, وف اِحد  ِلعفقفرو وف ِميعِ. وف انو الذحهفِب بِعفدفِد جف فِيرف وف
اِء رف حف يفِة الصح نفِة إِلفى قفرف صح حف ِدينفِة الفمو سفِة الفقفطفاِب ِمنف الفمف مف ِطينِيتِينف ِللفخف دوِن الفِفِلسف ِ. مو بت لفيفِه تفابووتف الرح عووا عف ضف رو الفكفبِيرو الحِذي وف جف شفاِهد  هووف الفحف .وف

ِ ِسيت قفِل يفهووشفعف الفبفيفتِشفمف ِم فِي حف ِ. هووف إِلفى هفذفا الفيفوف بت وا إِلفى تفابووِت الرح مف نفظفرو سف لفنحهو لف بفيفتفشفمف بف أفهف رف ضف ِسينف أفلففف. وف مف بف ِمنف الشحعفِب خف رف ضف وف
ل  جو سفبفِعينف رف ۭل وف جو ة . رف بفة  عفِظيمف رف بف الشحعفبف ضف رف بح ضف سف. ففنفاحف الشحعفبو لفنح الرح لو بفيفتفشفمف قفالف أفهف لفِه: «وف ِ ِ الف بت امف الرح نف يفقفِدرو أفنف يفِقفف أفمف مف

نحا؟, الفقود وِس هفذفا عفدو عف نف يفصف إِلفى مف يفِة يفعفاِريمف قفائِِلينف» وف سول  إِلفى سوكحاِن قفرف سفلووا رو أفرف ِ: «وف بت ِطينِي ونف تفابووتف الرح دح الفِفِلسف ِعدووهو, قفدف رف أفصف ففانفِزلووا وف
 .«إِلفيفكومف

ِة لووهو إِلفى بفيفِت أفبِينفادفابف فِي الفكفمف خف أفدف ِ وف بت عفدووا تفابووتف الرح أفصف يفِة يفعفاِريمف وف لو قفرف اءف أفهف ِ, ففجف بت اسفِة تفابووِت الرح ِل ِحرف ارف ابفنفهو لفجف قفدحسووا أفِلعفازف .وف
ِرينف سفنفة  كفانفتف ِعشف دحةف طفالفتف وف يفِة يفعفاِريمف أفنح الفمو لووِس التحابووِت فِي قفرف ِم جو كفانف ِمنف يفوف ِ. وف بت اءف الرح رف ائِيلف وف رف نفاحف كول  بفيفِت إِسف وئِيلو. وف قفالف صفمو وف

ائِيلف رف ِطكومف: «ِلكولتِ بفيفِت إِسف سف وثف ِمنف وف تفارو الفعفشف ةف الفغفِريبفةف وف ِ ففانفِزعووا الِلهف بت اِجِعينف إِلفى الرح ِ, إِنف كونفتومف بِكولتِ قولووبِكومف رف بت أفِعد وا قولووبفكومف ِللرح وف
دفهو حف بودووهو وف اعف ِطينِيتِينف, وف ِقذفكومف ِمنف يفِد الفِفِلسف دفهو». ففيونف حف بح وف عفبفدووا الرح وثف وف تفارو الفعفشف ِليمف وف ائِيلف الفبفعف رف عف بفنوو إِسف وئِيلو. ففنفزف مو عووا كولح: «ففقفالف صف مف اجف

ِ بت ِلكومف إِلفى الرح لتِيف لفجف وصف ففاةِ ففأ ائِيلف إِلفى الفِمصف رف ِ. إِسف بت امف الرح بووهو أفمف سفكف اء  وف تفقووا مف اسف ففاةِ وف عووا إِلفى الفِمصف تفمف قفالووا, ففاجف ِم وف وا فِي ذفِلكف الفيفوف امو صف :وف
»ِ بت أفنفا إِلفى الرح طف ففاةِ». هونفاكف قفدف أفخف ائِيلف فِي الفِمصف رف وئِيلو ِلبفنِي إِسف مو قفضفى صف عووا فِي. وف تفمف ائِيلف قفِد اجف رف ِطينِي ونف أفنح بفنِي إِسف سفِمعف الفِفِلسف وف

ففاةِ ائِيلف, الفِمصف رف ِطينِيتِينف إِلفى إِسف ِعدف أفقفطفابو الفِفِلسف ِطينِيتِينف. ففصف افووا ِمنف الفِفِلسف ائِيلف خف رف ا سفِمعف بفنوو إِسف وئِيلف. ففلفمح مو ائِيلف ِلصف رف قفالف بفنوو إِسف لف تفكوفح: «وف
ِطينِيتِينف ِفِلسف نفا ِمنف يفِد الف لتِصف ِ إِلفِهنفا ففيوخف بت ِلنفا إِلفى الرح اخِ ِمنف أفجف رف ِ». عفِن الص  بت اِمِه ِللرح قفة  بِتفمف رف حف هو مو عفدف أفصف ِضيعا  وف ل  رف مف وئِيلو حف ذف صفمو فخف .ففأ
ب  ابف لفهو الرح تفجف ائِيلف ففاسف رف ِل إِسف ِ ِمنف أفجف بت وئِيلو إِلفى الرح خف صفمو رف صف بفِة. وف ارف حف ِطينِي ونف ِلمو مف الفِفِلسف قفةف تفقفدح رف حف ِعدو الفمو وئِيلو يوصف مو ا كفانف صف بفيفنفمف وف

ائِيلف رف مف, إِسف هو عفجف أفزف ِطينِيتِينف وف ِفِلسف ِم عفلفى الف ۭت عفِظيۭم فِي ذفِلكف الفيفوف وف ب  بِصف عفدف الرح فرف ائِيلف, ففأ رف امف إِسف وا أفمف ائِيلف ِمنف. ففانفكفسفرو رف الو إِسف جف ِرجف رف خف وف
تف بفيفِت كفاۭر ا تفحف بووهومف إِلفى مف رف ضف ِطينِيتِينف وف ِفِلسف تفبِعووا الف ففاةِ وف نتِ. الفِمصف الستِ ففاةِ وف بفهو بفيفنف الفِمصف نفصف را  وف جف وئِيلو حف ذف صفمو فخف هو , ففأ مف دفعفا اسف رف«وف جف حف

عوونفِة قفالف» الفمف ب : «وف انفنفا الرح ائِيلف». إِلفى هونفا أفعف رف ِم إِسف وِل فِي توخو لفمف يفعوودووا بفعفدو ِللد خو ِطينِي ونف وف ِفِلسف ِطينِيتِينف. ففذفلح الف ِفِلسف ِ عفلفى الف بت كفانفتف يفدو الرح وف
وئِيلف تح. كولح أفيحاِم صفمو ونف إِلفى جف ائِيلف ِمنف عفقفرو رف عفتف إِلفى إِسف جف ائِيلف رف رف ِطينِي ونف ِمنف إِسف ذفهفا الفِفِلسف دونو الحتِي أفخف الفمو ا. وف هف ومف ائِيلو توخو رف لفصف إِسف تفخف اسف وف

ِطينِيتِينف وِريتِينف. ِمنف يفِد الفِفِلسف الفمو ائِيلف وف رف لفح  بفيفنف إِسف كفانف صو يفاتِِه. وف ائِيلف كولح أفيحاِم حف رف وئِيلو ِلسف قفضفى صفمو كفانف يفذفهفبو ِمنف سفنفۭة إِلفى سفنفۭة. وف وف

اِضعِ وف ِميعِ هفِذِه الفمف ائِيلف فِي جف رف يفقفِضي ِلسف ففاةِ وف الفِمصف اِل وف الفِجلفجف يفدوورو فِي بفيفِت إِيلف وف ِة لفنح بفيفتفهو هونفاكف. وف امف وعوهو إِلفى الرح جو كفانف رو هونفاكف. وف وف
ائِيلف رف ِ, قفضفى ِلسف بت ذفبفحا  ِللرح بفنفى هونفاكف مف وف . 

ائِيلف رف اة  ِلسف عفلف بفنِيِه قوضف وئِيلو أفنحهو جف ا شفاخف صفمو كفانف لفمح ِر يووئِيلف. وف نِِه الفبِكف مو ابف كفانف اسف مو ثفانِيِه أفبِيحا, وف اسف انفا قفاِضيفيفِن فِي بِئفِر سفبفعۭ. وف لوِك. كف لفمف يفسف وف
سفِب كف اءف الفمف رف الف وف اءف, ابفنفاهو فِي طفِريِقِه بفلف مف ا الفقفضف جف عفوح ة  وف وف شف ذفا رف أفخف ِة. وف امف وئِيلف إِلفى الرح اءووا إِلفى صفمو جف ائِيلف وف رف عف كول  شويووخِ إِسف تفمف ففاجف

قفالووا لفهو تف: «وف ذفا أفنفتف قفدف ِشخف ا فِي طفِريِقكف, هووف ابفنفاكف لفمف يفِسيرف ِلكا  يفقفِضي لفنفا كفسفائِِر الش عووِب. وف عفلف لفنفا مف رو فِي عفيفنفيف». ففالنف اجف ففسفاءف الفمف
وئِيلف إِذف قفالووا ِلكا  يفقفِضي لفنفا: «صفمو ِطنفا مف ِ». أفعف بت وئِيلو إِلفى الرح مو لحى صف صف وئِيلف. وف مو ب  ِلصف ا: «ففقفالف الرح ِت الشحعفِب فِي كولتِ مف وف عف ِلصف مف اسف

لفيفِهمف. يفقوولوونف لفكف ِلكف عف تحى لف أفمف ففضووا حف فوضووكف أفنفتف بفلف إِيحايف رف مف لفمف يفرف رف. لفنحهو مف ِمنف ِمصف توهو عفدف ِم أفصف اِلِهِم الحتِي عفِملووا ِمنف يفوف مف سفبف كولتِ أفعف حف
ة  عفبفدووا آِلهف كوونِي وف تفرف ِم وف ى هفكفذفا هومف عفاِملوونف بِكف أفيفضا , إِلفى هفذفا الفيفوف رف تِِهمف. أوخف وف عف ِلصف مف اِء. ففالنف اسف هومف بِقفضف بِرف أفخف لفيفِهمف وف ِهدفنح عف لفِكنف أفشف وف

لفيفِهمف ِلكو عف ِلِك الحِذي يفمف قفالف». الفمف ِ وف بت ِميعِ كفلفِم الرح ِلكا  بِجف وئِيلو الشحعفبف الحِذينف طفلفبووا ِمنفهو مف مو لحمف صف ِلكو: «ففكف ِلِك الحِذي يفمف اءو الفمف هفذفا يفكوونو قفضف
لفيفكومف مف ِلنفففِسِه: عف عفلوهو يفجف ذو بفنِيكومف وف سفانِِه, يفأفخو فورف اِكبِِه وف رف اِكبِِه, ِلمف رف امف مف كوضوونف أفمف ثوونف. ففيفرف رو اِسينف ففيفحف مف سفاءف خف ؤف رو سفاءف أولووۭف وف ؤف عفلو ِلنفففِسِه رو يفجف وف

اِكبِِه رف اِت مف أفدفوف بِِه وف رف ةف حف لوونف عودح يفعفمف ادفهو وف صف صودوونف حف يفحف اثفتفهو وف اۭت. ِحرف بحازف خف اۭت وف بحاخف طف اۭت وف ذو بفنفاتِكومف عفطحارف يفأفخو كومف, وف ومف كورو قوولفكومف وف ذو حو يفأفخو وف
ا ِلعفبِيِدِه يوعفِطيهف دفهفا وف وف توونفكومف أفجف يف زف عفبِيِدِه. وف يفانِِه وف يوعفِطي ِلِخصف كومف وف ومف كورو وعفكومف وف رو رو زو يوعفشتِ شوبحانفكومو الفِحسفانف. وف اِريفكومف وف وف جف ذو عفبِيدفكومف وف يفأفخو وف

ِلِه مف ِلشوغف تفعفِملوهو يفسف كومف وف ِميرف حف أفنفتومف تفكوونوونف لفهو عفبِيدا . وف كومف وف نفمف رو غف يوعفشتِ فوِسكومف ففلف. وف وهو لفنف تومو تفرف ِلِككومو الحِذي اخف ِه مف جف ِم ِمنف وف ونف فِي ذفِلكف الفيفوف خو رو ففتفصف



ِم ب  فِي ذفِلكف الفيفوف تفِجيبو لفكومو الرح قفالووا». يفسف وئِيلف وف مو ِت صف وف عووا ِلصف مف فبفى الشحعفبو أفنف يفسف ِلك : «ففأ لفيفنفا مف نو أفيفضا  ِمثفلف, لف بفلف يفكوونو عف ففنفكوونو نفحف
وبفنفا, سفائِِر الش عووِب رو اِربو حو يوحف نفا وف امف جو أفمف رو يفخف ِلكونفا وف يفقفِضي لفنفا مف ِ». وف بت لحمف بِِه فِي أوذونفيِ الرح تفكف وئِيلو كولح كفلفِم الشحعفِب وف ففقفالف. ففسفِمعف صفمو

وئِيلف مو ب  ِلصف ِلكا : «الرح لفيفِهمف مف لتِكف عف مف تِِهمف وف وف عف ِلصف مف ائِيلف». اسف رف اِل إِسف وئِيلو ِلِرجف مو ِدينفتِِه: «ففقفالف صف اِحۭد إِلفى مف اذفهفبووا كول  وف ». 
ةف بفِن أففِيحف ورف بفِن بفكوورف رو هو قفيفسو بفنو أفبِيئِيلف بفِن صف مو يفاِمينف اسف ل  ِمنف بِنف جو كفانف رف بحارف بفأفۭس, وف ۭ جف ۭل بِنفيفاِمينِيت جو لو. ابفنو رف هو شفاوو مو كفانف لفهو ابفن  اسف ,وف

سفن  حف سفنف ِمنفهو, شفاب  وف ائِيلف أفحف رف ل  فِي بفنِي إِسف جو لفمف يفكونف رف لف ِمنف كولتِ الشحعفِب. وف وف قو كفانف أفطف ا ففوف تِِفِه ففمف لف. ِمنف كف لحتف أوتونو قفيفسف أفبِي شفاوو .ففضف
نِِه لف ابف يفسو ِلشفاوو ِِ قوِم اذفهفبف ففتتِشف عفلفى الوتوِن: «ففقفالف قف اِن وف اِحدا  ِمنف الفِغلفمف عفكف وف ذف مف ايِمف». خو بفِل أفففرف ِض شفِليشفةف ففلفمف, ففعفبفرف فِي جف ثومح عفبفرف فِي أفرف

هفا دف. يفِجدف ِض شفعفِليمف ففلفمف تووجف ا فِي أفرف يفاِمينف ففلفمف يفِجدفاهفا. ثومح عفبفرف ِض بِنف ا فِي أفرف عفهو. ثومح عفبفرف لو ِلغولفِمِه الحِذي مف ضف صووۭف قفالف شفاوو لف أفرف ا دفخف لفمح :وف
تفمح بِنفا« يفهف كف أفبِي الوتونف وف ِجعف ِلئفلح يفتفرو م : «ففقفالف لفهو». تفعفالف نفرف كفرح لو مو جو الرح ِدينفِة وف ِ فِي هفِذِه الفمف لو اح جو ذفا رف ا يفقوولوهو يفِصيرو, هووف ِلنفذفهفِب النف. كول  مف

ا لوكو فِيهف نفا عفنف طفِريِقنفا الحتِي نفسف بِرو لو ِللفغولفِم». إِلفى هونفاكف لفعفلحهو يوخف ذفا نفذفهفبو: «ففقفالف شفاوو ِعيفتِنفا, هووف بفزف قفدف نفففدف ِمنف أفوف ِل؟ لفنح الفخو جو مو ِللرح اذفا نوقفدتِ ففمف
ِ ِل اح جو ا ِلرف هف مو لفيفسف ِمنف هفِديحۭة نوقفدتِ عفنفا؟. وف اذفا مف لف» مف ابف شفاوو أفجف نفا: «ففعفادف الفغولفمو وف بِرو ِ ففيوخف ِل اح جو ِطيِه ِلرف وعف ۭة ففأ بفعو شفاقِِل فِضح دو بِيفِدي رو ذفا يووجف هووف

ف». (عفنف طفِريِقنفا فلف اح أ لو ِعنفدف ِذهفابِِه ِليفسف جو ائِيلف هفكفذفا كفانف يفقوولو الرح رف ائِي: «سفابِقا  فِي إِسف عفى». هفلومح نفذفهفبف إِلفى الرح مف كفانف يودف لفنح النحبِيح الفيفوف

ائِيف لو ِلغولفِمِه). سفابِقا  الرح سفن : «ففقفالف شفاوو كف حف ِ». هفلومح نفذفهفبف. كفلفمو لو اح جو ا رف ِدينفِة الحتِي فِيهف لفعِ. ففذفهفبفا إِلفى الفمف طف اِعدفاِن فِي مف ا صف ا هومف فِيمف وف
اِء تِقفاِء الفمف اۭت ِلسف اِرجف ادفففا ففتفيفاۭت خف ِدينفِة صف ائِي؟: «ففقفالف لفهونح. الفمف ا» أفهونفا الرح بفنفهومف فجف ا. نفعفمف: «ففأ كومف امف ذفا هووف أفمف ِرعفا النف. هووف اءف, أفسف لفنحهو جف

تفففعفِة رف ة  ِللشحعفِب عفلفى الفمو مف ذفبِيحف ِدينفِة لفنحهو الفيفوف مف إِلفى الفمف تفففعفِة ِليفأفكولف . الفيفوف رف قفِت تفِجدفانِِه قفبفلف صوعووِدِه إِلفى الفمو ِدينفةف ِللفوف ا الفمف وِلكومف لفنح- ِعنفدف دوخو
ةف تحى يفأفتِيف لفنحهو يوبفاِركو الذحبِيحف ونف. الشحعفبف لف يفأفكولو حف عوو  دف ِم تفِجدفانِِه. بفعفدف ذفِلكف يفأفكولو الفمف ا فِي ِمثفِل الفيفوف عفدفا لفنحكومف ِعدفا إِلفى». ففالنف اصف ففصف

ِدينفِة تفففعفِة. الفمف رف عفدف إِلفى الفمو ا ِليفصف اِرج  ِلِلقفائِِهمف وئِيلف خف مو ِدينفِة إِذفا بِصف سفِط الفمف ا آتِيفاِن فِي وف ا هومف فِيمف ِجيِء. وف وئِيلف قفبفلف مف ب  كفشففف أوذونف صفمو الرح وف
ۭم قفائِل  لف بِيفوف ِض بِنفيفاِمينف: «شفاوو ل  ِمنف أفرف جو ِسلو إِلفيفكف رف ائِيلف, غفدا  فِي ِمثفِل النف أورف رف ئِيسا  ِلشفعفبِي إِسف هو رف سفحف لتِصف شفعفبِي ِمنف يفِد, ففامف ففيوخف

ِطينِيتِينف اءف إِلفيح, الفِفِلسف مف قفدف جف هو اخف تو إِلفى شفعفبِي لفنح صورف ب ». لفنتِي نفظفرف لف قفالف الرح وئِيلو شفاوو أفى صفمو ا رف توكف عفنفهو: «ففلفمح لحمف لو الحِذي كف جو ذفا الرح .هووف
بِطو شفعفبِي قفالف». هفذفا يفضف سفِط الفبفاِب وف وئِيلف فِي وف مو لو إِلفى صف مف شفاوو لوبو إِلفيفكف: «ففتفقفدح ائِي؟: أفطف نِي أفيفنف بفيفتو الرح بِرف لف» أفخف وئِيلو شفاوو مو ابف صف فجف :ففأ

ائِي« ا فِي قفلفبِكف. أفنفا الرح كف بِكولتِ مف بِرف أوخف بفاحا  وف ِلقفكف صف مف ثومح أوطف ِعيف الفيفوف تفففعفِة ففتفأفكولف مف رف اِمي إِلفى الفمو عفدفا أفمف نفذو ثفلفثفِة. إِصف الحةو لفكف مو ا الوتونو الضح أفمح وف
ِجدفتف ا قفدف وو ا لفنحهف لفيفهف عف قفلفبفكف عف ؟. أفيحاۭم ففلف تفضف ِلكولتِ بفيفِت أفبِيكف ؟ أفلفيفسف لفكف وف ائِيلف رف ِ إِسف نف كول  شفِهيت ِلمف لو» وف يفاِمينِي  ِمنف: «ففقفالف شفاوو ا أفنفا بِنف أفمف

ائِيلف رف بفاِط إِسف غفِر أفسف نِي بِِمثفِل هفذفا الفكفلفِم؟, أفصف لتِمو اذفا توكف ؟ ففِلمف بفاِط بِنفيفاِمينف غفرو كولتِ عفشفائِِر أفسف تِي أفصف عفِشيرف هو» وف غولفمف لف وف وئِيلو شفاوو مو ذف صف فخف ففأ
ينف ِ عووت دف أفِس الفمف كفانا  فِي رف ا مف طفاهومف أفعف نفسفِك وف ا إِلفى الفمف مف لفهو خف أفدف ل , وف جو وو ثفلفثِينف رف هومف نفحف وئِيلو ِللطحبحاخِ. وف مو قفالف صف هفاِت النحِصيبف الحِذي: «وف

طفيفتوكف إِيحاهو عفهو ِعنفدفكف, أفعف لف». الحِذي قولفتو لفكف عفنفهو ضف امف شفاوو ا أفمف عفلفهف جف ا وف لفيفهف ا عف عف مف ففعف الطحبحاخو السحاقف مف ا أوبفِقيف: «ففقفالف. ففرف ذفا مف كف. هووف امف عفهو أفمف ضف
كولف تو الشحعفبف. وف نفذو دفعفوف فووظ  لفكف مو حف ِم». لفنحهو إِلفى هفذفا الفِميعفاِد مف وئِيلف فِي ذفِلكف الفيفوف مو عف صف لو مف فكفلف شفاوو ِدينفِة. ففأ تفففعفِة إِلفى الفمف رف لووا ِمنف الفمو ا نفزف لفمح وف

حِ لف عفلفى السحطف عف شفاوو لحمف مف وا. تفكف بفكحرو حِ قفائِل . وف لف عفِن السحطف وئِيلف دفعفا شفاوو مو ِر أفنح صف كفانف ِعنفدف طولووعِ الفففجف ِرففكف: «وف لو». قومف ففأفصف ففقفامف شفاوو
ا ا ِكلفهومف جف رف خف اِرجۭ, وف وئِيلو إِلفى خف صفمو لف. هووف وف وئِيلو ِلشفاوو مو ِدينفِة قفالف صف ِف الفمف ا نفاِزلفِن بِطفرف ا هومف فِيمف نفا: «وف .ففعفبفرف». قولف ِللفغولفِم أفنف يفعفبورف قودحامف

»ِ ِمعفكف كفلفمف اح وسف ا أفنفتف ففِقِف النف ففأ أفمح وف ». 
قفالف قفبحلفهو وف أفِسِه وف صفبح عفلفى رف ِن وف وئِيلو قِنتِينفةف الد هف ذف صفمو فخف مف ِمنف ِعنفِدي: «ففأ ئِيسا ؟ فِي ذفهفابِكف الفيفوف اثِِه رف كف عفلفى ِميرف سفحف بح قفدف مف أفلفيفسف لفنح الرح

حف لفصف ِم بِنفيفاِمينف فِي صف اِحيلف فِي توخو لفيفِن ِعنفدف قفبفِر رف جو اِدفو رف ا: ففيفقوولفِن لفكف, توصف لفيفهف ِجدفِت الوتونو الحتِي ذفهفبفتف توففتتِشو عف كف, قفدف وو ذفا أفبووكف قفدف تفرف هووف وف
ا قفائِل  تفمح بِكومف اهف رف الوتوِن وف تحى تفأفتِيف إِلفى بفل وطفِة تفابوورف: أفمف تفعفدوو ِمنف هونفاكف ذفاِهبا  حف نفعو ِلبفنِي؟ وف اذفا أفصف اِعدوونف, مف اۭل صف اِدفوكف هونفاكف ثفلفثفةو ِرجف ففيوصف

ِ إِلفى بفيفِت إِيۭل اِمل  ثفلفثفةف ِجدفاۭء, إِلفى اح اِحد  حف بفۭز, وف ِغففِة خو اِمل  ثفلفثفةف أفرف اِحد  حف وف ۭر, وف مف اِمل  ِزقح خف اِحد  حف وف ِغيففيف. وف يوعفطوونفكف رف لفيفكف وف ونف عف لتِمو ففيوسف
بفۭز ذو ِمنف يفِدِهمف, خو ِطينِيتِينف. ففتفأفخو ابو الفِفِلسف يفثو أفنفصف ِ حف اِدفو. بفعفدف ذفِلكف تفأفتِي إِلفى ِجبفعفِة اح ِدينفِة أفنحكف توصف ِجيئِكف إِلفى هونفاكف إِلفى الفمف يفكوونو ِعنفدف مف وف

وونف هومف يفتفنفبحأ عوود  وف نفاي  وف دوف  وف بفاب  وف مف رف هو امف أفمف تفففعفِة وف رف بِيفاِء نفاِزِلينف ِمنف الفمو ة  ِمنف الفنف رف مف لو إِلفى. زو وح تفتفحف مف وف عفهو و مف ِ ففتفتفنفبحأ بت وحو الرح لفيفكف رو ففيفِحل  عف
رف ۭل آخف جو عفكف. رف ف مف دفتفهو يفدوكف لفنح اح جف ا وف لفيفكف ففاففعفلف مف إِذفا أفتفتف هفِذِه اليفاتو عف اِل. وف تفنفِزلو قودحاِمي إِلفى الفِجلفجف ِعدف, وف ذفا أفنفا أفنفِزلو إِلفيفكف ِلوصف هووف وف

ۭة بفحف ذفبفائِحف سفلفمف أفذف قفاۭت وف رف حف اذفا تفففعفلو. مو كف مف لتِمف أوعف تحى آتِيف إِلفيفكف وف وئِيلف أفنح». سفبفعفةف أفيحاۭم تفلفبفثو حف مو تِففهو ِليفذفهفبف ِمنف ِعنفِد صف ا أفدفارف كف كفانف ِعنفدفمف وف
رف طفاهو قفلفبا  آخف ف أفعف ِم. اح ِميعو هفِذِه اليفاِت فِي ذفِلكف الفيفوف أفتفتف جف اءووا إِلفى هونفاكف إِلفى ِجبفعفةف. وف ا جف لفمح ةۭ ِمنف الفنفبِيفاِء لفِقيفتفهو, وف رف مف وحو, إِذفا بِزو لفيفِه رو لح عف ففحف

سفِطِهمف ف فِي وف ِ ففتفنفبحأ عف الفنفبِيفاِء. اح و مف لفهو أفنحهو يفتفنفبحأ ا قفبف مف ِس وف نفذو أفمف فووهو مو ِميعو الحِذينف عفرف آهو جف ا رف لفمح اِحبِِه, وف اِحدو ِلصف ارف ِلبفِن: «قفالف الشحعفبو الفوف اذفا صف مف
لو أفيفضا  بفيفنف الفنفبِيفاِء؟ ل  ِمنف هونفاكف» قفيفۭس؟ أفشفاوو جو ؟: «ففقفالف رف نف هووف أفبووهومف مف ثفل » وف ِلذفِلكف ذفهفبف مف لو أفيفضا  بفيفنف الفنفبِيفاِء؟: «وف ا انفتفهفى» أفشفاوو لفمح وف

تفففعفِة رف اءف إِلفى الفمو ِلغولفِمِه. ِمنف التحنفبتِي جف لف لفهو وف ا؟: «ففقفالف عفم  شفاوو تومف دف. ِلكفيف نوففتتِشف عفلفى الوتوِن: «ففقفالف» إِلفى أفيفنف ذفهفبف ا لفمف تووجف أفيفنفا أفنحهف ا رف لفمح وف
وئِيلف مو لف». ِجئفنفا إِلفى صف م  شفاوو وئِيلو: «ففقفالف عف ا صفمو اذفا قفالف لفكومف نِي مف بِرف ِه». أفخف لو ِلعفمتِ ِجدفتف: «ففقفالف شفاوو فنح الوتونف قفدف وو نفا بِأ بفرف لفِكنحهو لفمف». أفخف وف

وئِيلو لحمف بِِه صفمو لفكفِة الحِذي تفكف مف ِر الفمف فمف هو بِأ بِرف ففاةِ. يوخف ِ إِلفى الفِمصف بت وئِيلو الشحعفبف إِلفى الرح مو عفى صف تفدف اسف ائِيلف, وف رف قفالف ِلبفنِي إِسف ب : «وف هفكفذفا يفقوولو الرح
ائِيلف رف ايفقفتفكومف: إِلفهو إِسف اِلِك الحتِي ضف مف ِميعِ الفمف ِمنف يفِد جف ِريتِينف وف توكومف ِمنف يفِد الفِمصف قفذف أفنف رف وف ائِيلف ِمنف ِمصف رف تو إِسف عفدف مف. إِنتِي أفصف تومو الفيفوف ففضف أفنفتومف قفدف رف وف

ايِقوونفكومف يوضف ِميعِ الحِذينف يوِسيئوونف إِلفيفكومف وف لتِصوكومف ِمنف جف خف كومو الحِذي هووف مو قولفتومف لفهو, إِلفهف ِلكا : وف لفيفنفا مف عفلو عف سفبف. بفلف تفجف ِ حف بت امف الرح ثولووا أفمف ففالنف امف
أولووفِكومف بفاِطكومف وف يفاِمينف». أفسف وِخذف ِسبفطو بِنف ائِيلف ففأ رف بفاِط إِسف ِميعف أفسف وئِيلو جف ِري. ففقفدحمف صفمو طف ةو مف وِخذفتف عفِشيرف سفبف عفشفائِِرِه ففأ مف ِسبفطف بِنفيفاِمينف حف ,ثومح قفدح

لو بفنو قفيفسف أوِخذف شفاوو دف. وف لفيفِه ففلفمف يووجف ِ. ففففتحشووا عف بت فلووا أفيفضا  ِمنف الرح أ لو إِلفى هونفا؟: «ففسف جو ب » هفلف يفأفتِي الرح ف بفيفنف: «ففقفالف الرح تفبفأ ذفا قفِد اخف هووف
تِعفِة ذووهو ِمنف هونفاكف». الفمف أفخف كفضووا وف قففف بفيفنف الشحعفِب, ففرف قو, ففوف ا ففوف لف ِمنف كولتِ الشحعفِب ِمنف كفتِِفِه ففمف وف ِميعِ الشحعفِب. ففكفانف أفطف وئِيلو ِلجف مو :ففقفالف صف

ِميعِ الشحعفِب؟« ب  أفنحهو لفيفسف ِمثفلوهو فِي جف هو الرح تفارف تومو الحِذي اخف أفيف قفالووا» أفرف تففف كول  الشحعفِب وف ِلكو: «ففهف يف الفمف اِء!». ِليفحف وئِيلو الشحعفبف بِقفضف مو لحمف صف ففكف
ِ بت امف الرح عفهو أفمف ضف وف ففِر وف تفبفهو فِي الستِ كف لفكفِة وف مف اِحۭد إِلفى بفيفتِِه. الفمف ِميعف الشحعفِب كولح وف وئِيلو جف مو لفقف صف لو أفيفضا  ذفهفبف إِلفى بفيفتِِه إِلفى ِجبفعفةف. ثومح أفطف شفاوو ,وف



ا و قفلفبفهف سح اح اعفةو الحتِي مف مف عفهو الفجف ذفهفبف مف ا بفنوو بفِليحعفالف ففقفالووا. وف أفمح نفا هفذفا؟: «وف لتِصو وا لفهو هفِديحة » كفيففف يوخف مو لفمف يوقفدتِ وهو وف تفقفرو مح. ففاحف ففكفانف كفأفصف . 
لف عفلفى يفابِيِش ِجلفعفادف نفزف ونِي  وف اشو الفعفم  ِعدف نفاحف صف اشف. وف ِل يفابِيشف ِلنفاحف ِميعو أفهف بفدف لفكف: «ففقفالف جف تفعف دا  ففنوسف اشو». اقفطفعف لفنفا عفهف مف نفاحف ففقفالف لفهو

ونِي  ذفا أفقفطفعو لفكومف: «الفعفم  ائِيلف. بِهف رف ِميعِ إِسف عفِل ذفِلكف عفارا  عفلفى جف جف نفى لفكومف وف يفۭن يومف فقفِويِر كولتِ عف نفا سفبفعفةف أفيحاۭم: «ففقفالف لفهو شويووخو يفابِيشف». بِت كف اتفرو
ائِيلف رف وِم إِسف ِميعِ توخو سول  إِلفى جف ِسلف رو جف إِلفيفكف. ففنورف رو نفا نفخف لتِصو نف يوخف دف مف ذفا الفكفلفِم فِي». ففإِنف لفمف يووجف وا بِهف لحمو تفكف لف وف سولو إِلفى ِجبفعفِة شفاوو اءف الر  ففجف

بفكووا, آذفاِن الشحعفِب مف وف اتفهو وف ففعف كول  الشحعفِب أفصف قفِل. ففرف اءف الفبفقفِر ِمنف الفحف رف لف آۭت وف إِذفا بِشفاوو ؟: «ففقفالف, وف ا بفالو الشحعفِب يفبفكوونف لفيفِه» مف وا عف ففقفص 
ِل يفابِيشف ا . كفلفمف أفهف بوهو ِجدت ِميف غفضف حف ا سفِمعف هفذفا الفكفلفمف وف لف ِعنفدفمف ِ عفلفى شفاوو وحو اح لح رو قفطحعفهو. ففحف جف بفقفۭر وف وف ذف زف فخف وِم, ففأ سفلف إِلفى كولتِ توخو أفرف وف

سوِل قفائِل  ائِيلف بِيفِد الر  رف وئِيلف: «إِسف اءف صفمو رف وف لف وف اءف شفاوو رف جو وف رو نف لف يفخف كفذفا يوففعفلو بِبفقفِرِه, مف ِ عفلفى الشحعفِب». ففهف بت عفبو الرح قفعف رو وا, ففوف جو رف ففخف
اِحۭد ۭل وف جو ائِيلف ثفلفثف ِمئفِة أفلفۭف. كفرف رف قف ففكفانف بفنوو إِسف عفدحهومف فِي بفازف الو يفهووذفا ثفلفثِينف أفلففا , وف ِرجف اءووا. وف سوِل الحِذينف جف قفالووا ِللر  هفكفذفا تفقوولوونف: «وف

ِل يفابِيشف ِجلفعفادف لفص : لفهف سو يفكوونو لفكومف خف ى الشحمف مف ا تفحف وا». غفدا  ِعنفدفمف لف يفابِيشف ففففِرحو وا أفهف بفرو أفخف سولو وف فتفى الر  لو يفابِيشف. ففأ قفالف أفهف غفدا : «وف
يونِكومف سونو فِي أفعف ا يفحف سفبف كولتِ مف جو إِلفيفكومف ففتفففعفلوونف بِنفا حف رو ۭق». نفخف عفلف الشحعفبف ثفلفثف فِرف لف جف كفانف فِي الفغفِد أفنح شفاوو لحِة, وف حف سفِط الفمف لووا فِي وف دفخف وف
ارو ِميف النحهف تحى حف ونِيتِينف حف بووا الفعفم  رف ضف بفحِ وف ِر الص  عا . ِعنفدف سفحف مو اثفنفاِن مف تحى لفمف يفبفقف ِمنفهو تحتووا حف الحِذينف بفقووا تفشف وئِيلف. وف مو قفالف الشحعفبو ِلصف نف: «وف مف

مف: هومو الحِذينف يفقوولوونف اِل ففنفقفتولفهو جف لفيفنفا؟ ايتووا بِالرتِ ِلكو عف لو يفمف لو». هفلف شفاوو ِم: «ففقفالف شفاوو د  فِي هفذفا الفيفوف ب , لف يوقفتفلف أفحف نفعف الرح ِم صف لفنحهو فِي هفذفا الفيفوف
ائِيلف رف لفصا  فِي إِسف وئِيلو ِللشحعفِب». خف مو قفالف صف لفكفةف: «وف مف دف هونفاكف الفمف دتِ نوجف اِل وف وا نفذفهفبف إِلفى الفِجلفجف اِل». هفلوم  ففذفهفبف كول  الشحعفِب إِلفى الفِجلفجف

اِل ِ فِي الفِجلفجف بت امف الرح لف أفمف لحكووا هونفاكف شفاوو مف ِ, وف بت امف الرح ۭة أفمف وا هونفاكف ذفبفائِحف سفلفمف ذفبفحو ا . وف ائِيلف ِجدت رف اِل إِسف ِميعو ِرجف جف لو وف ففِرحف هونفاكف شفاوو وف . 
ائِيلف رف وئِيلو ِلكولتِ إِسف مو قفالف صف ِلكا : «وف لفيفكومف مف لحكفتو عف مف ا قولفتومف ِلي وف تِكومف فِي كولتِ مف وف كومف. هفئفنفذفا قفدف سفِمعفتو ِلصف امف ِشي أفمف ِلكو يفمف ذفا الفمف النف هووف ا أفنفا. وف أفمح وف

ِشبفتو تو وف عفكومف, ففقفدف ِشخف ذفا أفبفنفائِي مف هووف ِم. وف نفذو ِصبفايف إِلفى هفذفا الفيفوف كومف مو امف تو أفمف أفنفا قفدف ِسرف ِسيِحِه. وف امف مف قودح ِ وف بت دووا عفلفيح قودحامف الرح هف رف: هفئفنفذفا ففاشف ثفوف
ذفتو نف أفخف ذفتو, مف نف أفخف ارف مف ِحمف تو, وف نف ظفلفمف مف قفتو, وف نف سفحف مف ِضيف عفيفنفيح عفنفهو, وف يفة  ِلوغف ذفتو فِدف نف أفخف ِمنف يفِد مف ؟, وف دح لفكومف فرو نفا: «ففقفالووا» ففأ ِلمف لفمف تفظف

ۭد شفيفئا  ذفتف ِمنف يفِد أفحف لف أفخف قفتفنفا وف لف سفحف مف». وف مف هفذفا: «ففقفالف لفهو هو الفيفوف ِسيحو شفاِهد  مف لفيفكومف وف ب  عف :ففقفالووا». أفنحكومف لفمف تفِجدووا بِيفِدي شفيفئا , شفاِهد  الرح
وئِيلو ِللشحعفِب». شفاِهد « مو قفالف صف ونف: «وف هفارو وسفى وف ب  الحِذي أفقفامف مو رف, الرح ِض ِمصف كومف ِمنف أفرف عفدف آبفاءف أفصف ِ. وف بت امف الرح كومف أفمف اِكمف وحف ثولووا ففأ ففالنف امف

عف آبفائِكومف مف عفكومف وف ا مف نفعفهف ِ الحتِي صف بت قووِق الرح ِميعِ حو ِ. بِجف بت كومف إِلفى الرح خف آبفاؤو رف صف رف وف اءف يفعفقووبو إِلفى ِمصف ا جف ونف, لفمح هفارو وسفى وف ب  مو سفلف الرح أفرف
كفاِن نفاهومف فِي هفذفا الفمف كف أفسف رف وف كومف ِمنف ِمصف ا آبفاءف جف رف فخف اصوورف. ففأ يفِش حف ئِيِس جف ا رف مف ِليفِد ِسيسفرف مف بفاعفهو هو بح إِلفهف ا نفسووا الرح ِطينِيتِينف, ففلفمح ِليفِد الفِفِلسف ,وف

بووهومف ارف وآبف ففحف ِلِك مو ِليفِد مف قفالووا. وف ِ وف بت وا إِلفى الرح خو رف وثف: ففصف تفارو الفعفشف ِليمف وف نفا الفبفعف بفدف عف بح وف نفا الرح كف طفأفنفا لفنحنفا تفرف دفائِنفا. أفخف نفا ِمنف يفِد أفعف ِقذف ففالنف أفنف
بودفكف وئِيلف. ففنفعف مو صف يفففتفاحف وف بفدفانف وف بحعفلف وف ب  يفرو سفلف الرح فرف نفتومف آِمنِينف, ففأ لفكومف ففسفكف وف دفائِكومو الحِذينف حف قفذفكومف ِمنف يفِد أفعف أفنف ِلكف بفنِي. وف اشف مف أفيفتومف نفاحف ا رف لفمح وف

لفيفكومف قولفتومف ِلي ونف آتِيا  عف ِلك : عفم  نفا مف لفيف ِلكو عف ِلكوكومف. لف بفلف يفمف كومف مف ب  إِلفهو الرح وهو. وف تومو تفرف ِلكو الحِذي اخف ذفا الفمف وهو, ففالنف هووف لفبفتومو عفلف, الحِذي طف ذفا قفدف جف هووف وف
ِلكا  لفيفكومف مف ب  عف ِ. الرح بت لف الرح لفمف تفعفصووا قفوف تفهو وف وف سفِمعفتومف صف وهو وف تومو بفدف عف بح وف اءف, إِِن اتحقفيفتومو الرح رف لفيفكومف وف ِلكو عف ِلكو أفيفضا  الحِذي يفمف الفمف كونفتومف أفنفتومف وف وف

ِ إِلفِهكومف بت ا عفلفى آبفائِكومف. الرح لفيفكومف كفمف ِ عف بت ِ تفكونف يفدو الرح بت لف الرح تومف قفوف يف ِ بفلف عفصف بت تف الرح عووا صفوف مف إِنف لفمف تفسف وا هفذفا. وف انفظورو ثولووا أفيفضا  وف ففالنف امف
يونِكومف امف أفعف ب  أفمف رف الفعفِظيمف الحِذي يفففعفلوهو الرح ونف أفنحهو. الفمف تفرو ونف وف لفمو طفرا  ففتفعف مف عوودا  وف بح ففيوعفِطي رو عوو الرح مف؟ ففإِنتِي أفدف ادو الفِحنفطفِة الفيفوف صف ا هووف حف أفمف

ِلكا  فوِسكومف مف لفبِكومف لفنف ِ بِطف بت وهو فِي عفيفنفيِ الرح ِملفتومو كومو الحِذي عف ِم». عفِظيم  شفر  طفرا  فِي ذفِلكف الفيفوف مف عوودا  وف فعفطفى رو بح ففأ وئِيلو الرح مو افف. ففدفعفا صف خف وف
وئِيلف ِجدتا  مو صف بح وف ِميعو الشحعفِب الرح وئِيلف. جف مو ِميعو الشحعفِب ِلصف قفالف جف وتف: «وف تحى لف نفمو ِ إِلفِهكف حف بت لتِ عفنف عفبِيِدكف إِلفى الرح ففنفا إِلفى, صف لفنحنفا قفدف أفضف

ِلكا  فوِسنفا مف لفبِنفا لفنف ا  بِطف طفايفانفا شفرت ِميعِ خف وئِيلو ِللشحعفِب». جف مو افووا: «ففقفالف صف ِ, إِنحكومف قفدف ففعفلفتومف كولح هفذفا الشحرتِ. لف تفخف بت لفِكنف لف تفِحيدووا عفِن الرح بفِل, وف
لف تفِحيدووا بح بِكولتِ قولووبِكومف وف بودووا الرح ِقذو. اعف لف تونف اءف الفبفاِطيِل الحتِي لف توِفيدو وف رف ا بفاِطلفة , لفنح ذفِلكف وف ِمِه. لفنحهف ِل اسف ب  شفعفبفهو ِمنف أفجف كو الرح لفنحهو لف يفتفرو

عفلفكومف لفهو شفعفبا . الفعفِظيِم ب  أفنف يفجف ِلكومف. لفنحهو قفدف شفاءف الرح فكوفح عفِن الصحلفةِ ِمنف أفجف ِ ففأ بت ِطئف إِلفى الرح اشفا ِلي أفنف أوخف ا أفنفا ففحف أفمح كومو الطحِريقف, وف لتِمو بفلف أوعف
تفِقيمف سف اِلحف الفمو انفِة ِمنف كولتِ قولووبِكومف. الصح بودووهو بِالفمف اعف بح وف ا اتحقووا الرح عفكومف, إِنحمف هو مف لفهو الحِذي عفظحمف وا فِعف تومف. بفِل انفظورو ِلكوونف أفنف ا  ففإِنحكومف تفهف إِنف ففعفلفتومف شفرت وف

ِميعا  ِلكوكومف جف مف  .«وف
لفِكِه لو ابفنف سفنفۭة فِي مو ائِيلف, كفانف شفاوو رف لفكف سفنفتفيفِن عفلفى إِسف مف ائِيلف. وف رف لو ِلنفففِسِه ثفلفثفةف آلفۭف ِمنف إِسف تفارف شفاوو اخف لف فِي, وف عف شفاوو ففكفانف أفلفففاِن مف
بفِل بفيفِت إِيلف فِي جف اسف وف مف عف يوونفاثفانف فِي ِجبفعفِة بِنفيفاِمينف, ِمخف أفلفف  كفانف مف تِِه. وف يفمف اِحۭد إِلفى خف مف كولح وف سفلفهو فرف ا بفِقيحةو الشحعفِب ففأ أفمح بف يوونفاثفانو. وف رف ضف وف

بفعف ِطينِيتِينف الحِذي فِي جف ِطينِي ونف. نفصفبف الفِفِلسف ِض قفائِل . ففسفِمعف الفِفِلسف ِميعِ الفرف لو بِالفبووِق فِي جف بف شفاوو رف ضف انِي ونف: «وف عِ الفِعبفرف مف ففسفِمعف». ِليفسف
ل  ائِيلف قفوف رف ِميعو إِسف ِطينِيتِينف: «جف لو نفصفبف الفِفِلسف بف شفاوو ِطينِيتِينف, قفدف ضفرف ائِيلو لفدفى الفِفِلسف رف أفيفضا  قفدف أفنفتفنف إِسف لف إِلفى». وف اءف شفاوو رف عف الشحعفبو وف تفمف ففاجف

اِل ائِيلف. الفِجلفجف رف بفِة إِسف ارف حف ِطينِي ونف ِلمو عف الفِفِلسف مح تفجف بفۭة. وف كف رف ِستحةو آلفِف ففاِرۭس, ثفلفثوونف أفلففف مف ِر فِي, وف ِل الحِذي عفلفى شفاِطِئ الفبفحف مف شفعفب  كفالرح وف
ةِ قِيح بفيفِت آِونف. الفكفثفرف اسف شفرف مف لووا فِي ِمخف نفزف ِعدووا وف صف نفۭك . وف مف فِي ضف ائِيلف أفنحهو رف الو إِسف أفى ِرجف ا رف لفمح ايفقف(وف ف الشحعفبو فِي) لفنح الشحعفبف تفضف تفبفأ اخف

البفاِر وحِ وف رو الص  وِر وف الص خو الفِغيفاِض وف غفايِِر وف ِجلفعفادف. الفمف ادف وف ِض جف دونح إِلفى أفرف وا الورف انِيتِينف عفبفرو بفعفضو الفِعبفرف اِل. وف لو بفعفدو فِي الفِجلفجف كفانف شفاوو وف
هو اءف رف تفعفدف وف كول  الشحعفِب ارف وئِيلف. وف سفبف ِميعفاِد صفمو كفثف سفبفعفةف أفيحاۭم حف اِل, ففمف وئِيلو إِلفى الفِجلفجف لفمف يفأفِت صفمو قف عفنفهو, وف الشحعفبو تفففرح لو. وف :ففقفالف شفاوو

ِة« ذفبفائِحف السحلفمف قفةف وف رف حف وا إِلفيح الفمو مو قفةف». قفدتِ رف حف عفدف الفمو قفبِل . ففأفصف وئِيلو مو مو قفِة إِذفا صف رف حف عفاِد الفمو ا انفتفهفى ِمنف إِصف كفانف لفمح لو ِلِلقفائِِه, وف جف شفاوو رف ففخف
وئِيلو. ِليوبفاِركفهو مو ؟: «ففقفالف صف اذفا ففعفلفتف لو» مف نتِي: «ففقفالف شفاوو قف عف أفيفتو أفنح الشحعفبف قفدف تفففرح أفنفتف لفمف تفأفِت فِي أفيحاِم الفِميعفاِد, لفنتِي رف ِطينِي ونف, وف ِفِلسف الف وف

اسف ففقولفتو مف عوونف فِي ِمخف متِ تفجف ِ: مو بت ِه الرح جف عف إِلفى وف رح لفمف أفتفضف اِل وف ِطينِي ونف إِلفيح إِلفى الفِجلفجف قفةف, النف يفنفِزلو الفِفِلسف رف حف عفدفتو الفمو أفصف لحدفتو وف ففقفالف». ففتفجف
لف وئِيلو ِلشفاوو قفتف: «صفمو مف ا! قفِد انفحف كف بِهف رف ِ إِلفِهكف الحتِي أفمف بت ِصيحةف الرح ففظف وف ائِيلف إِلفى الفبفِد, لفمف تفحف رف لفكفتفكف عفلفى إِسف مف ب  قفدف ثفبحتف مف .لفنحهو النف كفانف الرح

لفكفتوكف لف تفقوومو مف ا النف ففمف أفمح بِِه. وف سفبف قفلف ل  حف جو ب  ِلنفففِسِه رف بف الرح بِِه, قفِد انفتفخف أحسف عفلفى شفعف ب  أفنف يفتفرف هو الرح رف أفمف كف بِِه. وف رف ا أفمف ففظف مف لفنحكف لفمف تفحف
ب  اِل إِلفى ِجبفعفِة بِنفيفاِمينف». الرح ِعدف ِمنف الفِجلفجف صف وئِيلو وف قفامف صفمو ۭل. وف جو ِ ِمئفِة رف وف ِستت عفهو نفحف ودف مف جو وف لو الشحعفبف الفمف عفدح شفاوو لو. وف كفانف شفاوو وف

بفعِ بِنفيفاِمينف ِقيِمينف فِي جف ا مو مف عفهو ودو مف جو وف الشحعفبو الفمف يوونفاثفانو ابفنوهو وف اسف, وف مف لووا فِي ِمخف ِطينِي ونف نفزف ِفِلسف الف لحِة. وف حف بوونف ِمنف مف رتِ خف جف الفمو رف ففخف



ۭق ِطينِيتِينف فِي ثفلفِث فِرف ِض شووعفالف. الفِفِلسف ةف إِلفى أفرف هفتف فِي طفِريِق عفففرف جح اِحدفةو تفوف قفةو الفوف هفتف فِي طفِريِق بفيفِت, الفِفرف جح ى تفوف رف قفةو الوخف الفِفرف وف
ونف ورو يحِة, حو وف الفبفرتِ بووِعيمف نفحف اِدي صف ِرِف عفلفى وف شف ِم الفمو هفتف فِي طفِريِق الت خف جح ى تفوف رف قفةو الوخف الفِفرف ائِيلف. وف رف ِض إِسف انِع  فِي كولتِ أفرف دف صف لفمف يووجف ,وف

ِطينِيتِينف قفالووا ِفِلسف حا : لفنح الف مف انِي ونف سفيففا  أفوف رو لف الفِعبفرف لفهو. ِلئفلح يفعفمف ِمنفجف اِحۭد ِسكحتفهو وف دف كول  وف دتِ ِطينِيتِينف ِليوحف ائِيلف إِلفى الفِفِلسف رف بفلف كفانف يفنفِزلو كول  إِسف
نفاِسيِس ِويِس الفمف ِلتفرف وِس وف الففوؤو نفاِن وف ثفلحثفاِت الفسف الفمو نفاِجِل وف الفمف كفِك وف دوودو الستِ ا كفلحتف حو لفهو ِعنفدفمف ِمعفوف ففأفسفهو وف دف. وف ِب أفنحهو لفمف يووجف رف ِم الفحف كفانف فِي يفوف وف

عف يوونفاثفانف مف لف وف عف شفاوو ِميعِ الشحعفِب الحِذي مف ح  بِيفِد جف مف لف رو يوونفاثفانف ابفنِِه. سفيفف  وف لف وف عف شفاوو ِجدف مف ِطينِيتِينف إِلفى. عفلفى أفنحهو وو ِفِلسف ففظفةو الف جف حف رف خف وف
اسف مف عفبفِر ِمخف  .مف

اِمِل ِسلفِحِه لف ِللفغولفِم حف ۭم قفالف يوونفاثفانو بفنو شفاوو فِي ذفاِت يفوف ِطينِيتِينف الحِذينف فِي ذفِلكف الفعفبفِر: «وف ففظفِة الفِفِلسف بورف إِلفى حف بِرف أفبفاهو». تفعفالف نفعف لفمف يوخف .وف
ونف انفِة الحتِي فِي ِمغفرو مح تف الر  ِف ِجبفعفةف تفحف ِقيما  فِي طفرف لو مو كفانف شفاوو ۭل, وف جو ِ ِمئفِة رف وو ِستت عفهو نفحف الشحعفبو الحِذي مف أفِخيحا بفنو أفِخيطووبف أفِخي. وف وف

ِ فِي ِشيلووهف كفانف لفبِسا  أففوودا  بت اسف بفِن عفاِلي كفاِهنو الرح ابوودف بفِن فِينفحف لفِم الشحعفبو أفنح يوونفاثفانف قفدف ذفهفبف. إِيخف لفمف يفعف سف. وف عفابِِر الحتِي الفتفمف بفيفنف الفمف وف
ِة ةۭ ِمنف تِلفكف الفِجهف رف ِسن  صفخف ِة وف ةۭ ِمنف هفِذِه الفِجهف رف ِطينِيتِينف ِسن  صفخف ِفِلسف ففظفِة الف هفا إِلفى حف اِحدفةِ , يوونفاثفانو أفنف يفعفبورف مو الفوف اسف يفصو«وف مو» بووصف اسف وف

ى  رف اسف». سفنفهو«الوخف مف لف ِمخف ِِ قفابف اِل مو مف ود  إِلفى الشتِ اِحدو عفمو ن  الفوف الستِ لف ِجبفعف, وف ِِ قفابف نووِب مو رو إِلفى الفجف الخف اِمِل. وف ففقفالف يوونفاثفانو ِللفغولفِم حف
لفِء الفغولفِف: «ِسلفِحِه ِ هفؤو بورف إِلفى صففت عفنفا, تفعفالف نفعف لو مف ف يفعفمف قفِليِل, لفعفلح اح لتِصف بِالفكفثِيِر أفوف بِالف انِع  عفنف أفنف يوخف ِ مف بت ففقفالف لفهو». لفنحهو لفيفسف ِللرح

اِملو ِسلفِحِه ا بِقفلفبِكف: «حف لف كولح مف مف سفبف قفلفبِكف. تفقفدحمف. اعف عفكف حف مف: «ففقفالف يوونفاثفانو». هفئفنفذفا مف ِهرو أفنففوسفنفا لفهو نوظف ِم وف نو نفعفبورو إِلفى الفقفوف ذفا نفحف ففإِنف. هووف
تحى نفِصلف إِلفيفكومف: قفالووا لفنفا وا حف عفدو إِلفيفِهمف. دوومو لف نفصف كفانِنفا وف لفِكنف إِنف قفالووا. نفِقفو فِي مف نفا: «وف عفدووا إِلفيف عفدو. اصف مف ِليفِدنفا, نفصف بح قفدف دفففعفهو ,لفنح الرح

ةو لفنفا هفِذِه ِهيف الفعفلفمف ِطينِيتِينف. وف ِفِلسف ِ الف ا ِلصففت ا أفنففوسفهومف رف هف فظف ِطينِي ونف. ففأ ووا: «ففقفالف الفِفِلسف تفبفأ ونف ِمنف الث قووِب الحتِي اخف اِرجو انِي ونف خف ذفا الفِعبفرف هووف
ا اِملف ِسلفِحِه». فِيهف حف ِ يوونفاثفانف وف الو الصحفت ابف ِرجف فجف ا شفيفئا : «ففأ كومف نفا ففنوعفلتِمف عفدفا إِلفيف اِمِل ِسلفِحِه». اِصف ائِي لفنح: «ففقفالف يوونفاثفانو ِلحف رف عفدف وف اصف

ائِيلف رف مف ِليفِد إِسف بح قفدف دفففعفهو هو». الرح اءف رف اِملو ِسلفِحِه وف حف لفيفِه وف ِرجف ِعدف يوونفاثفانو عفلفى يفدفيفِه وف امف يوونفاثفانف. ففصف اِملو ِسلفِحِه يوقفتتِلو, ففسفقفطووا أفمف كفانف حف وف
هو اءف رف ۭض. وف ِف ففدحاِن أفرف ِو نِصف ل  فِي نفحف جو ِرينف رف وف ِعشف اِملو ِسلفِحِه نفحف حف ا يوونفاثفانو وف بفهف رف بفةو الوولفى الحتِي ضف رف كفانفِت الضح تِعفاد  فِي. وف كفانف ارف وف

ِميعِ الشحعفِب فِي جف قفِل وف لحِة فِي الفحف حف تفعفدووا هومف أفيفضا . الفمف بوونف ارف رتِ خف الفمو تِعفاد  عفِظيم , الصحف  وف ضو ففكفانف ارف ففِت الفرف جف رف اقِبوونف. وف رف ففنفظفرف الفمو
لف فِي ِجبفعفِة بِنفيفاِمينف ِدينف, ِلشفاوو تفبفدتِ ذفهفبووا مو هووِر قفدف ذفابف وف مف إِذفا بِالفجو عفهو. وف لو ِللشحعفِب الحِذي مف نف ذفهفبف ِمنف: «ففقفالف شفاوو وا مف انفظورو عود وا النف وف

ودفيفِن, ففعفد وا». ِعنفِدنفا جو وف اِملو ِسلفِحِه لفيفسفا مف حف ذفا يوونفاثفانو وف هووف لو لفِخيحا. وف ِ: «ففقفالف شفاوو مف تفابووتف اح ِم». (قفدتِ ِ كفانف فِي ذفِلكف الفيفوف لفنح تفابووتف اح
ائِيلف رف عف بفنِي إِسف عف الفكفاِهِن). مف لحمو بفعفدو مف لو يفتفكف ا كفانف شفاوو فِيمف كفثورف, وف ِطينِيتِينف وف لحِة الفِفِلسف حف ِجيجو الحِذي فِي مف ايفدف الضح لو ِللفكفاِهِن. تفزف كوفح: «ففقفالف شفاوو

ِب». يفدفكف رف اءووا إِلفى الفحف جف عفهو وف ِميعو الشحعفِب الحِذي مف جف لو وف احف شفاوو صف اِحبِِه, وف اِحۭد عفلفى صف إِذفا بِسفيفِف كولتِ وف ا . وف اب  عفِظيم  ِجدت ِطرف .اضف
لفهو ا قفبف مف ِس وف نفذو أفمف ِطينِيتِينف مو عف الفِفِلسف انِي ونف الحِذينف كفانووا مف الفِعبفرف الفيفِهمف, وف وف لحِة ِمنف حف حف مف إِلفى الفمف عفهو ِعدووا مف ائِيلف, الحِذينف صف رف عف إِسف وا هومف أفيفضا  مف ارو صف

يوونفاثفانف لف وف عف شفاوو بووا. الحِذينف مف ِطينِيتِينف هفرف ِفِلسف ايِمف أفنح الف بفِل أفففرف ووا فِي جف تفبفأ ائِيلف الحِذينف اخف رف اِل إِسف ِميعو ِرجف سفِمعف جف اءفهومف فِي, وف رف ففشفد وا هومف أفيفضا  وف
ِب رف ِم. الفحف ائِيلف فِي ذفِلكف الفيفوف رف ب  إِسف لحصف الرح بو إِلفى بفيفِت آِونف. ففخف رف ِت الفحف عفبفرف لحفف. وف لف حف ِم لفنح شفاوو ائِيلف فِي ذفِلكف الفيفوف رف الو إِسف نوكف ِرجف ضف وف

دفائِي: «الشحعفبف قفائِل  تحى أفنفتفِقمف ِمنف أفعف سفاِء حف بفزا  إِلفى الفمف لو الحِذي يفأفكولو خو جو لفعوون  الرح بفزا ». مف ِميعو الشحعفِب خو اءف كول  الشحعفِب إِلفى. ففلفمف يفذوقف جف جف وف
قفِل ِه الفحف جف كفانف عفسفل  عفلفى وف ِر وف عف د  يفدفهو إِلفى ففِمِه. الفوف دح أفحف لفمف يفمو رف إِذفا بِالفعفسفِل يفقفطورو وف عف لف الشحعفبو الفوف ا دفخف لفمح افف ِمنف الفقفسفِم, وف .لفنح الشحعفبف خف

لففف أفبووهو الشحعفبف تفحف ا اسف عف ِعنفدفمف مف ا يوونفاثفانو ففلفمف يفسف أفمح تف, وف تفنفارف دح يفدفهو إِلفى ففِمِه ففاسف رف ِر الفعفسفِل وف سفهو فِي قفطف غفمف فف الن شحابفِة الحتِي بِيفِدِه وف دح طفرف ففمف
اِحد  ِمنف الشحعفِب. عفيفنفاهو لحفف أفبووكف الشحعفبف قفائِل : «ففقفالف وف مف: قفدف حف بفزا  الفيفوف لو الحِذي يفأفكولو خو جو لفعوون  الرح يفا الشحعفبو. مف فعف قفدف: «ففقفالف يوونفاثفانو». ففأ

ضف نفايف لفنتِي ذوقفتو قفِليل  ِمنف هفذفا الفعفسفِل. كفدحرف أفبِي الفرف تف عفيف تفنفارف وا كفيففف اسف دفائِِهِم. انفظورو ِة أفعف مف الشحعفبو ِمنف غفنِيمف ِ لفوف أفكفلف الفيفوف ِريت ففكفمف بِالفحف
دووا جف ؟! الحتِي وف ِطينِيتِينف ظفمو عفلفى الفِفِلسف بفة  أفعف رف ا كفانفِت النف ضف اسف إِلفى أفيحلوونف» أفمف مف ِطينِيتِينف ِمنف ِمخف ِم الفِفِلسف بووا فِي ذفِلكف الفيفوف رف يفا الشحعفبو. ففضف أفعف وف

ا  ِة. ِجدت ثفارف الشحعفبو عفلفى الفغفنِيمف ول , وف عوجو بفقفرا  وف نفما  وف ذووا غف فخف أفكفلف الشحعفبو عفلفى الدحِم, ففأ ِض وف وا عفلفى الفرف ذفبفحو لف. وف وا شفاوو بفرو فخف ذفا: «ففأ هووف
ِم ِلِه عفلفى الدح فكف ِ بِأ بت ِطئو إِلفى الرح تومف: «ففقفالف». الشحعفبو يوخف را  كفبِيرا . قفدف غفدفرف جف وا إِلفيح النف حف ِرجو لو». دفحف قفالف شفاوو قووا بفيفنف الشحعفِب: «وف تفففرح

اِحۭد شفاتفهو كول  وف هو وف رف اِحۭد ثفوف وا إِلفيح كول  وف مو مف أفنف يوقفدتِ قوولووا لفهو ِم, وف عف الدح ِلكومف مف فكف ِ بِأ بت ِطئووا إِلفى الرح لف توخف كولووا وف نفا وف وا هفهو اذفبفحو ِميعو». وف مف جف ففقفدح
وا هونفاكف ذفبفحو لفِة وف هو بِيفِدِه فِي تِلفكف اللحيف رف اِحۭد ثفوف ِ. الشحعفِب كول  وف بت بفحا  ِللرح ذف لو مف بفنفى شفاوو ِ. وف بت بفحا  ِللرح ذف عف بِبونفيفانِِه مف لو. الحِذي شفرف قفالف شفاوو ِلنفنفِزلف: «وف

دا  مف أفحف لف نوبفِق ِمنفهو بفاحِ وف مف إِلفى ضووِء الصح بفهو نفنفهف ِطينِيتِينف لفيفل  وف اءف الفِفِلسف رف يفنفيفكف: «ففقفالووا». وف سونو فِي عف ا يفحف قفالف الفكفاِهنو». اففعفلف كولح مف ِلنفتفقفدحمف: «وف
ِ ف». هونفا إِلفى اح لو اح فلف شفاوو ؟: «ففسفأ ائِيلف رف مف ِليفِد إِسف ففعوهو ؟ أفتفدف ِطينِيتِينف اءف الفِفِلسف رف ِدرو وف ِم» أفأفنفحف لو. ففلفمف يوِجبفهو فِي ذفِلكف الفيفوف وا إِلفى هونفا: «ففقفالف شفاوو تفقفدحمو

وِه الشحعفِب جو ِميعف وو مف, يفا جف ِطيحةو الفيفوف اذفا كفانفتف هفِذِه الفخف وا بِمف انفظورو وا وف لفمو اعف ائِيلف. وف رف لتِصو إِسف خف ب  مو ي  هووف الرح لفوف كفانفتف فِي يوونفاثفانف ابفنِي, لفنحهو حف وف
تا  وف وتو مف نف يوِجيبوهو ِمنف كولتِ الشحعفِب». ففإِنحهو يفمو لفمف يفكونف مف ائِيلف. وف رف ِميعِ إِسف انِۭب: «ففقفالف ِلجف يوونفاثفانو ابفنِي فِي جف أفنفا وف انِۭب وف تومف تفكوونوونف فِي جف ».أفنف

لف نفيفكف: «ففقفالف الشحعفبو ِلشفاوو سونو فِي عفيف ا يفحف نفعف مف ائِيلف». اصف رف ِ إِلفِه إِسف بت لو ِللرح قفالف شفاوو قا : «وف لو». هفبف ِصدف شفاوو وِخذف يوونفاثفانو وف ا الشحعفبو. ففأ أفمح
وا جو رف لو. ففخف بفيفنف يوونفاثفانف ابفنِي: «ففقفالف شفاوو وِخذف يوونفاثفانو. أفلفقووا بفيفنِي وف لو ِليوونفاثفانف». ففأ اذفا ففعفلفتف: «ففقفالف شفاوو نِي مف بِرف هو يوونفاثفانو!» أفخف بفرف فخف :ففأ

ِف الن شحابفِة الحتِي بِيفِدي قفِليلف عفسفۭل« قا  بِطفرف وتو. ذوقفتو ذفوف ئفنفذفا أفمو لو». ففهف وتو يفا يوونفاثفانو: «ففقفالف شفاوو تا  تفمو وف هفكفذفا يفِزيدو إِنحكف مف و وف ».هفكفذفا يفففعفلو اح
لف اشفا: «ففقفالف الشحعفبو ِلشفاوو ؟ حف ائِيلف رف لفصف الفعفِظيمف فِي إِسف نفعف هفذفا الفخف وتو يوونفاثفانو الحِذي صف أفِسِه إِلفى! أفيفمو ة  ِمنف رف قوطو شفعفرف ب  لف تفسف ي  هووف الرح حف

مف ِ عفِملف هفذفا الفيفوف عف اح ِض لفنحهو مف تف». الفرف تفدفى الشحعفبو يوونفاثفانف ففلفمف يفمو ِطينِيتِينف. ففافف اِء الفِفِلسف رف لو ِمنف وف ِعدف شفاوو ِطينِي ونف إِلفى, ففصف ذفهفبف الفِفِلسف وف
كفانِِهمف ائِيلف. مف رف لفكف عفلفى إِسف لو الفمو ذف شفاوو أفخف الفيفِه, وف وف دفائِِه حف ِميعف أفعف بف جف ارف حف أفدوومف: وف ونف وف بفنِي عفم  وآبف وف ِطينِيتِينف, مو ِفِلسف الف لووكف صووبفةف وف مو ا. وف ثومف يف حف وف

هف غفلفبف جح اِليقف. تفوف بف عفمف رف ضف ففعفلف بِبفأفۭس وف ائِيلف ِمنف يفِد نفاِهبِيِه, وف رف قفذف إِسف أفنف لفِكيشووعف. وف مف ِويف وف يِشف لف يوونفاثفانف وف كفانف بفنوو شفاوو نفتفيفِه, وف ا ابف مف اسف مو: وف اسف
ةِ ِميكفالو ِغيرف مو الصح اسف بو وف يفرف ِر مف عفصف. الفبِكف لف أفِخينووعفمو بِنفتو أفِخيمف أفةِ شفاوو رف مو امف اسف لف. وف متِ شفاوو نفيفرو بفنو نفيفرف عف يفِشِه أفبف ئِيِس جف مو رف اسف قفيفسو أفبوو. وف وف

نفيفرو أفبوو أفبفنفيفرف ابفنفا أفبِيئِيلف لف وف لف. شفاوو ِطينِيتِينف كولح أفيحاِم شفاوو ِفِلسف ب  شفِديدفة  عفلفى الف رف كفانفتف حف هو إِلفى. وف مح بحارا  أفوف ذفا بفأفۭس ضف ل  جف جو لو رف أفى شفاوو إِذفا رف وف



 .نفففِسِه
لف وئِيلو ِلشفاوو مو قفالف صف ائِيلف: «وف رف بِِه إِسف ِلكا  عفلفى شفعف ِحكف مف سف ب  ِلمف سفلف الرح ِ. إِيحايف أفرف بت تف كفلفِم الرح وف عف صف مف النف ففاسف نووِد. وف ب  الفجو :هفكفذفا يفقوولو رف

رف قففف لفهو فِي الطحِريِق ِعنفدف صوعووِدِه ِمنف ِمصف ائِيلف ِحينف وف رف اِليقو بِإِسف ا عفِملف عفمف وا كولح. إِنتِي قفِد اففتفقفدفتو مف مو رتِ حف اِليقف وف ِربف عفمف اضف ففالنف اذفهفبف وف
أفة  رف امف ل  وف جو مف بفِل اقفتولف رف لف تفعففو عفنفهو ا لفهو وف ِضيعا , مف رف غفنفما , ِطففل  وف ارا , بفقفرا  وف ِحمف ل  وف مف عفدحهو فِي طفلفيِمف». جف لو الشحعفبف وف رف شفاوو ضف تفحف ,ففاسف

ۭل ِمنف يفهووذفا جو ةف آلفِف رف عفشفرف اِجۭل وف اِدي. ِمئفتفيف أفلفِف رف نف فِي الفوف كفمف اِليقف وف ِدينفِة عفمف لو إِلفى مف اءف شفاوو ِقيفنِيتِينف. ثومح جف لو ِللف قفالف شفاوو اذفهفبووا ِحيدووا: «وف
مف عفهو ِلكفكومف مف اِلقفِة ِلئفلح أوهف سفِط الفعفمف رف, انفِزلووا ِمنف وف ائِيلف ِعنفدف صوعووِدِهمف ِمنف ِمصف رف ِميعِ بفنِي إِسف عف جف وفا  مف عفرو أفنفتومف قفدف ففعفلفتومف مف ادف الفِقيفنِي  ِمنف». وف ففحف

اِليقف سفِط عفمف رف. وف لف ِمصف ِف قفاِب ِجيئِكف إِلفى شوورف الحتِي مو تحى مف ِويلفةف حف اِليقف ِمنف حف لو عفمف بف شفاوو رف ضف يتا . وف اِليقف حف ِلكف عفمف اجف مف سفكف أفجف أفمف مف, وف رح حف وف
دتِ السحيفِف ِميعف الشحعفِب بِحف يتِِد. جف عفنف كولتِ الفجف اِف وف الفِخرف لفِن وف مف الفحو الفبفقفِر وف عفنف ِخيفاِر الفغفنفِم وف اجف وف الشحعفبو عفنف أفجف لو وف ففا شفاوو عف ضووا أفنف, وف لفمف يفرف وف

وهفا مو رتِ وهفا. يوحف مو رح ولفِة حف زو هف الفمف ةِ وف تفقفرف حف لفِك الفمو كول  الفمف وئِيلف. وف مو ِ إِلفى صف بت كفانف كفلفمو الرح ِلكا : «وف لف مف عفلفتو شفاوو تو عفلفى أفنتِي قفدف جف لفنحهو, نفِدمف
لفمف يوِقمف كفلفِمي ائِي وف رف عف ِمنف وف جف ِ اللحيفلف كولحهو». رف بت خف إِلفى الرح رف صف وئِيلو وف مو تفاظف صف بفاحا . ففاغف لف صف وئِيلو ِلِلقفاِء شفاوو مو وئِيلو. ففبفكحرف صف مو بِرف صف وخف :ففأ

ِل« مف لو إِلفى الفكفرف اءف شفاوو اِل, قفدف جف لف إِلفى الفِجلفجف نفزف عفبفرف وف دفارف وف با  وف ذفا قفدف نفصفبف ِلنفففِسِه نفصف هووف لو». وف لف قفالف لفهو شفاوو وئِيلو إِلفى شفاوو مو اءف صف ا جف لفمح :وف
»ِ بت ك  أفنفتف ِللرح بفارف ِ. مو بت تو كفلفمف الرح وئِيلو». قفدف أفقفمف مو تو الفغفنفِم هفذفا فِي أوذونفيح: «ففقفالف صف وف ا هووف صف مف ؟, وف تو الفبفقفِر الحِذي أفنفا سفاِمع  وف صف ففقفالف» وف

لو اِلقفِة: «شفاوو ِ إِلفِهكف, ِمنف الفعفمف بت ِل الذحبفحِ ِللرح الفبفقفِر لفجف ا لفنح الشحعفبف قفدف عفففا عفنف ِخيفاِر الفغفنفِم وف نفاهو. قفدف أفتووا بِهف مف رح ا الفبفاقِي ففقفدف حف أفمح ففقفالف». وف
لف وئِيلو ِلشفاوو لفةف: «صفمو ب  إِلفيح هفِذِه اللحيف لحمف بِِه الرح ا تفكف كف بِمف بِرف وخف لحمف: «ففقفالف لفهو». كوفح ففأ وئِيلو». تفكف مو يفنفيفكف: «ففقفالف صف ِغيرا  فِي عف أفلفيفسف إِذف كونفتف صف

ائِيلف رف ِلكا  عفلفى إِسف ب  مف كف الرح سفحف مف ائِيلف وف رف بفاِط إِسف أفسف أفسف تف رف قفالف, ِصرف ب  فِي طفِريۭق وف سفلفكف الرح أفرف مف: وف اِربفهو حف اِليقف وف طفاةف عفمف ِم الفخو رتِ حف اذفهفبف وف
ِ بت ِت الرح وف عف ِلصف مف اذفا لفمف تفسف تحى يفففنووا؟ ففِلمف ِ؟, حف بت يفنفيِ الرح عفِملفتف الشحرح فِي عف ِة وف تف عفلفى الفغفنِيمف وئِيلف» بفلف ثورف مو لو ِلصف إِنتِي قفدف سفِمعفتو: «ففقفالف شفاوو

اِليقف تو عفمف مف رح حف اِليقف وف ِلِك عفمف اجف مف فجف أفتفيفتو بِأ ب  وف ا الرح سفلفنِي فِيهف ذفهفبفتو فِي الطحِريِق الحتِي أفرف ِ وف بت ِت الرح وف ِة غفنفما . ِلصف ذف الشحعفبو ِمنف الفغفنِيمف فخف ففأ
بفقفرا  اِل, وف ِ إِلفِهكف فِي الفِجلفجف بت ِل الذحبفحِ ِللرح اِم لفجف رف ائِلف الفحف وئِيلو». أفوف مو ِت: «ففقفالف صف اعِ صفوف تِمف ا بِاسف الذحبفائِحِ كفمف قفاِت وف رف حف ِ بِالفمو بت ةو الرح سفرح هفلف مف

ِم الفِكبفاِش لو ِمنف شفحف غفاءو أفففضف صف ِ الف ِة وف لو ِمنف الذحبِيحف اعو أفففضف تِمف ذفا اِلسف ِ؟ هووف بت اففِة. الرح ِطيحِة الفِعرف دف كفخف ر  افِيِم, لفنح التحمف التحرف ثفِن وف الفوف الفِعنفادو كف لفنحكف. وف
لفِك ففضفكف ِمنف الفمو ِ رف بت تف كفلفمف الرح ففضف وئِيلف!». رف مو لو ِلصف كف: «ففقفالف شفاوو كفلفمف ِ وف بت لف الرح طفأفتو لفنتِي تفعفدحيفتو قفوف لفنتِي ِخففتو ِمنف الشحعفِب, أفخف

تِِهمف وف سفِمعفتو ِلصف ِ. وف بت دف ِللرح جو فسف ِعي ففأ ِجعف مف ارف ِطيحتِي وف ِفرف خف النف ففاغف لف». وف وئِيلو ِلشفاوو مو ِ: «ففقفالف صف بت تف كفلفمف الرح ففضف عفكف لفنحكف رف ِجعو مف ,لف أفرف
ائِيلف رف ِلكا  عفلفى إِسف ب  ِمنف أفنف تفكوونف مف ففضفكف الرح ِضيف». ففرف وئِيلو ِليفمف مو دفارف صف قف, وف زف بحتِِه ففانفمف سفكف بِذفيفِل جو فمف وئِيلو. ففأ ب : «ففقفالف لفهو صفمو قو الرح زتِ يومف

يفر  ِمنفكف اِحبِكف الحِذي هووف خف ا ِلصف يوعفِطيهف مف وف ائِيلف عفنفكف الفيفوف رف لفكفةف إِسف مف لف يفنفدفمو لفنحهو لفيفسف إِنفسفانا  ِليفنفدفمف. مف ِذبو وف ائِيلف لف يفكف رف أفيفضا  نفِصيحو إِسف :ففقفالف». وف
طفأفتو« ائِيلف. قفدف أفخف رف امف إِسف أفمف امف شويووخِ شفعفبِي وف نِي أفمف ِرمف فكف النف ففأ ِ إِلفِهكف, وف بت دف ِللرح جو فسف ِعي ففأ ِجعف مف ارف دف». وف سفجف لف وف اءف شفاوو رف وئِيلو وف مو عف صف جف ففرف

ِ بت لو ِللرح وئِيلو. شفاوو قفالف صفمو اِليقف: «وف ِلكف عفمف اجف مف وا إِلفيح أفجف مو اجو ففِرحا ». قفدتِ اجو. ففذفهفبف إِلفيفِه أفجف قفالف أفجف ِت: «وف وف ةو الفمف ارف رف الفتف مف قتا  قفدف زف ففقفالف». حف
وئِيلو كف بفيفنف النتِسفاِء: «صفمو ا أفثفكفلف سفيففوكف النتِسفاءف كفذفِلكف توثفكفلو أوم  اِل». كفمف ِ فِي الفِجلفجف بت امف الرح اجف أفمف وئِيلو أفجف مو وئِيلو إِلفى. ففقفطفعف صف ذفهفبف صفمو وف

ِة امف لف. الرح تِِه فِي ِجبفعفِة شفاوو ِعدف إِلفى بفيف لو ففصف ا شفاوو أفمح تِِه. وف وف ِم مف لف إِلفى يفوف يفِة شفاوو ؤف وئِيلو ِلرو مو لفمف يفعودف صف لف, وف وئِيلف نفاحف عفلفى شفاوو مو ب , لفنح صف الرح وف
ائِيلف رف لف عفلفى إِسف لحكف شفاوو  .نفِدمف لفنحهو مف

وئِيلف مو ب  ِلصف لف: «ففقفالف الرح تفى تفنووحو عفلفى شفاوو تحى مف ِسلفكف إِلفى, حف تفعفالف أورف نا  وف نفكف دوهف ف قفرف لف ؟ امف ائِيلف رف ِلكف عفلفى إِسف توهو عفنف أفنف يفمف ففضف أفنفا قفدف رف وف
ِ ِميت ِلكا , يفسحى الفبفيفتفلفحف أفيفتو ِلي فِي بفنِيِه مف وئِيلو». لفنتِي قفدف رف مو لو يفقفتولونِي: «ففقفالف صف ؟ إِنف سفِمعف شفاوو ب ». كفيففف أفذفهفبو لفة : «ففقفالف الرح ذف بِيفِدكف ِعجف خو
قولف ِ: ِمنف الفبفقفِر وف بت بفحف ِللرح ِة. قفدف ِجئفتو لفذف عو يفسحى إِلفى الذحبِيحف ادف نفعو, وف اذفا تفصف كف مف لتِمو أفنفا أوعف نفهو. وف سفحف ِليف الحِذي أفقوولو لفكف عف امف وئِيلو». وف مو ففففعفلف صف

ۭم اءف إِلفى بفيفِت لفحف جف ب  وف لحمف الرح ا تفكف قفالووا. كفمف تِقفبفاِلِه وف ِدينفِة ِعنفدف اسف تفعفدف شويووخو الفمف ؟: «ففارف ِجيئوكف ِ. سفلفم : «ففقفالف» أفسفلفم  مف بت بفحف ِللرح .قفدف ِجئفتو لفذف
ِة ِعي إِلفى الذحبِيحف تفعفالووا مف ِة». تفقفدحسووا وف دفعفاهومف إِلفى الذحبِيحف بفنِيِه وف قفدحسف يفسحى وف أفى أفِليآبف. وف اءووا أفنحهو رف ا جف كفانف لفمح ِ: «ففقفالف, وف بت امف الرح إِنح أفمف

هو ِسيحف وئِيلف». مف مو ب  ِلصف توهو: «ففقفالف الرح ففضف تِِه لفنتِي قفدف رف طووِل قفامف نفظفِرِه وف نفسفانو. لف تفنفظورف إِلفى مف ِ ا يفنفظورو الف نفسفانف يفنفظورو. لفنحهو لفيفسف كفمف ِ لفنح الف
نفيفِن ب  ففإِنحهو يفنفظورو إِلفى الفقفلفِب, إِلفى الفعفيف ا الرح أفمح وئِيلف». وف مو امف صف هو أفمف عفبحرف ب : «ففقفالف, ففدفعفا يفسحى أفبِينفادفابف وف هو الرح تفرف هفذفا أفيفضا  لفمف يفخف عفبحرف». وف وف
ةف ب : «ففقفالف, يفسحى شفمح هو الرح تفرف هفذفا أفيفضا  لفمف يفخف وئِيلف». وف امف صفمو عفبحرف يفسحى بفنِيِه السحبفعفةف أفمف وئِيلو ِليفسحى, وف مو لفِء: «ففقفالف صف تفرف هفؤو ب  لفمف يفخف ».الرح

وئِيلو ِليفسحى مو قفالف صف ؟: «وف انو لف الفِغلفمف عفى الفغفنفمف: «ففقفالف» هفلف كفمو ذفا يفرف هووف ِغيرو وف وئِيلو ِليفسحى». بفِقيف بفعفدو الصح مو أفِت بِِه: «ففقفالف صف ِسلف وف لفنحنفا, أفرف
نفا تحى يفأفتِيف إِلفى هفهو ِلسو حف أفتفى بِِه». لف نفجف سفلف وف فرف نفظفِر. ففأ سفنف الفمف حف ةِ الفعفيفنفيفِن وف لفوف عف حف قفرف مف كفانف أفشف ب . وف هو لفنح هفذفا هووف: «ففقفالف الرح سفحف ».قوِم امف

تِِه وف سفِط إِخف هو فِي وف سفحف مف ِن وف نف الد هف وئِيلو قفرف ذف صفمو فخف اِعدا . ففأ ِم ففصف دف ِمنف ذفِلكف الفيفوف ِ عفلفى دفاوو بت وحو الرح لح رو حف ذفهفبف إِلفى. وف وئِيلو وف ثومح قفامف صفمو
ِة امف لف. الرح ِ ِمنف ِعنفِد شفاوو بت وحو الرح ذفهفبف رو ِ, وف بت ِديء  ِمنف قِبفِل الرح وح  رف بفغفتفهو رو لف لفهو. وف ِ: «ففقفالف عفبِيدو شفاوو ِديء  ِمنف قِبفِل اح وح  رف ذفا رو هووف
بف بِالفعووِد. يفبفغفتوكف ِسنو الضحرف ۭل يوحف جو هو أفنف يوففتتِشووا عفلفى رف رف سفيتِدونفا عفبِيدفهو قودحامف ِ أفنحهو. ففلفيفأفمو ِديءو ِمنف قِبفِل اح وحو الرح لفيفكف الر  يفكوونو إِذفا كفانف عف وف

ِربو بِيفِدِه ففتفِطيبو لو ِلعفبِيِدِه». يفضف أفتووا بِِه إِلفيح: «ففقفالف شفاوو بف وف رف ِسنو الضح ل  يوحف جو وا ِلي رف اِن». انفظورو اِحد  ِمنف الفِغلفمف ابف وف فجف أفيفتو: «ففأ ذفا قفدف رف هووف
بف ِسنو الضحرف ِ يوحف ِميت ِميل , ابفنا  ِليفسحى الفبفيفتفلفحف ل  جف جو رف ففِصيح  وف ۭب وف رف لو حف جو رف بحارو بفأفۭس وف هووف جف عفهو, وف ب  مف الرح سول  إِلفى يفسحى». وف لو رو سفلف شفاوو فرف ففأ

عف الفغفنفِم: «يفقوولو دف ابفنفكف الحِذي مف ِسلف إِلفيح دفاوو لف». أفرف دف ابفنِِه إِلفى شفاوو ا بِيفِد دفاوو لفهف سف أفرف يف ِمعفزى  وف دف جف ۭر وف مف ِزقح خف بفزا  وف اِمل  خو ارا  حف ذف يفسحى ِحمف فخف .ففأ
هو امف قففف أفمف وف لف وف دو إِلفى شفاوو اءف دفاوو اِملف ِسلفحۭ, ففجف كفانف لفهو حف ا  وف بحهو ِجدت فحف لو إِلفى يفسحى يفقوولو. ففأ سفلف شفاوو فرف ة : «ففأ دف نِعفمف جف اِمي لفنحهو وف دو أفمف ِليفِقفف دفاوو

بف بِيفِدِه». فِي عفيفنفيح رف ضف ذف الفعوودف وف دف أفخف لف أفنح دفاوو ِ عفلفى شفاوو وحو ِمنف قِبفِل اح اءف الر  ا جف كفانف ِعنفدفمف يفذفهفبو عفنفهو, وف يفِطيبو وف تفاحو وف لو يفرف ففكفانف شفاوو
ِديءو وحو الرح  .الر 

عووا فِي سووكووهف الحتِي ِليفهووذفا تفمف ِب ففاجف رف مف ِللفحف يووشفهو ِطينِي ونف جو عف الفِفِلسف مف جف يمف, وف عفِزيقفةف فِي أفففِس دفمتِ لووا بفيفنف سووكووهف وف نفزف الو. وف ِرجف لو وف عف شفاوو تفمف اجف وف
ِم اِدي الفبوطف لووا فِي وف نفزف ائِيلف وف رف ِطينِيتِينف, إِسف ِفِلسف ِب ِلِلقفاِء الف رف طفف وا ِللفحف اصف قووفا  عفلفى. وف ائِيلو وو رف إِسف بفۭل ِمنف هونفا وف قووفا  عفلفى جف ِطينِي ونف وو ِفِلسف كفانف الف وف



بفۭل ِمنف هونفاكف مف, جف اِدي بفيفنفهو الفوف لفيفاتو. وف هو جو مو ِطينِيتِينف اسف ِفِلسف يووِش الف بفاِرز  ِمنف جو ل  مو جو جف رف رف تح, ففخف ِشبفر , ِمنف جف عۭ وف أفِسِه, طوولوهو ِست  أفذفرو عفلفى رف وف
اۭس وذفة  ِمنف نوحف اۭس, خو سفةو آلفِف شفاقِِل نوحف مف نوهو خف زف شفِفيتا  وف رف عا  حف كفانف لفبِسا  ِدرف لفيفِه. وف اۭس عفلفى ِرجف وقفا نوحف مو رف جو اۭس بفيفنف كفتِففيفِه, وف بفةو نوحف رف حف .وف

ِل النحسحاِجينف ِحِه كفنفوف مف قفنفاةو رو ِديۭد, وف ِحِه ِست  ِمئفِة شفاقِِل حف مف ِسنفانو رو هو, وف ِشي قودحامف ِس كفانف يفمف اِملو الت رف حف ائِيلف. وف رف فووفف إِسف نفادفى صو قففف وف :ففوف
ِطينِي « ا أفنفا الفِفِلسف ِب؟ أفمف رف طفف وا ِللفحف ونف ِلتفصف جو رو اذفا تفخف لفيفنفِزلف إِلفيح, ِلمف ل  وف جو فوِسكومف رف وا لفنف تفارو ؟ اخف لف أفنفتومف عفبِيد  ِلشفاوو اِربفنِي. وف ففإِنف قفِدرف أفنف يوحف

يفقفتولفنِي نفِصيرو لفكومف عفبِيدا  ونفنفا. وف ِدمو تفخف ونف أفنفتومف لفنفا عفبِيدا  وف قفتفلفتوهو تفِصيرو لفيفِه وف تو أفنفا عف إِنف قفِدرف ِطينِي ». وف قفالف الفِفِلسف فووفف: «وف تو صو أفنفا عفيحرف
مف ائِيلف هفذفا الفيفوف رف عا . إِسف بف مف ارف ل  ففنفتفحف جو طوونِي رف افووا ِجدتا ». أفعف خف تفاعووا وف ِ هفذفا ارف ِطينِيت ِفِلسف ائِيلف كفلفمف الف رف ِميعو إِسف جف لو وف ا سفِمعف شفاوو لفمح دو. وف دفاوو وف

انِيفةو بفنِينف لفهو ثفمف هو يفسحى وف مو ِم يفهووذفا الحِذي اسف ِ ِمنف بفيفِت لفحف اتِيت ِل الفففرف جو بِرف بفيفنف النحاِس. هووف ابفنو ذفِلكف الرح كف لف قفدف شفاخف وف لو فِي أفيحاِم شفاوو جو كفانف الرح .وف
ِب رف اءو بفنِيِه الثحلفثفِة الحِذينف ذفهفبووا إِلفى الفحف مف أفسف ِب وف رف لف إِلفى الفحف تفبِعووا شفاوو ذفهفبف بفنوو يفسحى الثحلفثفةو الفِكبفارو وف رو: وف أفبِينفادفابو ثفانِيِه, أفِليآبو الفبِكف ,وف

ا مف ةو ثفاِلثوهو شفمح لف. وف اءف شفاوو رف الثحلفثفةو الفِكبفارو ذفهفبووا وف ِغيرو وف دو هووف الصح دفاوو عفى غفنفمف أفبِيِه فِي. وف لف ِليفرف ِجعو ِمنف ِعنفِد شفاوو يفرف دو ففكفانف يفذفهفبو وف ا دفاوو أفمح وف
ۭم ما . بفيفِت لفحف بفِعينف يفوف سفاء  أفرف مف بفاحا  وف يفِقفو صف ِطينِي  يفتفقفدحمو وف كفانف الفِفِلسف نِِه. وف دف ابف تِكف إِيففة  ِمنف هفذفا الفففِريِك: «ففقفالف يفسحى ِلدفاوو وف ذف ِلخف هفِذِه, خو وف

تِكف وف لحِة إِلفى إِخف حف كوضف إِلفى الفمف ارف اِت وف بفزف ئِيِس الفلفِف. الفعفشفرف الفخو ا ِلرف هف مف بفِن قفدتِ عفاِت ِمنف الفجو هفِذِه الفعفشفرف الفِقطف مف, وف ذف ِمنفهو خو تِكف وف وف ةف إِخف تفِقدف سفلفمف افف وف
بوونا  ِطينِيتِينف». عفرف ِفِلسف اِربوونف الف ِم يوحف اِدي الفبوطف ائِيلف فِي وف رف اِل إِسف ِميعو ِرجف جف هومف وف لو وف كفانف شفاوو اِرۭس. وف عف حف كف الفغفنفمف مف تفرف بفاحا  وف دو صف ففبفكحرف دفاوو

هو يفسحى رف ا أفمف ذفهفبف كفمف لف وف مح حف ِب, وف رف هفتففووا ِللفحف ِطففاِف وف اِرج  إِلفى اِلصف يفشو خف الفجف اِس وف أفتفى إِلفى الفِمتفرف فتا . وف ِطينِي ونف صف الفِفِلسف ائِيلو وف رف طففح إِسف اصف وف
ۭ لف صففت ِف قفاِب تِِه. مو وف ِة إِخف فلف عفنف سفلفمف سفأ أفتفى وف ِ وف كفضف إِلفى الصحفت رف تِعفِة وف افِِظ الفمف عفهو بِيفِد حف تِعفةف الحتِي مف دو الفمف كف دفاوو مف إِذفا. ففتفرف هو لتِمو ا هووف يوكف فِيمف وف

لحمف بِِمثفِل هفذفا الفكفلفِم تفكف ِطينِيتِينف وف ِفِلسف فووِف الف اِعد  ِمنف صو تح صف ِطينِي  ِمنف جف ِفِلسف لفيفاتو الف هو جو مو بفاِرۭز اسف ۭل مو جو دو, بِرف اِل. ففسفِمعف دفاوو ِميعو ِرجف جف وف
ا  افووا ِجدت خف بووا ِمنفهو وف لف هفرف جو أووا الرح ا رف ائِيلف لفمح رف ائِيلف. إِسف رف الو إِسف اِعد : «ففقفالف ِرجف ائِيلف هووف صف رف اِعدف؟ ِليوعفيتِرف إِسف لف الصح جو أفيفتومف هفذفا الرح ففيفكوونو! أفرف

ِزيل  ِلكو ِغن ى جف لف الحِذي يفقفتولوهو يوغفنِيِه الفمف جو يوعفِطيِه ابفنفتفهو, أفنح الرح ائِيلف, وف رف ا  فِي إِسف رت عفلو بفيفتف أفبِيِه حو يفجف عفهو». وف اقِِفينف مف الف الفوف جف دو الرتِ فلف دفاوو :ففسفأ
»ِ فووفف اح تحى يوعفيتِرف صو لففو حف ِطينِي  الفغف نف هووف هفذفا الفِفِلسف ؟ لفنحهو مف ائِيلف رف يوِزيلو الفعفارف عفنف إِسف ِطينِيح وف ِل الحِذي يفقفتولو ذفِلكف الفِفِلسف جو اذفا يوففعفلو ِللرح مف

ِ؟ يت هو الشحعفبو بِِمثفِل هفذفا الفكفلفِم قفائِِلينف» الفحف لحمف ِل الحِذي يفقفتولوهو: «ففكف جو اِل». كفذفا يوففعفلو ِللرح جف عف الرتِ هو مف بفرو أفِليآبو كفلفمف وهو الفكف سفِمعف أفخو ِميف, وف ففحف
قفالف دف وف لفتف: «غفضفبو أفِليآبف عفلفى دفاوو اذفا نفزف شفرح قفلفبِكف, ِلمف تو ِكبفِريفاءفكف وف يحِة؟ أفنفا عفِلمف اِت الفقفِليلفةف فِي الفبفرتِ تف تِلفكف الفغونفيفمف كف نف تفرف عفلفى مف ا, وف لفنحكف إِنحمف

بف رف ى الفحف لفتف ِلتفرف دو». نفزف ا هووف كفلفم ؟: «ففقفالف دفاوو ؟ أفمف اذفا عفِملفتو النف لحمف بِِمثفِل هفذفا الفكفلفِم» مف تفكف رف وف وف آخف لف ِمنف ِعنفِدِه نفحف وح تفحف دح لفهو الشحعفبو, وف ففرف
ِل اِب الفوح وف ابا  كفالفجف وف لف. جف امف شفاوو وا بِِه أفمف بفرو أفخف دو وف لحمف بِِه دفاوو سوِمعف الفكفلفمو الحِذي تفكف هو. وف رف ضف تفحف لف. ففاسف دو ِلشفاوو ۭد: «ففقفالف دفاوو قوطف قفلفبو أفحف لف يفسف

ِطينِيح. بِسفبفبِِه ِفِلسف اِربو هفذفا الف يوحف دف». عفبفدوكف يفذفهفبو وف لو ِلدفاوو هووف: «ففقفالف شفاوو اِربفهو لفنحكف غولفم  وف ِ ِلتوحف ِطينِيت تفِطيعو أفنف تفذفهفبف إِلفى هفذفا الفِفِلسف لف تفسف
نفذو ِصبفاهو ۭب مو رف لو حف جو لف». رف دو ِلشفاوو عفى لفبِيِه غفنفما : «ففقفالف دفاوو ذف شفاة  ِمنف الفقفِطيعِ, كفانف عفبفدوكف يفرف أفخف ۭ وف عف دوبت اءف أفسفد  مف هو. ففجف اءف رف تو وف جف رف ففخف
ا ِمنف ففِمِه توهف قفذف أفنف قفتفلفتوهو وف توهو ففقفتفلفتوهو. وف بف رف ضف توهو ِمنف ذفقفنِِه وف سفكف ا قفامف عفلفيح أفمف لفمح ِميعا . وف الد بح جف بفدوكف الفسفدف وف لففو يفكوونو. قفتفلف عف ِطينِي  الفغف ِفِلسف هفذفا الف وف

ِ يت ِ الفحف فووفف اح ا لفنحهو قفدف عفيحرف صو اِحۭد ِمنفهومف دو». كفوف قفالف دفاوو ِقذونِي ِمنف يفِد هفذفا: «وف ِ هووف يونف ِمنف يفِد الد بت قفذفنِي ِمنف يفِد الفسفِد وف ب  الحِذي أفنف الرح
ِ ِطينِيت دف». الفِفِلسف لو ِلدفاوو عفكف: «ففقفالف شفاوو ب  مف لفيفكوِن الرح دف ثِيفابفهو». اذفهفبف وف لو دفاوو أفلفبفسف شفاوو عا , وف أفلفبفسفهو ِدرف أفِسِه وف اۭس عفلفى رف وذفة  ِمنف نوحف عفلف خو جف .وف

بف رح ِشيف لفنحهو لفمف يفكونف قفدف جف مف أفنف يفمف عفزف قف ثِيفابِِه وف يفِفِه ففوف دو بِسف لف. ففتفقفلحدف دفاوو دو ِلشفاوو ا: «ففقفالف دفاوو بفهف رتِ ِذِه لفنتِي لفمف أوجف ِشيف بِهف عفهفا». لف أفقفِدرو أفنف أفمف نفزف وف
دو عفنفهو اهو بِيفِدِه. دفاوو ذف عفصف أفخف عفاةِ الحِذي لفهو , وف ا فِي ِكنفِف الر  عفلفهف جف اِدي وف لفۭس ِمنف الفوف ةۭ مو ارف سفةف ِحجف مف بف لفهو خف انفتفخف اِب(وف ِمقفلفعفهو) أفيف فِي الفِجرف وف

ِ ِطينِيت ِفِلسف وف الف تفقفدحمف نفحف هو. بِيفِدِه وف امف ِس أفمف اِملو الت رف حف دف وف ِطينِي  إِلفى دفاوو بف الفِفِلسف اقفتفرف ِميلف. وف قفرف جف أفشف هو لفنحهو كفانف غولفما  وف قفرف تفحف دف اسف أفى دفاوو ا رف لفمح وف
نفظفِر دف. الفمف ۭ: «ففقفالف ِلدفاوو تحى تفأفتِي إِلفيح بِِعِصيت لفب  حف تِِه». أفلفعفلتِي أفنفا كف دف بِآِلهف لفعفنف دفاوو دف. وف ِطينِي  ِلدفاوو قفالف الفِفِلسف كف: «وف مف ِطيف لفحف وعف تفعفالف إِلفيح ففأ

يحِة وِش الفبفرتِ حو وو اِء وف دو». ِلطويووِر السحمف ۭس: «ففقفالف دفاوو بِتورف حۭ وف مف بِرو ائِيلف. أفنفتف تفأفتِي إِلفيح بِسفيفۭف وف رف فووِف إِسف نووِد إِلفِه صو ِ الفجو بت ِم رف أفنفا آتِي إِلفيفكف بِاسف وف
مف تفهو أفسفكف. الحِذينف عفيحرف أفقفطفعو رف فقفتولوكف وف ب  فِي يفِدي ففأ بِسوكف الرح مف يفحف اِء. هفذفا الفيفوف مف ِلطويووِر السحمف ِطينِيتِينف هفذفا الفيفوف ِفِلسف يفِش الف ثفثف جف ِطي جو أوعف وف

ِض انفاِت الفرف يفوف حف ائِيلف, وف رف دو إِلفه  ِلسف ِض أفنحهو يووجف لفمو كول  الفرف ب . ففتفعف لتِصو الرح حۭ يوخف مف لف بِرو ا أفنحهو لفيفسف بِسفيفۭف وف اعفةو كول هف مف لفمو هفِذِه الفجف تفعف لفنح, وف
ففعوكومف ِليفِدنفا هووف يفدف ِ وف بت بف ِللرح رف ِ». الفحف ِطينِيت ِ ِلِلقفاِء الفِفِلسف وف الصحفت كفضف نفحف رف اهو بِالفِمقفلفعِ. وف مف رف را  وف جف ذف ِمنفهو حف أفخف هو إِلفى الفِكنفِف وف دو يفدف دح دفاوو مف ,وف
تِِه ِطينِيح فِي ِجبفهف بف الفِفِلسف رف ضف ِض, وف ِهِه إِلفى الفرف جف سفقفطف عفلفى وف تِِه وف رو فِي ِجبفهف جف رف الفحف ِر. ففانفغفزف جف الفحف ِ بِالفِمقفلفعِ وف ِطينِيت دو ِمنف الفِفِلسف كحنف دفاوو ,ففتفمف

قفتفلفهو ِطينِيح وف بف الفِفِلسف رف ضف دف. وف لفمف يفكونف سفيفف  بِيفِد دفاوو قفطفعف بِِه. وف قفتفلفهو وف ِدِه وف طفهو ِمنف ِغمف تفرف اخف ففهو وف ذف سفيف أفخف ِ وف ِطينِيت ِفِلسف قففف عفلفى الف وف دو وف كفضف دفاوو ففرف
أفسفهو بووا. رف اتف هفرف هومف قفدف مف بحارف ِطينِي ونف أفنح جف أفى الفِفِلسف ا رف ِجيئِكف إِلفى. ففلفمح تحى مف ِطينِيتِينف حف ِفِلسف لفِحقووا الف هفتففووا وف يفهووذفا وف ائِيلف وف رف الو إِسف ففقفامف ِرجف

ونف اِب عفقفرو تحى أفبفوف حف اِدي وف ونف. الفوف إِلفى عفقفرو تح وف ايِمف إِلفى جف ِطينِيتِينف فِي طفِريِق شفعفرف اِء. ففسفقفطفتف قفتفلفى الفِفِلسف تِمف ائِيلف ِمنف اِلحف رف عف بفنوو إِسف جف ثومح رف
مف لحتفهو حف بووا مف نفهف ِطينِيتِينف وف اءف الفِفِلسف رف ِليمف. وف شف أفتفى بِِه إِلفى أوورو ِ وف ِطينِيت أفسف الفِفِلسف دو رف ذف دفاوو أفخف تِِه, وف يفمف اتِِه فِي خف عف أفدفوف ضف وف دف. وف لو دفاوو أفى شفاوو ا رف لفمح وف

يفِش ئِيِس الفجف ِ قفالف لفبفنفيفرف رف ِطينِيت ِفِلسف اِرجا  ِلِلقفاِء الف ؟: «خف نفيفرو نف هفذفا الفغولفمو يفا أفبف لفمو: «ففقفالف أفبفنفيفرو» ابفنو مف ِلكو لفسفتو أفعف ا الفمف يفاتِكف أفي هف حف ففقفالف!» وف
ِلكو نف هفذفا الفغولفمو: «الفمف فِل ابفنو مف أ ِ بِيفِدِه». اسف ِطينِيت ِفِلسف أفسو الف رف لف وف امف شفاوو هو أفمف رف ضف أفحف ذفهو أفبفنفيفرو وف ِ أفخف ِطينِيت دو ِمنف قفتفِل الفِفِلسف عف دفاوو جف ا رف لفمح ففقفالف لفهو. وف

لو نف أفنفتف يفا غولفمو؟: «شفاوو دو» ابفنو مف ِ: «ففقفالف دفاوو ِميت بفِدكف يفسحى الفبفيفتفلفحف ابفنو عف ». 
دف لف أفنح نفففسف يوونفاثفانف تفعفلحقفتف بِنفففِس دفاوو عف شفاوو غف ِمنف الفكفلفِم مف ا ففرف كفانف لفمح بحهو يوونفاثفانو كفنفففِسِه, وف أفحف ِجعو. وف هو يفرف لفمف يفدفعف ِم وف لو فِي ذفِلكف الفيفوف ذفهو شفاوو فخف ففأ

بحهو كفنفففِسِه. إِلفى بفيفِت أفبِيِه دا  لفنحهو أفحف دو عفهف دفاوو قفطفعف يوونفاثفانو وف ِسِه. وف قفوف ِفِه وف سفيف عف ثِيفابِِه وف دف مف طفاهفا ِلدفاوو أفعف لفيفِه وف بحةف الحتِي عف لفعف يوونفاثفانو الفجو خف وف
قفتِِه ِمنفطف لو. وف لفهو شفاوو سف ا أفرف يفثومف جو إِلفى حف رو دو يفخف كفانف دفاوو ِب. كفانف يوففِلحو. وف رف اِل الفحف لو عفلفى ِرجف عفلفهو شفاوو فِي. ففجف ِميعِ الشحعفِب وف يوِن جف سونف فِي أفعف حف وف

لف أفيفضا  يوِن عفبِيِد شفاوو ائِيلف بِالفِغنفاِء. أفعف رف دوِن إِسف ِميعِ مو تف ِمنف جف جف رف ِ أفنح النتِسفاءف خف ِطينِيت دو ِمنف قفتفِل الفِفِلسف عف دفاوو جف ِجيئِِهمف ِحينف رف كفانف ِعنفدف مف وف
ثفلحثفاۭت بِمو حۭ وف بِففرف ِلِك بِدوفووۭف وف لف الفمف قفِص ِلِلقفاِء شفاوو الرح قولفنف. وف ِعبفاتو وف اتِِه: «ففغفنحِت النتِسفاءو اللح بفوف دو رف دفاوو لو أولووففهو وف بف شفاوو لو. ضفرف ففغفِضبف شفاوو

ِه يفنفيف سفاءف هفذفا الفكفلفمو فِي عف ا  وف قفالف, ِجدت طفيفنفنِي الولووفف: «وف فعف ا أفنفا ففأ أفمح اۭت وف بفوف دف رف طفيفنف دفاوو لفكفةو! أفعف مف بفعفدو ففقفطف تفبفقفى لفهو الفمف لو يوعفايِنو!» وف ففكفانف شفاوو



اِعدا  ِم ففصف دف ِمنف ذفِلكف الفيفوف سفِط الفبفيفِت. دفاوو نح فِي وف جو لف وف مف شفاوو ِ اقفتفحف ِديءف ِمنف قِبفِل اح وحف الرح كفانف فِي الفغفِد أفنح الر  ِربو بِيفِدِه. وف دو يفضف كفانف دفاوو وف
ۭم ۭم ففيفوف ا فِي يفوف لف, كفمف حو بِيفِد شفاوو مف كفانف الر  قفالف. وف حف وف مف لو الر  عف شفاوو رف فشف ائِِط: «ففأ تحى إِلفى الفحف دف حف ِربو دفاوو تفيفِن». أفضف رح اِمِه مف دو ِمنف أفمف لف دفاوو وح .ففتفحف

لف قف شفاوو قفدف ففارف عفهو وف بح كفانف مف دف لفنح الرح افو دفاوو لو يفخف كفانف شفاوو ئِيسف أفلفۭف. وف عفلفهو لفهو رف جف لو عفنفهو وف فبفعفدفهو شفاوو امف الشحعفِب, ففأ لو أفمف خو يفدف جو وف رو .ففكفانف يفخف
عفهو ب  مف الرح قِِه وف ِميعِ طورو ففِلحا  فِي جف دو مو كفانف دفاوو ا  ففِزعف ِمنفهو. وف ففِلح  ِجدت لو أفنحهو مو أفى شفاوو ا رف دف لفنحهو. ففلفمح يفهووذفا يوِحب ونف دفاوو ائِيلف وف رف ِميعو إِسف كفانف جف وف

مف هو امف لو أفمف خو يفدف جو وف رو دف. كفانف يفخف لو ِلدفاوو قفالف شفاوو أفة : «وف رف ِطيكف إِيحاهفا امف بو أوعف يفرف ةو مف ذفا ابفنفتِي الفكفبِيرف وبف. هووف رو اِربف حو حف ا كونف ِلي ذفا بفأفۭس وف إِنحمف
ِ بت لف قفالف». الرح لفيفِه: «ففإِنح شفاوو ِطينِيتِينف, لف تفكونف يفِدي عف ِفِلسف لفيفِه يفدو الف لف». بفلف ِلتفكونف عف دو ِلشفاوو ةو أفبِي: «ففقفالف دفاوو عفِشيرف يفاتِي وف ا ِهيف حف مف نف أفنفا وف مف

ِلِك رف الفمف تحى أفكوونف ِصهف ائِيلف حف رف أفة !» فِي إِسف رف ِ امف وِليت حو ِريئِيلف الفمف ِطيفتف ِلعفدف ا أوعف دف أفنحهف لف ِلدفاوو بف ابفنفِة شفاوو يفرف طفاِء مف قفِت إِعف كفانف فِي وف ِميكفالو. وف وف
دف بحتف دفاوو لف أفحف لف, ابفنفةو شفاوو وا شفاوو بفرو فخف يفنفيفِه, ففأ رو فِي عف سونف الفمف لو. ففحف قفالف شفاوو ِطينِيتِينف: «وف تفكوونو يفدو الفِفِلسف كا  وف ِطيِه إِيحاهفا ففتفكوونو لفهو شفرف أوعف

لفيفِه دف ثفانِيفة ». عف لو ِلدفاوو قفالف شفاوو مف: «وف نِي الفيفوف اِهرو لو عفبِيدفهو». توصف رف شفاوو أفمف ا  قفائِِلينف: «وف دف ِسرت عف دفاوو وا مف لحمو ِلكو: تفكف ذفا قفدف سورح بِكف الفمف ِميعو, هووف جف وف
ب وكف ِلكف. عفبِيِدِه قفدف أفحف اِهِر الفمف ذفا الفكفلفِم». ففالنف صف دف بِهف لف فِي أوذونفيف دفاوو لحمف عفبِيدو شفاوو دو. ففتفكف ةو: «ففقفالف دفاوو اهفرف يونِكومف موصف ف  فِي أفعف تفخف سف هفلف هووف مو

؟ ِقير  حف ِكين  وف سف ِِ ل  مف جو أفنفا رف ِلِك وف لف عفبِيدوهو» الفمف بفرف شفاوو فخف دو: «ففأ لحمف دفاوو لو». بِِمثفِل هفذفا الفكفلفِم تفكف دف: «ففقفالف شفاوو ةو: هفكفذفا تفقوولوونف ِلدفاوو سفرح لفيفسفتف مف
ِر هف ِلِك بِالفمف ِلِك, الفمف دفاِء الفمف ِطينِيتِينف ِلِلنفتِقفاِم ِمنف أفعف ِفِلسف ففۭة ِمنف الف ِطينِيتِينف». بفلف بِِمئفِة غولف ِفِلسف دف بِيفِد الف لو يفتفففكحرو أفنف يووقِعف دفاوو كفانف شفاوو بفرف عفبِيدوهو. وف فخف ففأ

ذفا الفكفلفِم دف بِهف ِلكف, دفاوو اِهرف الفمف دف أفنف يوصف نفيف دفاوو سونف الفكفلفمو فِي عفيف ِطينِيتِينف. ففحف قفتفلف ِمنف الفِفِلسف الوهو وف ِرجف ذفهفبف هووف وف دو وف تحى قفامف دفاوو ِل الفيحامو حف مو لفمف تفكف وف
ۭل جو ِلِك, ِمئفتفيف رف ةِ الفمف اهفرف ِلِك ِلموصف لووهفا ِللفمف مف فكف دو بِغولفِفِهمف ففأ أفتفى دفاوو أفة . وف رف نفتفهو امف لو ِميكفالف ابف طفاهو شفاوو فعف دف. ففأ عف دفاوو بح مف ِلمف أفنح الرح عف لو وف أفى شفاوو .ففرف

لف كفانفتف توِحب هو ِميكفالو ابفنفةو شفاوو دف بفعفدو. وف افو دفاوو لو يفخف عفادف شفاوو دف كولح الفيحاِم, وف ا  ِلدفاوو لو عفدووت ارف شفاوو صف ِطينِيتِينف. وف ِفِلسف جف أفقفطفابو الف رف خف ِمنف ِحيِن. وف وف
لف ِميعِ عفبِيِد شفاوو ثفرف ِمنف جف دو يوففِلحو أفكف وِجِهمف كفانف دفاوو رو ا , خو هو ِجدت مو قحرف اسف ففتفوف . 
دف ِميعف عفبِيِدِه أفنف يفقفتولووا دفاوو جف لو يوونفاثفانف ابفنفهو وف لحمف شفاوو كف ا . وف دف ِجدت لف ففسورح بِدفاوو ا يوونفاثفانو بفنو شفاوو أفمح دف. وف بفرف يوونفاثفانو دفاوو فخف لفتفِمس : «ففأ لو أفبِي مو شفاوو

تفبِئف, قفتفلفكف اخف ففيفۭة وف أفقِمف فِي خو بفاحِ وف تفِفظف عفلفى نفففِسكف إِلفى الصح النف ففاحف قفِل الحِذي أفنفتف فِيِه. وف انِِب أفبِي فِي الفحف أفقِفو بِجف جو وف رو أفنفا أفخف مو أفبِي, وف لتِ أوكف وف
كف, عفنفكف بِرو أوخف اذفا يفِصيرو وف ى مف أفرف قفالف لفهو». وف لف أفبِيِه وف عف شفاوو سفنا  مف دف حف لحمف يوونفاثفانو عفنف دفاوو تفكف دف: «وف بفِدِه دفاوو ِلكو إِلفى عف ِطِئ الفمف لفنحهو لفمف, لف يوخف

ِطئف إِلفيفكف ا , يوخف سفنفة  لفكف ِجدت الفهو حف مف لفنح أفعف ائِيلف. وف رف ِميعِ إِسف لفصا  عفِظيما  ِلجف ب  خف نفعف الرح ِطينِيح ففصف قفتفلف الفِفِلسف عف نفففسفهو بِيفِدِه وف ضف أفيفتف. ففإِنحهو وف أفنفتف رف
تف ففِرحف دف بِلف سفبفۭب؟. وف ِطئو إِلفى دفۭم بفِريۭء بِقفتفِل دفاوو اذفا توخف ِت يوونفاثفانف» ففِلمف وف لو ِلصف لو, ففسفِمعف شفاوو لففف شفاوو حف ب  لف يوقفتفلو: «وف ي  هووف الرح ففدفعفا». حف

ِميعِ هفذفا الفكفلفِم هو بِجف بفرف أفخف دف وف لفهو. يوونفاثفانو دفاوو ا قفبف مف ۭس وف فمف أ هو كف امف لف ففكفانف أفمف دف إِلفى شفاوو اءف يوونفاثفانو بِدفاوو دوثو. ثومح جف بو تفحف رف عفادفِت الفحف دو, وف جف دفاوو رف ففخف
اِمِه بووا ِمنف أفمف رف ة  ففهف بفة  عفِظيمف رف مف ضف بفهو رف ضف ِطينِيتِينف وف ِفِلسف بف الف ارف حف تِِه. وف اِلس  فِي بفيف هووف جف لف وف ِ عفلفى شفاوو بت ِديءو ِمنف قِبفِل الرح وحو الرح كفانف الر  وف

هو بِيفِدِه حو مف رو ِربو بِالفيفِد, وف دو يفضف كفانف دفاوو ائِِط. وف تحى إِلفى الفحف حِ حف مف دف بِالر  عفنف دفاوو لو أفنف يفطف سف شفاوو حف إِلفى, ففالفتفمف مف بف الر  رف لف ففضف اِم شفاوو ففففرح ِمنف أفمف
ائِِط لفةف. الفحف ا تِلفكف اللحيف نفجف دو وف بف دفاوو رف بفاحِ. ففهف يفقفتولووهو فِي الصح اقِبووهو وف دف ِليورف سول  إِلفى بفيفِت دفاوو لو رو سفلف شفاوو فرف أفتوهو. ففأ رف دف ِميكفالو امف تف دفاوو بفرف فخف إِنف: «ففأ

لفةف ففإِنحكف توقفتفلو غفدا  و بِنفففِسكف هفِذِه اللحيف ا». كونفتف لف تفنفجو نفجف ةِ ففذفهفبف هفاِربا  وف دف ِمنف الفكووح لفتف ِميكفالو دفاوو فنفزف عفتفهو فِي. ففأ ضف وف افِيمف وف ذفتف ِميكفالو التحرف فخف ففأ
اِش ۭب, الفِفرف غفطحتفهو بِثفوف أفِسِه وف تف رف ى تفحف عفتف لوبفدفةف الفِمعفزف ضف وف دف. وف ِذ دفاوو سول  لفخف لو رو سفلف شفاوو أفرف ِريض : «ففقفالفتف, وف لو». هووف مف سفلف شفاوو ثومح أفرف

دف قفائِل  وا دفاوو سولف ِليفرو تولفهو: «الر  اِش لفقف عفدووا بِِه إِلفيح عفلفى الفِفرف أفِسِه». اصف تف رف ى تفحف ِلبفدفةو الفِمعفزف افِيمو وف اِش التحرف إِذفا فِي الفِفرف سولو وف اءف الر  ففقفالف. ففجف
لو ِلِميكفالف تِنِي: «شفاوو دفعف اذفا خف ا؟, ِلمف تحى نفجف ي حف ِ لفقفِت عفدووت فطف لف» ففأ ِلِقينِي: هووف قفالف ِلي: «ففقفالفتف ِميكفالو ِلشفاوو تولوِك؟, أفطف اذفا أفقف دو». ِلمف بف دفاوو رف ففهف

لو ا عفِملف بِِه شفاوو هو بِكولتِ مف بفرف أفخف ِة وف امف وئِيلف فِي الرح اءف إِلفى صفمو جف ا وف نفجف ا فِي نفايووتف. وف أفقفامف وئِيلو وف مو صف ذفهفبف هووف وف قِيلف لفهو. وف لو وف بِرف شفاوو وخف :ففأ
ِة« امف دو فِي نفايووتف فِي الرح ذفا دفاوو دف». هووف ِذ دفاوو سول  لفخف لو رو سفلف شفاوو فرف وونف. ففأ اعفةف الفنفبِيفاِء يفتفنفبحأ مف أووا جف ا رف لفمح لفيفِهمف, وف ئِيسا  عف اقِفا  رف وئِيلف وف مو صف ,وف

ووا هومف أفيفضا  لف ففتفنفبحأ سوِل شفاوو ِ عفلفى رو وحو اح لف. كفانف رو وا شفاوو بفرو أفخف ِرينف, وف سول  آخف سفلف رو فرف ووا هومف أفيفضا , ففأ سول . ففتفنفبحأ سفلف رو فرف لو ففأ ثومح عفادف شفاوو
ووا هومف أفيفضا , ثفاِلثفة  فلف. ففتفنفبحأ أ سف و وف ِة الحتِي ِعنفدف ِسيخو اءف إِلفى الفبِئفِر الفعفِظيمف جف ِة وف امف دو؟: «ففذفهفبف هووف أفيفضا  إِلفى الرح دفاوو وئِيلو وف مو هفا: «ففِقيلف» أفيفنف صف

ِة امف ا فِي نفايووتف فِي الرح ِة». هومف امف اءف إِلفى نفايووتف, ففذفهفبف إِلفى هونفاكف إِلفى نفايووتف فِي الرح تحى جف و حف يفتفنفبحأ ِ ففكفانف يفذفهفبو وف وحو اح لفيفِه أفيفضا  رو ففكفانف عف
ِة امف كولح اللحيفِل. فِي الرح ارف كولحهو وف يفانا  ذفِلكف النحهف حف عورف انفطفرف وئِيلف وف مو امف صف ف هووف أفيفضا  أفمف تفنفبحأ لفعف هووف أفيفضا  ثِيفابفهو وف لو أفيفضا : «ِلذفِلكف يفقوولوونف. ففخف أفشفاوو

 .«بفيفنف الفنفبِيفاِء؟
ِة امف دو ِمنف نفايووتف فِي الرح بف دفاوو رف قفالف قودحامف يوونفاثفانف, ففهف اءف وف جف لوبف نفففِسي؟: «وف تحى يفطف امف أفبِيكف حف ِطيحتِي أفمف ا ِهيف خف مف ا هووف إِثفِمي وف مف اذفا عفِملفتو وف »مف

اشفا: «ففقفالف لفهو وتو. حف نِي بِِه. لف تفمو بِرو يوخف ِغيرا  إِلح وف را  صف لف أفمف را  كفبِيرا  وف لو أفمف ذفا أفبِي لف يفعفمف ؟ لفيفسف. هووف رف نتِي أفبِي هفذفا الفمف ِفي عف اذفا يوخف ِلمف وف
قفالف». كفذفا دو وف لففف أفيفضا  دفاوو نفيفكف: «ففحف ة  فِي عفيف دفتو نِعفمف جف ِلمف أفنتِي قفدف وف لفمف يوونفاثفانو هفذفا ِلئفلح يفغفتفمح: ففقفالف, إِنح أفبفاكف قفدف عف ب . لف يفعف ي  هووف الرح لفِكنف حف وف

ِت وف بفيفنف الفمف ةۭ بفيفنِي وف وف طف يحة  ِهيف نفففسوكف إِنحهو كفخف حف دف». وف ا تفقولف نفففسوكف أفففعفلفهو لفكف: «ففقفالف يوونفاثفانو ِلدفاوو مف هف دو ِليوونفاثفانف». مف رو: «ففقفالف دفاوو ذفا الشحهف هووف
ِل ِلِك ِللفكف عف الفمف ِلسو مف ا أفجف ِم الثحاِلِث. غفدا  ِحينفمف سفاِء الفيفوف قفِل إِلفى مف تفبِئف فِي الفحف فخف ِسلفنِي ففأ لفِكنف أفرف تفقفدفنِي أفبووكف. وف إِذفا افف دو ِمنتِي: ففقولف, وف قفدف طفلفبف دفاوو

ِدينفتِِه ۭم مف كوضف إِلفى بفيفِت لفحف ةِ, ِطلفبفة  أفنف يفرف ة  سفنفِويحة  ِلكولتِ الفعفِشيرف سفنا : ففإِنف قفالف. لفنح هونفاكف ذفبِيحف تفاظف غفيفظا . كفانف سفلفم  ِلعفبفِدكف. حف لفِكنف إِِن اغف ,وف
لفمف أفنحهو قفدف أوِعدح الشحر  ِعنفدفهو بفِدكف. ففاعف عف عف وفا  مف عفرو لو مف عفكف, ففتفعفمف بفدفكف مف لفتف عف خف ِ أفدف بت ِد الرح إِنف كفانف فِيح إِثفم  ففاقفتولفنِي أفنفتف. لفنحكف بِعفهف اذفا تفأفتِي, وف ِلمف وف

؟ اشفا لفكف: «ففقفالف يوونفاثفانو» بِي إِلفى أفبِيكف لفيفكف! حف تو أفنح الشحرح قفدف أوِعدح ِعنفدف أفبِي ِليفأفتِيف عف كف بِِه؟, لفنحهو لفوف عفِلمف بِرو ا كونفتو أوخف دو» أفففمف ففقفالف دفاوو
بفكف أفبووكف شفيفئا  قفاِسيا ؟: «ِليوونفاثفانف اوف نِي إِنف جف بِرو نف يوخف دف» مف قفِل: «ففقفالف يوونفاثفانو ِلدفاوو جو إِلفى الفحف رو قفِل». تفعفالف نفخف ا إِلفى الفحف ا ِكلفهومف جف رف قفالف. ففخف وف

دف ائِيلف: «يوونفاثفانو ِلدفاوو رف ب  إِلفهف إِسف تو أفبِي ِمثفلف النف غفدا  أفوف بفعفدف غفۭد, يفا رف تفبفرف تفى اخف هو, مف بِرف وخف ِسلف ِحينفئِۭذ ففأ لفمف أورف دف وف يفر  ِلدفاوو كفذفا, ففإِنف كفانف خف ففهف
هفكفذفا يفِزيدو ب  ِليوونفاثفانف وف كف. يفففعفلو الرح وف سفنف أفبِي الشحرح نفحف تفحف إِِن اسف ِلقوكف ففتفذفهفبو بِسفلفۭم, وف أوطف كف وف بِرو عف. ففإِنتِي أوخف ا كفانف مف عفكف كفمف ب  مف لفيفكوِن الرح وف

وتف. أفبِي تحى لف أفمو ِ حف بت سفانف الرح ِعي إِحف نفعو مف ي  بفعفدو تفصف أفنفا حف لف وف وففكف عفنف بفيفتِي إِلفى الفبفِد, وف عفرو دفاءف, بفلف لف تفقفطفعو مف ب  أفعف لف ِحينف يفقفطفعو الرح وف
ِض ِه الفرف جف ِميعا  عفنف وف دف جف قفالف». دفاوو دف وف دف: «ففعفاهفدف يوونفاثفانو بفيفتف دفاوو دفاِء دفاوو ب  ِمنف يفِد أفعف لوِب الرح دف». ِليفطف لففف دفاوو تفحف اسف ثومح عفادف يوونفاثفانو وف



بحةف نفففِسِه حف بحهو مف بحتِِه لفهو لفنحهو أفحف حف قفالف لفهو يوونفاثفانو. بِمف اِليا : «وف ِضعفكف يفكوونو خف وف رو ففتوففتفقفدو لفنح مف تفأفتِي. غفدا  الشحهف ِم الثحاِلِث تفنفِزلو سفِريعا  وف فِي الفيفوف وف
ِل مف الفعفمف تفبفأفتف فِيِه يفوف ِضعِ الحِذي اخف وف اِق, إِلفى الفمف ِر اِلففتِرف جف انِِب حف ِلسو بِجف تفجف ِمي هفدففا . وف فنتِي أفرف أ انِبِِه كف اۭم إِلفى جف ِمي ثفلفثفةف ِسهف أفنفا أفرف ِحينفئِۭذ. وف وف

ِسلو الفغولفمف قفائِل  امف: أورف هف ائِيا : ففإِنف قولفتو ِللفغولفِم. اذفهفِب الفتفِقِط الستِ امو دوونفكف ففجف هف ذفا الستِ ذفهفا, هووف ء . ففتفعفالف لفنح لفكف سفلفما . خو دو شفيف ي  هووف. لف يووجف حف
ب  لفِكنف إِنف قولفتو هفكفذفا ِللفغولفِم. الرح اِعدا : وف امو دوونفكف ففصف هف ذفا الستِ لفقفكف. هووف بح قفدف أفطف ذفا. ففاذفهفبف لفنح الرح وف أفنفتف ففهو نفا بِِه أفنفا وف لحمف ا الفكفلفمو الحِذي تفكف أفمح وف

نفكف إِلفى الفبفِد بفيف ب  بفيفنِي وف قفِل». الرح دو فِي الفحف ف دفاوو تفبفأ رو. ففاخف كفانف الشحهف ِلكو عفلفى الطحعفاِم ِليفأفكولف, وف لفسف الفمف سفبف كولتِ. ففجف ِضِعِه حف وف ِلكو فِي مف لفسف الفمف ففجف
ائِِط ِلۭس ِعنفدف الفحف جف ةۭ عفلفى مف رح لف. مف انِِب شفاوو لفسف أفبفنفيفرو إِلفى جف جف قفامف يوونفاثفانو وف دف, وف ِضعو دفاوو وف لف مف خف ِم لفنحهو. وف لو شفيفئا  فِي ذفِلكف الفيفوف لفمف يفقولف شفاوو وف

لف». إِنحهو لفيفسف طفاِهرا . غفيفرو طفاِهۭر هووف. لفعفلحهو عفاِرض : «قفالف دف خف ِضعف دفاوو وف ِر أفنح مف كفانف فِي الفغفِد الثحانِي ِمنف الشحهف لو ِليوونفاثفانف ابفنِِه, وف :ففقفالف شفاوو
مف؟« لف الفيفوف ِس وف اذفا لفمف يفأفِت ابفنو يفسحى إِلفى الطحعفاِم لف أفمف لف» ِلمف ابف يوونفاثفانو شفاوو فجف قفالف: «ففأ ۭم وف دف طفلفبف ِمنتِي أفنف يفذفهفبف إِلفى بفيفِت لفحف :إِنح دفاوو

ِدينفِة ةۭ فِي الفمف ةف عفِشيرف نفا ذفبِيحف ِلقفنِي لفنح ِعنفدف انِي أفِخي بِذفِلكف, أفطف صف قفدف أفوف تِي. وف وف ى إِخف أفرف نِي أوففِلتو وف يفنفيفكف ففدفعف ة  فِي عف دفتو نِعفمف جف النف إِنف وف ِلذفِلكف. وف
ِلِك ائِدفةِ الفمف قفالف لفهو». لفمف يفأفِت إِلفى مف لف عفلفى يوونفاثفانف وف ِميف غفضفبو شفاوو دفةِ: «ففحف رتِ تفمف ِة الفمو جف ِ تفعفوت تف ابفنف يفسحى, يفا ابفنف الفمو تفرف تو أفنحكف قفِد اخف ا عفِلمف أفمف

لفكفتوكف مف لف مف ِض لف توثفبفتو أفنفتف وف يتا  عفلفى الفرف ا دفامف ابفنو يفسحى حف ؟ لفنحهو مف كف ةِ أومتِ رف يِ عفوف ِخزف يِكف وف ِت. ِلِخزف وف أفِت بِِه إِلفيح لفنحهو ابفنو الفمف ِسلف وف النف أفرف وف
لف أفبفاهو». هووف ابف يوونفاثفانو شفاوو فجف ؟: «ففأ اذفا عفِملف ؟ مف اذفا يوقفتفلو عفنفهو» ِلمف هو ِليفطف وف حف نفحف مف لو الر  هف شفاوو جح مف عفلفى قفتفِل. ففوف ففعفِلمف يوونفاثفانو أفنح أفبفاهو قفدف عفزف

دف ِر. دفاوو ِم الثحانِي ِمنف الشحهف بفزا  فِي الفيفوف لفمف يفأفكولف خو ۭب وف ِ غفضف وت مو ائِدفةِ بِحو دف, ففقفامف يوونفاثفانو عفِن الفمف تفمح عفلفى دفاوو اهو, لفنحهو اغف زف كفانف فِي. لفنح أفبفاهو قفدف أفخف وف
عفهو ِغير  مف غولفم  صف دف وف قفِل إِلفى ِميعفاِد دفاوو جف إِلفى الفحف رف بفاحِ أفنح يوونفاثفانف خف قفالف ِلغولفِمِه. الصح ا: «وف اِميهف امف الحتِي أفنفا رف هف كوِض الفتفِقِط الستِ ا». ارف بفيفنفمف وف

هو زف اوف تحى جف مف حف ى السحهف مف اِكض  رف اهو يوونفاثفانو. الفغولفمو رف مف ِم الحِذي رف ِضعِ السحهف وف اءف الفغولفمو إِلفى مف ا جف لفمح اءف الفغولفِم, وف رف مو: «نفادفى يوونفاثفانو وف أفلفيفسف السحهف
اِعدا ؟ اءف الفغولفِم» دوونفكف ففصف رف نفادفى يوونفاثفانو وف لف: «وف جف ِرعف. اعف اءف إِلفى سفيتِِدِه». لف تفِقفف. أفسف جف مف وف الفغولفمو لفمف يفكونف. ففالفتفقفطف غولفمو يوونفاثفانف السحهف وف

لفمو شفيفئا  رف, يفعف اِن الفمف لفمف دو ففكفانفا يفعف دفاوو ا يوونفاثفانو وف أفمح قفالف لفهو. وف هو ِللفغولفِم الحِذي لفهو وف طفى يوونفاثفانو ِسلفحف فعف ِدينفِة. اذفهفِب: «ففأ لف بِِه إِلفى الفمف خو ».ادف
اۭت رح دف ثفلفثف مف سفجف ِض وف ِهِه إِلفى الفرف جف سفقفطف عفلفى وف نووِب وف انِِب الفجف دو قفامف ِمنف جف دفاوو اِحبفهو. افلفغولفمو ذفهفبف وف ا صف قفبحلف كول  ِمنفهومف ا, وف مف بفكفى كول  ِمنفهو وف

دو ادف دفاوو تحى زف اِحبِِه حف عف صف دف. مف ِ قفائِلفيفِن: «ففقفالف يوونفاثفانو ِلدفاوو بت ِم الرح لفففنفا بِاسف ِلي: اذفهفبف بِسفلفۭم لفنحنفا ِكلفيفنفا قفدف حف بفيفنف نفسف بفيفنفكف وف ب  يفكوونو بفيفنِي وف الرح
ِلكف إِلفى الفبفِد نفسف ذفهفبف». وف ِدينفِة, ففقفامف وف اءف إِلفى الفمف ا يوونفاثفانو ففجف أفمح وف . 

اِلكف الفكفاِهِن دو إِلفى نووۭب إِلفى أفِخيمف اءف دفاوو قفالف لفهو. ففجف دف وف اِلكو ِعنفدف ِلقفاِء دفاوو بف أفِخيمف طفرف د ؟: «ففاضف عفكف أفحف لفيفسف مف دفكف وف حف اذفا أفنفتف وف دو» ِلمف ففقفالف دفاوو
اِلكف الفكفاِهِن قفالف ِلي: «لفِخيمف ۭء وف نِي بِشفيف رف ِلكف أفمف توكف بِِه: إِنح الفمف رف أفمف سفلفتوكف فِيِه وف ِر الحِذي أفرف د  شفيفئا  ِمنف الفمف لفمف أفحف يحنفتو. لف يفعف انو ففقفدف عف ا الفِغلفمف أفمح وف

الففولفنِيح ِضعف الففولفنِيح وف وف مو الفمف ودف. لفهو جو وف اۭت فِي يفِدي أفِو الفمف بفزف سف خو مف ِط خف ؟ أفعف تف يفِدكف دو تفحف اذفا يووجف النف ففمف دف». وف ابف الفكفاِهنو دفاوو فجف دو: «ففأ لف يووجف
تف يفِدي لحل  تفحف حف بفز  مو ا ِمنف النتِسفاِء, خو مف لف ِسيحمف ِفظووا أفنففوسفهو انو قفدف حف قفدحس  إِذفا كفانف الفِغلفمف بفز  مو دو خو لفِكنف يووجف دو الفكفاِهنف». وف ابف دفاوو فجف إِنح النتِسفاءف: «ففأ

قفدحسفة  اِن مو تِعفةو الفِغلفمف أفمف وِجي وف رو لفهو ِعنفدف خو ا قفبف مف ِس وف نفذو أفمف نحا مو نِعفتف عف لحل . قفدف مو حف عۭ مو هووف عفلفى نفوف مف أفيفضا  يفتفقفدحسو بِالنِيفِة, وف الفيفوف طفاهو». وف فعف ففأ
قفدحسف ِذِه, الفكفاِهنو الفمو ِم أفخف ن  فِي يفوف بفز  سوخف عف خو ِ ِليووضف بت اِم الرح فووعف ِمنف أفمف رف وِه الفمف جو بفزف الفوو بفز  إِلح خو ل  ِمنف. لفنحهو لفمف يفكونف هونفاكف خو جو كفانف هونفاكف رف وف

لف عفاةِ شفاوو ئِيسو رو اغو الفدووِمي  رف هو دووف مو ِ اسف بت امف الرح صوورا  أفمف حف ِم مف لف فِي ذفِلكف الفيفوف اِلكف. عفبِيِد شفاوو دو لفِخيمف قفالف دفاوو تف يفِدكف: «وف دو هونفا تفحف ا يووجف أفففمف
ح  أفوف سفيفف  مف ل ؟, رو عفجتِ ِلِك كفانف مو رف الفمف لف ِسلفِحي لفنح أفمف ذف بِيفِدي سفيفِفي وف ِ الحِذي قفتفلفتفهو: «ففقفالف الفكفاِهنو» لفنتِي لفمف آخو ِطينِيت لفيفاتف الفِفِلسف إِنح سفيففف جو

لففف الففووِد ۭب خف لففووف  فِي ثفوف ِم هفا هووف مف اِدي الفبوطف هو, فِي وف ذف ذفهو ففخو اهو هونفا, ففإِنف ِشئفتف أفنف تفأفخو رو ِسوف دو». لفنحهو لفيفسف آخف دو ِمثفلوهو: «ففقفالف دفاوو .لف يووجف
ِطنِي إِيحاهو تح». أفعف ِلِك جف اءف إِلفى أفِخيشف مف جف لف وف اِم شفاوو ِم ِمنف أفمف بف فِي ذفِلكف الفيفوف هفرف دو وف قفامف دفاوو ِلكف: «ففقفالف عفبِيدو أفِخيشف لفهو. وف دف مف أفلفيفسف هفذفا دفاوو

قفِص قفائِلفۭت ذفا كونح يوغفنتِينف فِي الرح ِض؟ أفلفيفسف ِلهف اتِِه؟: الفرف بفوف دو رف دفاوو لو أولووففهو وف بف شفاوو ا  ِمنف». ضفرف افف ِجدت خف دو هفذفا الفكفلفمف فِي قفلفبِِه وف عف دفاوو ضف ففوف
تح ِلِك جف يونِِهمف. أفِخيشف مف لفهو فِي أفعف قف نووِن بفيفنف أفيفِديِهمف, ففغفيحرف عف تفظفاهفرف بِالفجو يفتِِه, وف يوِسيلو ِريقفهو عفلفى ِلحف اِريعِ الفبفاِب وف صف بِشو عفلفى مف رف ذف يوخف أفخف ففقفالف. وف

نوونا : «أفِخيشو ِلعفبِيِدِه جف لف مف جو نف الرح وف ذفا تفرف لو, هووف خو ؟ أفهفذفا يفدف نحنف عفلفيح ذفا ِليفتفجف تومف بِهف تحى أفتفيف انِينف حف جف تفاج  إِلفى مف حف ؟ أفلفعفلتِي مو اذفا تفأفتوونف بِِه إِلفيح ففِلمف
 .«بفيفتِي؟

مف ةِ عفدولح غفارف ا إِلفى مف نفجف دو ِمنف هونفاكف وف لووا إِلفيفِه إِلفى هونفاكف. ففذفهفبف دفاوو ِميعو بفيفِت أفبِيِه نفزف جف توهو وف وف ا سفِمعف إِخف ايِۭق. ففلفمح تفضف ۭل مو جو عف إِلفيفِه كول  رف تفمف اجف ,وف
يفن  لفيفِه دف نف كفانف عف كول  مف رتِ النحففِس, وف ۭل مو جو كول  رف ئِيسا , وف لفيفِهمف رف ۭل. ففكفانف عف جو بفعِ ِمئفِة رف وو أفرف عفهو نفحف كفانف مف ففاةِ. وف دو ِمنف هونفاكف إِلفى ِمصف ذفهفبف دفاوو وف
وآبف ِلِك مو قفالف ِلمف وآبف وف و: «مو نفعو ِليف اح اذفا يفصف لفمف مف تحى أفعف ي إِلفيفكومف حف أومتِ جف أفبِي وف رو ِة». ِليفخف ا ِعنفدفهو كولح أفيحاِم إِقفامف فقفامف وآبف ففأ ِلِك مو ا ِعنفدف مف مف دفعفهو ففوف

ِن دف فِي الفِحصف دف. دفاوو ادو النحبِي  ِلدفاوو ِن: «ففقفالف جف ضف يفهووذفا. لف توِقمف فِي الفِحصف لف أفرف خو ادف اِرۭث». اذفهفبف وف ِر حف عف اءف إِلفى وف جف دو وف سفِمعف. ففذفهفبف دفاوو وف
عفهو الو الحِذينف مف جف الرتِ دو وف رف دفاوو تفهف لو أفنحهو قفِد اشف هو بِيفِدِه. شفاوو حو مف رو ِة وف امف تف الفثفلفِة فِي الرح ِقيما  فِي ِجبفعفةف تفحف لو مو كفانف شفاوو يفِه, وف قووفا  لفدف ِميعو عفبِيِدِه وو جف .وف

اقِِفينف لفدفيفِه لو ِلعفبِيِدِه الفوف عووا يفا بِنفيفاِمينِي ونف: «ففقفالف شفاوو مف وما . اسف كورو قوول  وف ِميعفكومو ابفنو يفسحى حو سفاءف, هفلف يوعفِطيكومف جف ؤف ِميعفكومف رو عفلوكومف جف هفلف يفجف وف
سفاءف ِمئفاۭت ؤف رو تومف كول كومف عفلفيح, أولووۭف وف تحى ففتفنف عف ابفِن يفسحى, حف ِد ابفنِي مف نِي بِعفهف بِرو نف يوخف لفيفسف مف فنح ابفنِي, وف نِي بِأ بِرو نو عفلفيح أفوف يوخف زف نف يفحف لفيفسف ِمنفكومف مف وف

ِم؟ ذفا الفيفوف لف» قفدف أفقفامف عفبفِدي عفلفيح كفِمينا  كفهف كحل  عفلفى عفبِيِد شفاوو وف اغو الفدووِمي  الحِذي كفانف مو ابف دووف فجف أفيفتو ابفنف يفسحى آتِيا  إِلفى نووبف إِلفى: «ففأ قفدف رف
اِلكف بفِن أفِخيطووبف ادا . أفِخيمف طفاهو زف أفعف ِ وف بت فلف لفهو ِمنف الرح طفاهو إِيحاهو. ففسفأ ِ أفعف ِطينِيت لفيفاتف الفِفِلسف سفيففف جو اِلكف بفنف». وف عفى أفِخيمف تفدف اسف ِلكو وف سفلف الفمف فرف ففأ

ِميعف بفيفِت أفبِيِه جف نفةف الحِذينف فِي نووۭب, أفِخيطووبف الفكفاِهنف وف ِلِك. الفكفهف مف إِلفى الفمف اءووا كول هو لو. ففجف عف يفا ابفنف أفِخيطووبف: «ففقفالف شفاوو مف هفئفنفذفا: «ففقفالف». اسف
لو». يفا سفيتِِدي سفيففا : «ففقفالف لفهو شفاوو بفزا  وف طفائِكف إِيحاهو خو ابفنو يفسحى بِإِعف اذفا ففتفنفتومف عفلفيح أفنفتف وف ِم؟, ِلمف ذفا الفيفوف ِ ِليفقوومف عفلفيح كفاِمنا  كفهف فلفتف لفهو ِمنف اح أ سف »وف

ِلكف اِلكو الفمف ابف أفِخيمف فجف دف: «ففأ ِميعِ عفبِيِدكف ِمثفلو دفاوو نف ِمنف جف مف فلو, وف أ أفتو أفسف مف ابفتفدف ِل الفيفوف ؟ ففهف م  فِي بفيفتِكف كفرح مو كف وف اِحبو ِسرتِ صف ِلِك وف رو الفمف ِصهف أفِمين  وف
اشفا ِلي ِ؟ حف ِميعِ بفيفِت أفبِي! لفهو ِمنف اح لف ِلجف ِلكو شفيفئا  ِلعفبفِدِه وف ِغيرا  أفوف كفبِيرا , لف يفنفِسِب الفمف لفمف شفيفئا  ِمنف كولتِ هفذفا صف ِلكو». لفنح عفبفدفكف لفمف يفعف :ففقفالف الفمف

كول  بفيفِت أفبِيكف« اِلكو أفنفتف وف وتو يفا أفِخيمف تا  تفمو وف اقِِفينف لفدفيفِه». مف ِلكو ِللس عفاةِ الفوف قفالف الفمف ِ: «وف بت نفةف الرح اقفتولووا كفهف وا وف دف, دوورو عف دفاوو ,لفنح يفدفهومف أفيفضا  مف
ونِي بِرو لفمف يوخف وا أفنحهو هفاِرب  وف مف عفِلمو لفنحهو ِ». وف بت نفِة الرح مف ِليفقفعووا بِكفهف د وا أفيفِديفهو ِلِك أفنف يفمو ضف عفبِيدو الفمف اغف. ففلفمف يفرف ِلكو ِلدووف قفعف: «ففقفالف الفمف دورف أفنفتف وف



نفِة نفِة». بِالفكفهف قفعف هووف بِالفكفهف وف اغو الفدووِمي  وف ل  لفبِِسي أففووِد كفتحاۭن, ففدفارف دووف جو انِينف رف ثفمف سفة  وف مف ِم خف قفتفلف فِي ذفِلكف الفيفوف نفِة, وف ِدينفةف الفكفهف بف نووبف مف رف ضف وف
دتِ السحيفِف الفغفنفمف: بِحف ِميرف وف الفحف انف وف الثتِيرف عفانف وف ضف الرتِ ففالف وف الفطف النتِسفاءف وف الف وف جف بف. الرتِ هفرف هو أفبِيفاثفارو وف مو اِلكف بفِن أفِخيطووبف اسف اِحد  لفِخيمف لفد  وف ا وف ففنفجف

دف ِ. إِلفى دفاوو بت نفةف الرح لف قفدف قفتفلف كفهف فنح شفاوو دف بِأ بفرف أفبِيفاثفارو دفاوو أفخف دو لفبِيفاثفارف. وف اغو الفدووِمي : «ففقفالف دفاوو ِم الحِذي فِيِه كفانف دووف تو فِي ذفِلكف الفيفوف عفِلمف
لف بِرو شفاوو ِميعِ أفنففوِس بفيفِت أفبِيكف. هونفاكف أفنحهو يوخف ِعي. أفنفا سفبحبفتو ِلجف فف. أفقِمف مف لوبو نفففسفكف, لف تفخف لوبو نفففِسي يفطف لفِكنحكف ِعنفِدي, لفنح الحِذي يفطف وف

فووظ  حف  .«مف
دف وا دفاوو بفرو فخف بوونف الفبفيفاِدرف: «ففأ يفنفهف اِربوونف قفِعيلفةف وف ِطينِي ونف يوحف ذفا الفِفِلسف ِ». هووف بت دو ِمنف الرح فلف دفاوو ؟: «ففسفأ ِطينِيتِينف ِفِلسف لفِء الف ِربو هفؤو أفضف »أفأفذفهفبو وف

دف ب  ِلدفاوو لتِصف قفِعيلفةف: «ففقفالف الرح خف ِطينِيتِينف وف ِفِلسف ِرِب الف اضف دف لفهو». اذفهفبف وف الو دفاوو ائِفوونف: «ففقفالف ِرجف نفا فِي يفهووذفا خف نو هفهو ِ إِذفا, هفا نفحف ِريت ففكفمف بِالفحف
؟ ِطينِيتِينف فووِف الفِفِلسف نفا إِلفى قفِعيلفةف ِضدح صو ِ» ذفهفبف بت فلف ِمنف الرح أ سف دو وف ب , ففعفادف أفيفضا  دفاوو ابفهو الرح فجف ِطينِيتِينف, قوِم انفِزلف إِلفى قفِعيلفةف: «ففأ ففعو الفِفِلسف ففإِنتِي أفدف

ة ». ِليفِدكف بفة  عفِظيمف رف مف ضف بفهو رف ضف مف وف اِشيفهو وف سفاقف مف ِطينِيتِينف وف ِفِلسف بف الف ارف حف الوهو إِلفى قفِعيلفةف وف ِرجف دو وف دو سوكحانف قفِعيلفةف, ففذفهفبف دفاوو لحصف دفاوو خف كفانف. وف وف
بِيفِدِه أففوود  لف وف دف إِلفى قفِعيلفةف نفزف اِلكف إِلفى دفاوو بف أفبِيفاثفارو بفنو أفِخيمف ا هفرف اءف إِلفى قفِعيلفةف, لفمح دف قفدف جف فنح دفاوو لو بِأ بِرف شفاوو وخف لو. ففأ و إِلفى: «ففقفالف شفاوو قفدف نفبفذفهو اح

اِرضو, يفِدي عفوف اب  وف ا أفبفوف ِدينفۭة لفهف وِل إِلفى مف لفيفِه بِالد خو ِلقف عف دف». لفنحهو قفدف أوغف ةِ دفاوو رف اصف حف وِل إِلفى قفِعيلفةف ِلمو ِب ِللن زو رف ِميعف الشحعفِب ِللفحف لو جف دفعفا شفاوو وف
اِلِه ِرجف لفيفِه الشحرح. وف نفِشئ  عف لف مو دو أفنح شفاوو فف دفاوو ا عفرف ِم الففوودف, ففلفمح دو. قفالف لفبِيفاثفارف الفكفاِهِن قفدتِ ائِيلف: «ثومح قفالف دفاوو رف ب  إِلفهف إِسف إِنح عفبفدفكف قفدف, يفا رف

ِدينفةف بِسفبفبِي ِربف الفمف اِولو أفنف يفأفتِيف إِلفى قفِعيلفةف ِليوخف لف يوحف فنح شفاوو ب . سفِمعف بِأ ؟ يفا رف ا سفِمعف عفبفدوكف لو كفمف لو قفِعيلفةف ِليفِدِه؟ هفلف يفنفِزلو شفاوو نِي أفهف لتِمو لف يوسف ففهف
ائِيلف رف بِرف عفبفدفكف, إِلفهف إِسف ب ». أفخف دو». يفنفِزلو: «ففقفالف الرح ؟: «ففقفالف دفاوو لف اِلي ِليفِد شفاوو عف ِرجف لو قفِعيلفةف مف نِي أفهف لتِمو ب » هفلف يوسف ونف: «ففقفالف الرح لتِمو ».يوسف

الوهو ِرجف دو وف ۭل, ففقفامف دفاوو جو ِ ِمئفِة رف وو ِستت ا ذفهفبووا, نفحف ثومف يف ذفهفبووا حف وا ِمنف قفِعيلفةف وف جو رف خف دف قفدف أفففلفتف ِمنف قفِعيلفةف. وف فنح دفاوو لو بِأ بِرف شفاوو وخف ففعفدفلف عفِن, ففأ

وجِ رو يحِة ِزيۭف. الفخو بفِل فِي بفرتِ كفثف فِي الفجف مف يحِة فِي الفحوصووِن وف دو فِي الفبفرتِ أفقفامف دفاوو لوبوهو كولح الفيحاِم. وف لو يفطف كفانف شفاوو و ِليفِدِه, وف ففعفهو اح لفِكنف لفمف يفدف .وف
لوبو نفففسفهو جف يفطف رف لف قفدف خف دو أفنح شفاوو أفى دفاوو يحِة ِزيۭف فِي الفغفاِب. ففرف دو فِي بفرتِ كفانف دفاوو شفدحدف. وف دف إِلفى الفغفاِب وف ذفهفبف إِلفى دفاوو لف وف ففقفامف يوونفاثفانو بفنو شفاوو

ِ قفالف لفهو. يفدفهو بِالح لف أفبِي لف تفِجدوكف: «وف فف لفنح يفدف شفاوو ائِيلف, لف تفخف رف ِلكو عفلفى إِسف أفنفتف تفمف أفنفا أفكوونو لفكف ثفانِيا , وف لفمو ذفِلكف. وف لو أفبِي أفيفضا  يفعف شفاوو ».وف
ِ بت امف الرح دا  أفمف ا عفهف دو فِي الفغفاِب. ففقفطفعفا ِكلفهومف أفقفامف دفاوو تِِه, وف ضفى إِلفى بفيف ا يوونفاثفانو ففمف أفمح لف إِلفى ِجبفعفةف قفائِِلينف. وف يِفي ونف إِلفى شفاوو ِعدف الزتِ أفلفيفسف: «ففصف

قفففِر ِخيلفةف الحتِي إِلفى يفِميِن الف تفبِئا  ِعنفدفنفا فِي حوصووۭن فِي الفغفاِب فِي تفلتِ حف خف دو مو وِل انفِزلف. دفاوو ِلكو فِي الن زو ا الفمف ةِ نفففِسكف أفي هف وف سفبف كولتِ شفهف ,ففالنف حف
ِلِك هو ِليفِد الفمف لتِمف لفيفنفا أفنف نوسف عف لو». وف ففقفتومف عفلفيح: «ففقفالف شفاوو ِ لفنحكومف قفدف أفشف بت كوونف أفنفتومف ِمنف الرح بفارف كفانفهو. مو وا مف انفظورو وا وف لفمو اعف دووا أفيفضا  وف ففاذفهفبووا أفكتِ

آهو هونفاكف نف رف مف لوهو وف يفثو تفكوونو ِرجف كورو. حف را  يفمف كف ِجعووا إِلفيح عفلفى. لفنحهو قِيلف ِلي إِنحهو مف ا ثومح ارف تفبِئو فِيهف تفبفئفاِت الحتِي يفخف خف ِميعف الفمو وا جف لفمو اعف وا وف ففانفظورو
عفكومف, تفأفِكيۭد فِسيرف مف ِميعِ أولووِف يفهووذفا. ففأ ِه بِجف لفيف ِض أفنتِي أوففتتِشو عف ِجدف فِي الفرف يفكوونو إِذفا وو لف». وف ذفهفبووا إِلفى ِزيۭف قودحامف شفاوو وا وف دو. ففقفامو كفانف دفاوو وف

قفففِر ِل عفنف يفِميِن الف عووۭن فِي السحهف يحِة مف الوهو فِي بفرتِ ِرجف الوهو ِللتحففتِيِش. وف ِرجف لو وف ذفهفبف شفاوو عووۭن, وف يحِة مف أفقفامف فِي بفرتِ ِر وف خف لف إِلفى الصح دف ففنفزف وا دفاوو بفرو فخف .ففأ
عووۭن يحِة مف دف إِلفى بفرتِ لو تفبِعف دفاوو ا سفِمعف شفاوو بفِل ِمنف هونفا. ففلفمح انِِب الفجف لو عفنف جف بفِل ِمنف هونفاكف, ففذفهفبف شفاوو انِِب الفجف الوهو عفنف جف ِرجف دو وف دفاوو دو. وف كفانف دفاوو وف

لف اِم شفاوو ذووهومف, يفِفر  فِي الذحهفاِب ِمنف أفمف الفهو ِليفأفخو ِرجف دف وف اِوطوونف دفاوو الوهو يوحف ِرجف لو وف كفانف شفاوو لف يفقوولو. وف سوول  إِلفى شفاوو اءف رف اذفهفبف: «ففجف ِرعف وف أفسف
ضف وا الفرف مو تفحف ِطينِيتِينف قفِد اقف ِفِلسف دف». لفنح الف لو عفِن اتتِبفاعِ دفاوو عف شفاوو جف ِطينِيتِينف, ففرف ذفهفبف ِلِلقفاِء الفِفِلسف ِضعو . وف وف ةف«ِلذفِلكف دوِعيف ذفِلكف الفمف رف خف صف

لفقفاِت دفيۭ». الزح يفِن جف أفقفامف فِي حوصووِن عف دو ِمنف هونفاكف وف ِعدف دفاوو صف وف . 
وهو بفرو ِطينِيتِينف أفخف اِء الفِفِلسف رف لو ِمنف وف عف شفاوو جف ا رف لفمح يۭ: «وف دف يحِة عفيفِن جف دو فِي بفرتِ ذفا دفاوو ِميعِ». هووف بِينف ِمنف جف نفتفخف ۭل مو جو لو ثفلفثفةف آلفِف رف ذف شفاوو فخف ففأ

عووِل وِر الفوو الفهو عفلفى صوخو ِرجف دف وف لوبو دفاوو ذفهفبف يفطف ائِيلف وف رف ظفائِِر الفغفنفِم الحتِي فِي الطحِريِق. إِسف اءف إِلفى حف جف لو. وف لف شفاوو ف  ففدفخف كفانف هونفاكف كفهف وف
ۭة لفهو  اجف ِف(ِلحف ةِ الفكفهف رف خح ؤف لووسا  فِي مو الوهو كفانووا جو ِرجف دو وف دفاوو دف لفهو). وف الو دفاوو ب : «ففقفالف ِرجف مو الحِذي قفالف لفكف عفنفهو الرح ذفا الفيفوف كف:هووف ففعو عفدووح هفئفنفذفا أفدف

نفيفكف سونو فِي عفيف ا يفحف ا ». ِليفِدكف ففتفففعفلو بِِه مف لف ِسرت بحِة شفاوو فف جو قفطفعف طفرف دو وف بحِة. ففقفامف دفاوو فف جو ِعِه طفرف بفهو عفلفى قفطف رف دف ضف كفانف بفعفدف ذفِلكف أفنح قفلفبف دفاوو وف
لف اِلِه, شفاوو ِ: «ففقفالف ِلِرجف بت ِسيحِ الرح رف بِسفيتِِدي بِمف لف هفذفا الفمف مف ِ أفنف أفعف بت اشفا ِلي ِمنف قِبفِل الرح ِ هووف, حف بت ِسيحو الرح دح يفِدي إِلفيفِه لفنحهو مف فمو بحخف». ففأ ففوف

لف ونف عفلفى شفاوو مف يفقوومو هو لفمف يفدفعف الفهو بِالفكفلفِم وف دو ِرجف ذفهفبف فِي طفِريِقِه. دفاوو ِف وف لو ففقفامف ِمنف الفكفهف ا شفاوو أفمح جف ِمنف. وف رف خف دو بفعفدف ذفِلكف وف ثومح قفامف دفاوو
لف اءف شفاوو رف نفادفى وف ِف وف ِلكو: «الفكفهف دف». يفا سفيتِِدي الفمف سفجف ِض وف ِهِه إِلفى الفرف جف دو عفلفى وف رح دفاوو ائِِه خف رف لو إِلفى وف ا الفتفففتف شفاوو لفمح دو. وف قفالف دفاوو وف

لف قفائِِلينف: «ِلشفاوو عو كفلفمف النحاِس الف مف اذفا تفسف لوبو أفِذيحتفكف: ِلمف دو يفطف ذفا دفاوو ِف. هووف ب  ِليفِدي فِي الفكفهف مف هفذفا كفيففف دفففعفكف الرح نفاكف الفيفوف أفتف عفيف ذفا قفدف رف ,هووف
قِيلف ِلي أفنف أفقفتولفكف قولفتو, وف لفيفكف وف ففقفتو عف لفِكنحنِي أفشف ِ هووف: وف بت ِسيحو الرح د  يفِدي إِلفى سفيتِِدي لفنحهو مف بحتِكف, ففانفظورف يفا أفبِي. لف أفمو فف جو انفظورف أفيفضا  طفرف

م . بِيفِدي رف لف جو انفظورف أفنحهو لفيفسف فِي يفِدي شفر  وف لفمف وف عفدفِم قفتفِلي إِيحاكف اعف بحتِكف وف فف جو ِعي طفرف ِطئف إِلفيفكف, ففِمنف قفطف لفمف أوخف أفنفتف تفِصيدو نفففِسي, وف وف
ذفهفا ب  ِمنفكف. ِلتفأفخو يفنفتفِقمو ِلي الرح بفيفنفكف وف ب  بفيفنِي وف لفيفكف, يفقفِضي الرح لفِكنف يفِدي لف تفكوونو عف اِء. وف ثفلو الفقودفمف ا يفقوولو مف جو شفر : كفمف رو اِر يفخف رف .ِمنف الفشف

لفيفكف لفِكنف يفِدي لف تفكوونو عف يتِۭت. وف اءف كفلفۭب مف رف طفاِرد ؟ وف نف أفنفتف مو اءف مف رف ؟ وف ائِيلف رف ِلكو إِسف جف مف رف نف خف اءف مف رف اِحۭد! وف غووۭث وف اءف بورف رف ب ! وف ففيفكوونو الرح
بفيفنفكف يفقفِضي بفيفنِي وف يحانف وف ِقذونِي ِمنف يفِدكف, الدح يونف تِي وف اكفمف حف اِكمو مو يوحف ى وف يفرف لو». وف لف قفالف شفاوو ذفا الفكفلفِم إِلفى شفاوو ل ِم بِهف دو ِمنف التحكف غف دفاوو ا ففرف :ففلفمح

دو؟« توكف يفا ابفنِي دفاوو وف بفكفى» أفهفذفا صف تفهو وف وف لو صف ففعف شفاوو رف دف. وف ا : «ثومح قفالف ِلدفاوو يفتوكف شفرت ازف أفنفا جف يفرا  وف يفتفنِي خف ازف قفدف. أفنفتف أفبفر  ِمنتِي لفنحكف جف وف
لفمف تفقفتولفنِي بح قفدف دفففعفنِي بِيفِدكف وف يفرا  لفنح الرح مف أفنحكف عفِملفتف بِي خف تف الفيفوف رف هف هو. أفظف ل  عفدووح جو دف رف جف ب , ففإِذفا وف يفۭر؟ ففالرح ِلقوهو فِي طفِريِق خف لف يوطف ففهف

مف هفذفا ا ففعفلفتفهو ِلي الفيفوف يفرا  عفمح اِزيكف خف ائِيلف. يوجف رف لفكفةو إِسف مف تفثفبوتو بِيفِدكف مف ِلكا  وف تو أفنحكف تفكوونو مف النف ففإِنتِي عفِلمف ِ إِنحكف لف. وف بت ِلفف ِلي النف بِالرح ففاحف
ِلي ِمنف بفعفِدي ِمي ِمنف بفيفِت أفبِي, تفقفطفعو نفسف لف توبِيدو اسف لف». وف دو ِلشفاوو لففف دفاوو لو إِلفى بفيفتِِه. ففحف ِعدووا إِلفى, ثومح ذفهفبف شفاوو الوهو ففصف ِرجف دو وف ا دفاوو أفمح وف

ِن  .الفِحصف
ِة امف تِِه فِي الرح دفففنووهو فِي بفيف بووهو وف نفدف ائِيلف وف رف ِميعو إِسف عف جف تفمف وئِيلو ففاجف مو اتف صف مف انف. وف يحِة ففارف لف إِلفى بفرتِ نفزف دو وف قفامف دفاوو عووۭن. وف ل  فِي مف جو كفانف رف وف

ِل مف لفكوهو فِي الفكفرف أفمف ِل. وف مف هو فِي الفكفرف ز  غفنفمف كفانف يفجو عفِز وف أفلفف  ِمنف الفمف لفهو ثفلفثفةو آلفۭف ِمنف الفغفنفِم وف ا  وف لو عفِظيما  ِجدت جو كفانف الرح ِل. وف جو مو الرح اسف وف
ايِلو أفتِِه أفبِيجف رف مو امف اسف ةِ. نفابفالو وف ِميلفةف الص ورف جف ِم وف ففهف يتِدفةف الف أفةو جف رف كفانفِت الفمف اِل. وف مف ِديءف الفعف رف لو ففكفانف قفاِسيا  وف جو ا الرح أفمح اِلبِي . وف هووف كف دو. وف ففسفِمعف دفاوو



هو ز  غفنفمف يحِة أفنح نفابفالف يفجو اِن. فِي الفبفرتِ دو ِللفِغلفمف قفالف دفاوو اۭن وف ةف ِغلفمف دو عفشفرف سفلف دفاوو فرف ِمي: «ففأ فلووا بِاسف أ اسف لووا إِلفى نفابفالف وف خو ادف ِل وف مف عفدووا إِلفى الفكفرف اصف
قوولووا هفكفذفا تِِه وف اِلكف سفاِلم : عفنف سفلفمف كول  مف بفيفتوكف سفاِلم  وف أفنفتف سفاِلم  وف يِيتف وف اِزينف. حف زح النف قفدف سفِمعفتو أفنح ِعنفدفكف جف عفنفا لفمف. وف عفاتوكف مف ِحينف كفانف رو

ِل مف ا فِي الفكفرف ء  كولح الفيحاِم الحتِي كفانووا فِيهف مف شفيف قفدف لفهو لفمف يوفف ِذِهمف وف وكف. نوؤف بِرو انفكف ففيوخف فلف ِغلفمف أ ة  فِي عفيفنفيفكف لفنحنفا قفدف ِجئفنفا فِي. اِسف انو نِعفمف ففلفيفِجِد الفِغلفمف
ۭم طفيتِۭب دف. يفوف ِلبفنِكف دفاوو دفتفهو يفدوكف ِلعفبِيِدكف وف جف ا وف ِط مف فعف كفف وا». ففأ دف وف ِم دفاوو سفبف كولتِ هفذفا الفكفلفِم بِاسف وا نفابفالف حف لحمو كف انو وف اءف الفِغلفمف ابف نفابفالو. ففجف فجف ففأ
دف اِم سفيتِِدِه: «عفبِيدف دفاوو اِحۭد ِمنف أفمف بوونف كول  وف رو مف الفعفبِيدو الحِذينف يفهف نف هووف ابفنو يفسحى؟ قفدف كفثورف الفيفوف مف دو وف نف هووف دفاوو قفالف مف ائِي! وف مف بفِزي وف ذو خو أفآخو

؟ لفمو ِمنف أفيفنف هومف ۭم لف أفعف ِطيِه ِلقفوف أوعف يح وف ازتِ تو ِلجف ذفبِيِحيف الحِذي ذفبفحف سفبف كولتِ» وف وهو حف بفرو أفخف اءووا وف جف عووا وف جف رف دف إِلفى طفِريِقِهمف وف انو دفاوو لف ِغلفمف وح ففتفحف
اِلِه. هفذفا الفكفلفِم دو ِلِرجف ففهو: «ففقفالف دفاوو اِحۭد ِمنفكومف سفيف اِحۭد سفيفففهو». ِليفتفقفلحدف كول  وف دو أفيفضا  سفيفففهو. ففتفقفلحدف كول  وف تفقفلحدف دفاوو بفعِ. وف وو أفرف دف نفحف اءف دفاوو رف ِعدف وف صف وف
ۭل جو تِعفِة, ِمئفِة رف عف الفمف كفثف ِمئفتفاِن مف مف اِن. وف أفةف نفابفالف غولفم  ِمنف الفِغلفمف رف ايِلف امف بفرف أفبِيجف فخف يحِة ِليوبفاِركووا سفيتِدفنفا: «ففأ سول  ِمنف الفبفرتِ سفلف رو دو أفرف ذفا دفاوو هووف
لفيفِهمف ا . ففثفارف عف ِسنوونف إِلفيفنفا ِجدت حف الو مو جف الرتِ قفِل, وف نو فِي الفحف نفحف مف وف عفهو ِدنفا مف د  ء  كولح أفيحاِم تفرف لف فوِقدف ِمنحا شفيف ذف وف ارا  كولح. ففلفمف نوؤف نفهف كفانووا سوورا  لفنفا لفيفل  وف

عفى الفغفنفمف مف نفرف عفهو ا مف ِلينف. الفيحاِم الحتِي كونحا فِيهف اذفا تفعفمف انفظوِري مف لفِمي وف النف اعف عفلفى بفيفتِِه, وف هووف ابفنو لفئِيۭم لف, لفنح الشحرح قفدف أوِعدح عفلفى سفيتِِدنفا وف وف
عفهو ِكنو الفكفلفمو مف ِمئفتفيف». يومف سف كفيفلفۭت ِمنف الفففِريِك وف مف خف فة  وف يحأ هف ففاۭن مو سفةف ِخرف مف خف ۭر وف مف ِزقحيف خف بفۭز وف ِغيِف خو ذفتف ِمئفتفيف رف أفخف ايِلو وف تف أفبِيجف ففبفادفرف

ا انِهف قفالفتف ِلِغلفمف ِميِر وف ا عفلفى الفحف عفتفهف ضف وف ۭص ِمنف التتِيِن وف ِمئفتفيف قورف بِيِب وف وا قودحاِمي: «عونفقووۭد ِمنف الزح بورو كومف. اعف اءف رف ائِيفة  وف بِرف». هفئفنفذفا جف لفمف توخف وف
ا نفابفالف لفهف جو ا. رف تِقفبفاِلهف ونف ِلسف ِدرو نفحف ِِ مو اِلهو ِرجف دف وف بفِل إِذفا بِدفاوو ةِ الفجف نفاِزلفة  فِي سوتفرف اِر وف اِكبفة  عفلفى الفِحمف ا ِهيف رف فِيمف مف, وف ادفففتفهو دو. ففصف قفالف دفاوو :وف

ء « ا لفهو شفيف قفدف ِمنف كولتِ مف يحِة ففلفمف يوفف ذفا فِي الفبفرتِ ا ِلهف ِفظفتو كولح مف ا بفاِطل  حف يفۭر, إِنحمف ا  بفدفلف خف فنِي شفرت هفكفذفا يفِزيدو. ففكفاففأ دف وف دفاِء دفاوو و لفعف نفعو اح هفكفذفا يفصف

بفاحِ ا لفهو إِلفى ضووِء الصح قفيفتو ذفكفرا  ِمنف كولتِ مف اِر». إِنف أفبف لفتف عفِن الفِحمف نفزف عفتف وف رف دف أفسف ايِلو دفاوو أفتف أفبِيجف ا رف لفمح ا, وف ِههف جف دف عفلفى وف امف دفاوو سفقفطفتف أفمف وف
ِض دفتف إِلفى الفرف سفجف قفالفتف, وف لفيفِه وف سفقفطفتف عفلفى ِرجف تِكف, عفلفيح أفنفا يفا سفيتِِدي هفذفا الذحنفبو: «وف عف كفلفمف أفمف مف اسف لحمو فِي أوذونفيفكف وف تفكف تفتفكف دفعف أفمف لف. وف

ِل اللحئِيِم هفذفا جو عفنح سفيتِِدي قفلفبفهو عفلفى الرح ِمِه هفكفذفا هووف, عفلفى نفابفالف, يفضف اقفةو ِعنفدفهو. لفنح كفاسف مف الفحف هو وف مو انف سفيتِِدي. نفابفالو اسف تفكف لفمف أفرف ِغلفمف أفنفا أفمف وف
مف لفتفهو سف تِقفاِم يفِدكف ِلنفففِسكف. الحِذينف أفرف انف اِء وف مف نفعفكف عفنف إِتفيفاِن الدتِ بح قفدف مف يحة  ِهيف نفففسوكف إِنح الرح حف ب  وف ي  هووف الرح النف يفا سفيتِِدي حف يفكونف. وف ِِ النف ففلف وف

لوبوونف الشحرح ِلسفيتِِدي الحِذينف يفطف كف وف دفاؤو اءف سفيتِِدي. كفنفابفالف أفعف رف اِن السحائِِرينف وف اِريفتوكف إِلفى سفيتِِدي ففلفتوعفطف ِللفِغلفمف ا جف كفةو الحتِي أفتفتف بِهف النف هفِذِه الفبفرف .وف
نفعو ِلسفيتِِدي بفيفتا  أفِمينا  بح يفصف تِكف لفنح الرح ففحف عفنف ذفنفِب أفمف اصف ِ, وف بت وبف الرح رو اِربو حو دف فِيكف شفر  كولح أفيحاِمكف, لفنح سفيتِِدي يوحف لفمف يووجف ل . وف جو قفدف قفامف رف وف

لوبف نفففسفكف يفطف ِ إِلفِهكف, ِليوطفاِردفكف وف بت عف الرح يفاةِ مف ِة الفحف مف زف ة  فِي حو ومف زو حف لفِكنف نفففسو سفيتِِدي ِلتفكونف مف سفِط. وف ا ِمنف وف ا كفمف ِم بِهف دفائِكف ففلفيفرف ا نفففسو أفعف أفمح وف

فحِة الفِمقفلفعِ ِلكف. كف يفِر ِمنف أفجف لحمف بِِه ِمنف الفخف ا تفكف سفبف كولتِ مف يتِِدي حف ب  ِلسف نفعو الرح ا يفصف يفكوونو ِعنفدفمف ائِيلف, وف رف ئِيسا  عفلفى إِسف كف رف يوِقيمو أفنحهو لف تفكوونو لفكف, وف
ةف قفلفۭب ِلسفيتِِدي أفنحكف قفدف سفففكفتف دفما  عفففوا  عفثفرف مف ة  وف دفمف صف تفكف. أفوف أفنح سفيتِِدي قفِد انفتفقفمف ِلنفففِسِه, هفِذِه مف ب  إِلفى سفيتِِدي ففاذفكورف أفمف سفنف الرح إِذفا أفحف ففقفالف». وف

ايِلف دو لفبِيجف تِقفبفاِلي: «دفاوو مف ِلسف سفلفِك هفذفا الفيفوف ائِيلف الحِذي أفرف رف ب  إِلفهو إِسف ك  الرح بفارف مف ِمنف إِتفيفاِن, مو تِنِي الفيفوف نفعف كفة  أفنفِت لفنحِك مف بفارف مو قفلوِك وف ك  عف بفارف مو وف
تِقفاِم يفِدي ِلنفففِسي انف اِء وف مف نفعفنِي عفنف أفِذيحتِِك. الدتِ ائِيلف الحِذي مف رف ب  إِلفهو إِسف ي  هووف الرح لفِكنف حف ا أوبفِقيف ذفكفر , وف تِقفبفاِلي لفمف تفأفتِي ِلسف إِنحِك لفوف لفمف توبفاِدِري وف

بفاحِ ا». ِلنفابفالف إِلفى ضووِء الصح قفالف لفهف ا أفتفتف بِِه إِلفيفِه وف دو ِمنف يفِدهفا مف ذف دفاوو فخف عفِدي بِسفلفۭم إِلفى بفيفتِِك: «ففأ ففعفتو. انفظوِري. اصف رف تِِك وف وف قفدف سفِمعفتو ِلصف
ِك هف جف ِلۭك». وف ِة مف ِليمف هو فِي بفيفتِِه كفوف ة  ِعنفدف ِليمف إِذفا وف ايِلو إِلفى نفابفالف وف اءفتف أفبِيجف ا . ففجف انف ِجدت رف كفانف سفكف كفانف نفابفالو قفدف طفابف قفلفبوهو وف ۭء, وف هو بِشفيف بِرف ففلفمف توخف

بفاحِ ِغيۭر أفوف كفبِيۭر إِلفى ضووِء الصح ذفا الفكفلفِم. صف أفتوهو بِهف رف تفهو امف بفرف ِر ِمنف نفابفالف أفخف مف وجِ الفخف رو نفدف خو ِو ِف بفاحِ عِ فِي الصح ارف, وف صف اتف قفلفبوهو دفاِخلفهو وف ففمف
ۭر جف اتف. كفحف ب  نفابفالف ففمف بف الرح ةِ أفيحاۭم ضفرف ِو عفشفرف بفعفدف نفحف اتف قفالف. وف دو أفنح نفابفالف قفدف مف ا سفِمعف دفاوو ةف تفعفيِيِري ِمنف: «ففلفمح ب  الحِذي انفتفقفمف نفقفمف ك  الرح بفارف مو
سفكف عفبفدفهو عفِن الشحرتِ, يفِد نفابفالف أفمف أفِسِه, وف ب  شفرح نفابفالف عفلفى رف دح الرح رف أفة ». وف رف ايِلف ِليفتحِخذفهفا لفهو امف عف أفبِيجف لحمف مف تفكف دو وف سفلف دفاوو أفرف دف. وف اءف عفبِيدو دفاوو ففجف

ا قفالووا لفهف ِل وف مف ايِلف إِلفى الفكفرف أفة : «إِلفى أفبِيجف رف لفنفا إِلفيفِك ِلنفتحِخذفِك لفهو امف سف دف قفدف أفرف قفالفتف». إِنح دفاوو ِض وف ا إِلفى الفرف ِههف جف دفتف عفلفى وف سفجف تف وف :ففقفامف
ِل عفبِيِد سفيتِِدي« جو ِل أفرف اِريفة  ِلغفسف توكف جف ذفا أفمف هفا». هووف اءف رف ا ذفاِهبفاۭت وف ِس ففتفيفاۭت لفهف مف عف خف ارف مف ِكبفِت الفِحمف رف تف وف قفامف تف وف اءف, ثومح بفادفرف رف تف وف سفارف وف

أفة  رف تف لفهو امف ارف صف دف وف سوِل دفاوو أفتفيفِن. رو رف ا امف انفتفا لفهو ِكلفتفاهومف ِعيلف ففكف رف دو أفِخينووعفمف ِمنف يفزف ذف دفاوو دف ِلففلفِطي. ثومح أفخف أفةف دفاوو رف لو ِميكفالف ابفنفتفهو امف طفى شفاوو فعف ففأ
لتِيمف  .بفِن لفيِشف الحِذي ِمنف جف

لف إِلفى ِجبفعفةف قفائِِلينف يِفي ونف إِلفى شفاوو اءف الزتِ قفففِر؟: «ثومح جف لف الف ِِ قفابف ِخيلفةف الحِذي مو تفِفيا  فِي تفلتِ حف خف دو مو يحِة ِزيۭف» أفلفيفسف دفاوو لف إِلفى بفرتِ نفزف لو وف ففقفامف شفاوو
يحِة ِزيۭف دف فِي بفرتِ ائِيلف ِليوففتتِشف عفلفى دفاوو رف بِي إِسف تفخف نف ۭل مو جو عفهو ثفلفثفةو آلفِف رف مف لف الفقفففِر عفلفى الطحِريِق. وف ِِ قفابف ِخيلفةف الحِذي مو لو فِي تفلتِ حف لف شفاوو نفزف .وف

يحِة ِقيما  فِي الفبفرتِ دو مو كفانف دفاوو اءف. وف لف قفدف جف ِلمف بِالفيفِقيِن أفنح شفاوو عف اِسيسف وف وف دو جف سفلف دفاوو يحِة أفرف هو إِلفى الفبفرتِ اءف رف اءف وف لف قفدف جف أفى أفنح شفاوو ا رف دو. ففلفمح ففقفامف دفاوو
لو لف فِيِه شفاوو كفاِن الحِذي نفزف اءف إِلفى الفمف جف يفِشِه, وف ئِيسو جف أفبفنفيفرو بفنو نفيفۭر رف لو وف عف فِيِه شفاوو طفجف كفانف الحِذي اضف دو الفمف نفظفرف دفاوو طفِجعا . وف لو موضف كفانف شفاوو وف
الفيفِه وف ول  حف الشحعفبو نوزو اِس وف ِويحةف أفِخي يووآبف. ِعنفدف الفِمتفرف رو أفبِيشفايف ابفِن صف اِلكف الفِحثتِيح وف دو لفِخيمف لف إِلفى: «ففقفالف دفاوو ِعي إِلفى شفاوو نف يفنفِزلو مف مف

لحِة؟ حف عفكف: «ففقفالف أفبِيشفايو» الفمف كووز ». أفنفا أفنفِزلو مف رف هو مف حو مف رو اِس وف طفِجع  نفائِم  ِعنفدف الفِمتفرف لف موضف إِذفا بِشفاوو أفبِيشفايو إِلفى الشحعفِب لفيفل  وف دو وف اءف دفاوو ففجف
الفيفِه وف طفِجعوونف حف الشحعفبو موضف نفيفرو وف أفبف أفِسِه وف ِض ِعنفدف رف دف. فِي الفرف كف فِي يفِدكف: «ففقفالف أفبِيشفايو ِلدفاوو مف عفدووح و الفيفوف بفسف اح ِربفهو. قفدف حف نِيف النف أفضف ففدفعف

لفيفِه لف أوثفنتِي عف اِحدفة  وف ِض دوففعفة  وف حِ إِلفى الفرف مف دو لفبِيشفايف». بِالر  هو: «ففقفالف دفاوو ِلكف أو؟, لف توهف يفتفبفرح ِ وف بت ِسيحِ الرح د  يفدفهو إِلفى مف ِن الحِذي يفمو قفالف» ففمف وف
دو ب : «دفاوو ي  هووف الرح ِلكو, حف يفهف ِب وف رف وتو أفوف يفنفِزلو إِلفى الفحف هو ففيفمو مو ِربوهو أفوف يفأفتِي يفوف فف يفضف بح سفوف دح يفِدي. إِنح الرح ِ أفنف أفمو بت اشفا ِلي ِمنف قِبفِل الرح حف

ِ بت ِسيحِ الرح هفلومح! إِلفى مف اِء وف كووزف الفمف أفِسِه وف حف الحِذي ِعنفدف رف مف ِذ الر  النف ففخو ذفهفبفا». وف لف وف أفِس شفاوو اِء ِمنف ِعنفِد رف كووزف الفمف حف وف مف دو الر  ذف دفاوو فخف لفمف, ففأ وف
ِميعا  كفانووا نِيفاما  مف جف د  لفنحهو لف انفتفبفهف أفحف ِلمف وف لف عف لفيفِهمف, يفرف وف قفعف عف ِ وف بت بفِل عفنف بوعفۭد. لفنح سوبفاتف الرح أفِس الفجف قففف عفلفى رف وف دو إِلفى الفعفبفِر وف عفبفرف دفاوو ,وف

ة  مف كفبِيرف سفاففةو بفيفنفهو الفمف أفبفنفيفرف بفنف نفيفۭر. وف دو الشحعفبف وف نفادفى دفاوو ؟: «وف ا توِجيبو يفا أفبفنفيفرو نفيفرو» أفمف ابف أفبف فجف ؟: «ففأ ِلكف نف أفنفتف الحِذي يونفاِدي الفمف دو» مف ففقفالف دفاوو
نفيفرف ل : «لفبف جو ا أفنفتف رف ِلكف سفيتِدفكف, أفمف ِلكف الفمف اِحد  ِمنف الشحعفِب ِليوهف اءف وف ؟ لفنحهو قفدف جف ِلكف سف سفيتِدفكف الفمف رو اذفا لفمف تفحف ؟ ففِلمف ائِيلف رف نف ِمثفلوكف فِي إِسف مف لفيفسف! وف

رو الحِذي عفِملفتف سفنا  هفذفا الفمف افِظووا عفلفى سفيتِِدكومف! حف ِت أفنفتومف لفنحكومف لفمف توحف وف ب  إِنحكومف أفبفنفاءو الفمف ي  هووف الرح ِ, حف بت ِسيحِ الرح ففانفظوِر النف أفيفنف هووف. عفلفى مف
أفِسِه اِء الحِذي كفانف ِعنفدف رف كووزو الفمف ِلِك وف حو الفمف مف دف ففقفالف». رو تف دفاوو وف لو صف فف شفاوو عفرف دو؟: «وف توكف يفا ابفنِي دفاوو وف دو» أفهفذفا هووف صف إِنحهو: «ففقفالف دفاوو



ِلكف تِي يفا سفيتِِدي الفمف وف بفِدِه: «ثومح قفالف». صف اءف عف رف عفى سفيتِِدي وف اذفا يفسف ِلكو كفلفمف, ِلمف عف سفيتِِدي الفمف مف النف ففلفيفسف أفي  شفرتۭ بِيفِدي؟ وف اذفا عفِملفتو وف لفنتِي مف
ة . عفبفِدِه تفمح تفقفِدمف ي ففلفيفشف كف ِضدتِ ب  قفدف أفهفاجف مف ِمنف. ففإِنف كفانف الرح دوونِي الفيفوف مف قفدف طفرف ِ لفنحهو بت امف الرح لفعوونِينف أفمف إِنف كفانف بفنوو النحاِس ففلفيفكوونووا مف وف

ِ قفائِِلينف بت اِم إِلفى نفِصيِب الرح ى: اِلنفِضمف رف ة  أوخف بودف آِلهف ِ. اذفهفِب اعف بت ِه الرح جف امف وف ِض أفمف قوطف دفِمي إِلفى الفرف النف لف يفسف ائِيلف قفدف. وف رف ِلكف إِسف لفنح مف
اِحۭد غووۭث وف جف ِليوففتتِشف عفلفى بورف رف لو فِي الفِجبفاِل! خف جف ا يوتفبفعو الفحف لو!». كفمف طفأفتو: «ففقفالف شفاوو دو لفنتِي لف أوِسيءو إِلفيفكف بفعفدو. قفدف أفخف ِجعف يفا ابفنِي دفاوو ارف

مف يفنفيفكف الفيفوف ة  فِي عف ِل أفنح نفففِسي كفانفتف كفِريمف ا . ِمنف أفجف لفلفتو كفثِيرا  ِجدت ضف ِمقفتو وف ذفا قفدف حف دو». هووف ابف دفاوو فجف ِلِك: «ففأ حو الفمف مف ذفا رو اِحد  ِمنف, هووف ففلفيفعفبورف وف
هو ذف يفأفخو اِن وف انفتفهو. الفِغلفمف أفمف هو وف اِحۭد بِرح د  عفلفى كولتِ وف ب  يفرو الرح ِ, وف بت ِسيحِ الرح دح يفِدي إِلفى مف لفمف أفشفأف أفنف أفمو مف ِليفِدي وف ب  الفيفوف ذفا. لفنحهو قفدف دفففعفكف الرح هووف وف

مف فِي عفيفنفيح ة  الفيفوف ا كفانفتف نفففسوكف عفِظيمف قوذفنِي ِمنف كولتِ ِضيۭق, كفمف ِ ففيفنف بت دف». كفذفِلكف ِلتفعفظومف نفففِسي فِي عفيفنفيِ الرح لو ِلدفاوو ك  أفنفتف يفا: «ففقفالف شفاوو بفارف مو
تفقفِدرو دو ففإِنحكف تفففعفلو وف كفانِِه. ابفنِي دفاوو لو إِلفى مف عف شفاوو جف رف دو فِي طفِريِقِه وف ثومح ذفهفبف دفاوو . 

دو فِي قفلفبِِه قفالف دفاوو لف: «وف ما  بِيفِد شفاوو ِلكو يفوف فهف أ لو ِمنتِي ففلف يوففتتِشو, إِنتِي سف ِطينِيتِينف ففيفيفأفسو شفاوو ِض الفِفِلسف يفر  ِلي ِمنف أفنف أوففِلتف إِلفى أفرف ءف خف ففلف شفيف
ائِيلف رف وِم إِسف ِميعِ توخو و ِمنف يفِدِه, عفلفيح بفعفدو فِي جف فنفجو ۭ». ففأ تت ِلِك جف عووكف مف عفهو إِلفى أفِخيشف بفِن مف ِل الحِذينف مف جو ت  ِمئفِة الرح الستِ عفبفرف هووف وف دو وف ففقفامف دفاوو

الوهو ِرجف ۭ هووف وف تت دو ِعنفدف أفِخيشف فِي جف أفقفامف دفاوو بفيفتوهو, وف اِحۭد وف ِليحةو, كول  وف مف أفةو نفابفالف الفكفرف رف ايِلو امف أفبِيجف ِعيِليحةو وف رف أفتفاهو أفِخينووعفمو الفيفزف رف امف دو وف بِرف. دفاوو وخف ففأ
لفيفِه ۭ ففلفمف يفعودف أفيفضا  يوففتتِشو عف تت بف إِلفى جف دف قفدف هفرف لو أفنح دفاوو دو لفِخيشف. شفاوو كفانا  فِي: «ففقفالف دفاوو يفنفيفكف ففلفيوعفطوونِي مف ة  فِي عف دفتو نِعفمف جف إِنف كونفتو قفدف وف

كونف هونفاكف فسف قفِل ففأ ى الفحف دفى قورف ؟. إِحف عفكف لفكفِة مف مف ِدينفِة الفمف كونو عفبفدوكف فِي مف اذفا يفسف ِلمف ِم ِصقفلفغف» وف طفاهو أفِخيشو فِي ذفِلكف الفيفوف فعف تف ِصقفلفغو. ففأ ارف ِلذفِلكف صف
ِم لووِك يفهووذفا إِلفى هفذفا الفيفوف ۭر. ِلمو هو بفعفةف أفشف أفرف ِطينِيتِينف سفنفة  وف دو فِي بِلفِد الفِفِلسف ا دفاوو كفانف عفدفدو الفيحاِم الحتِي سفكفنف فِيهف وا. وف غفزو الوهو وف ِرجف دو وف ِعدف دفاوو صف وف

رف ِض ِمصف ِض ِمنف ِعنفِد شووۭر إِلفى أفرف لفِء ِمنف قفِديۭم سوكحانو الفرف اِلقفةف لفنح هفؤو الفعفمف يتِينف وف ِرزتِ الفجف شووِريتِينف وف ضف. الفجف دو الفرف بف دفاوو رف ضف تفبفِق, وف لفمف يفسف وف
أفة  رف لف امف ل  وف جو اءف إِلفى أفِخيشف, رف جف عف وف جف رف ثِيفابا  وف ال  وف ِجمف ِميرا  وف حف بفقفرا  وف ذف غفنفما  وف أفخف مف: «ففقفالف أفِخيشو. وف وا الفيفوف دو». إِذا  لفمف تفغفزو .بفلفى: «ففقفالف دفاوو

ِقينِيتِينف ِ الف نووبِيت جف ئِيِليتِينف وف مف حف ِ الفيفرف نووبِيت جف ِ يفهووذفا وف نووبِيت ۭ إِذف قفالف». عفلفى جف تت تحى يفأفتِيف إِلفى جف أفة  حف رف لف امف ل  وف جو دو رف تفبفِق دفاوو وا: «ففلفمف يفسف بِرو ِلئفلح يوخف
دو: عفنحا قفائِِلينف ِطينِيتِينف». هفكفذفا ففعفلف دفاوو ِفِلسف تِِه فِي بِلفِد الف هفكفذفا عفادفتوهو كولح أفيحاِم إِقفامف دف قفائِل . وف وها  لفدفى شفعفبِِه: «ففصفدحقف أفِخيشو دفاوو رو كف ارف مف قفدف صف

ائِيلف رف بفدا  إِلفى الفبفِد, إِسف ففيفكوونو ِلي عف ». 
ائِيلف رف اِربووا إِسف مف ِليوحف يووشفهو عووا جو مف ِطينِيتِينف جف كفانف فِي تِلفكف الفيحاِم أفنح الفِفِلسف دف. وف يفِش أفنفتف: «ففقفالف أفِخيشو ِلدفاوو ِعي فِي الفجف جو مف رو لفمف يفِقينا  أفنحكف سفتفخف اعف

الوكف ِرجف دو لفِخيشف». وف بفدوكف: «ففقفالف دفاوو ا يفففعفلو عف لفمو مف دف». ِلذفِلكف أفنفتف سفتفعف أفِسي كولح الفيحاِم: «ففقفالف أفِخيشو ِلدفاوو اِرسا  ِلرف عفلوكف حف اتف». ِلذفِلكف أفجف مف وف
ِدينفتِِه ِة فِي مف امف دفففنووهو فِي الرح ائِيلف وف رف بفهو كول  إِسف نفدف وئِيلو وف ِض. صفمو ابِعِ ِمنف الفرف التحوف انتِ وف ابف الفجف حف لو قفدف نفففى أفصف كفانف شفاوو عف. وف تفمف ففاجف

لف فِي ِجلفبووعف نفزف ائِيلف وف رف ِميعف إِسف لو جف عف شفاوو مف جف لووا فِي شوونفمف وف نفزف اءووا وف جف ِطينِي ونف وف افف. الفِفِلسف ِطينِيتِينف خف يفشف الفِفِلسف لو جف أفى شفاوو ا رف لفمح وف
ا  بف قفلفبوهو ِجدت طفرف اضف ِ. وف بت لو ِمنف الرح فلف شفاوو لف بِالفنفبِيفاِء, ففسفأ لف بِالووِريِم وف لفِم وف ب  لف بِالفحف لو ِلعفبِيِدِه. ففلفمف يوِجبفهو الرح ففتتِشووا ِلي عفلفى: «ففقفالف شفاوو

ا فلفهف أ أفسف ا وف فذفهفبف إِلفيفهف انتۭ ففأ اِحبفِة جف أفةۭ صف رف يفِن دووۭر: «ففقفالف لفهو عفبِيدوهو». امف انتۭ فِي عف اِحبفةو جف أفة  صف رف ذفا امف ى». هووف رف لفبِسف ثِيفابا  أوخف لو وف ,ففتفنفكحرف شفاوو
أفةِ لفيفل  رف اءووا إِلفى الفمف جف عفهو وف لفِن مف جو رف ذفهفبف هووف وف قفالف. وف نف أفقوولو لفِك: «وف ِعِدي ِلي مف أفصف انتِ وف ِرفِي ِلي بِالفجف أفةو». اعف رف ذفا أفنفتف: «ففقفالفتف لفهو الفمف هووف

لو ا ففعفلف شفاوو لفمو مف ِض, تفعف ابِعِ ِمنف الفرف التحوف انتِ وف ابف الفجف حف ا؟. كفيففف قفطفعف أفصف كا  ِلنفففِسي ِلتوِميتفهف عو شفرف اذفا تفضف ِ» ففِلمف بت لو بِالرح ا شفاوو لففف لفهف ي : «ففحف حف
ب  ِر, هووف الرح قوِك إِثفم  فِي هفذفا الفمف أفةو». إِنحهو لف يفلفحف رف ؟: «ففقفالفِت الفمف ِعدو لفكف نف أوصف وئِيلف: «ففقفالف» مف مو ِعِدي ِلي صف وئِيلف». أفصف أفةو صفمو رف أفِت الفمف ا رف ففلفمح

ۭت عفِظيۭم تف بِصفوف خف لف, صفرف قفالفِت ِلشفاوو ؟: «وف لو أفنفتف شفاوو تفنِي وف دفعف اذفا خف ِلكو» ِلمف ا الفمف افِي: «ففقفالف لفهف أفيفِت؟. لف تفخف اذفا رف لف» ففمف أفةو ِلشفاوو رف :ففقفالفِت الفمف
ِض« عفدوونف ِمنف الفرف ة  يفصف أفيفتو آِلهف ا». رف توهو؟: «ففقفالف لفهف ا ِهيف صوورف بحۭة: «ففقفالفتف» مف غفطىى بِجو هووف مو اِعد  وف ل  شفيفخ  صف جو لو أفنحهو». رف ففعفِلمف شفاوو

وئِيلو دف, صفمو سفجف ِض وف ِهِه إِلفى الفرف جف رح عفلفى وف لف. ففخف وئِيلو ِلشفاوو مو ؟: «ففقفالف صف عفاِدكف إِيحايف لفقفتفنِي بِإِصف اذفا أفقف لو» ِلمف اقف بِي: «ففقفالف شفاوو قفدف ضف
ا  رو ِجدت اِربوونفنِي. الفمف ِطينِي ونف يوحف لفِم, الفِفِلسف لف بِالفحف لفمف يفعودف يوِجيبونِي لف بِالفنفبِيفاِء وف قفنِي وف ب  ففارف الرح نفعو. وف اذفا أفصف نِي مف توكف ِلتوعفِلمف ففقفالف». ففدفعفوف
وئِيلو لحمف عفنف يفِدي: «صفمو ا تفكف ب  ِلنفففِسِه كفمف قفدف ففعفلف الرح ؟ وف كف ارف عفدووح صف قفكف وف ب  قفدف ففارف الرح فلونِي وف أ اذفا تفسف ِلمف لفكفةف ِمنف يفِدكف, وف مف ب  الفمف قفدف شفقح الرح وف

دف طفاهفا ِلقفِريبِكف دفاوو أفعف اِليقف. وف بِِه فِي عفمف وح غفضف مو لفمف تفففعفلف حو ِ وف بت ِت الرح وف عف ِلصف مف مف, لفنحكف لفمف تفسف رف الفيفوف ب  بِكف هفذفا الفمف ففعو. ِلذفِلكف قفدف ففعفلف الرح يفدف وف
ِطينِيتِينف ِفِلسف عفكف ِليفِد الف ائِيلف أفيفضا  مف رف ب  إِسف ِعي. الرح بفنووكف تفكوونوونف مف غفدا  أفنفتف وف ِطينِيتِينف, وف ِفِلسف ائِيلف أفيفضا  ِليفِد الف رف يفشف إِسف ب  جف ففعو الرح يفدف عف». وف رف فسف ففأ

وئِيلف مو ا  ِمنف كفلفِم صف افف ِجدت خف ِض وف سفقفطف عفلفى طووِلِه إِلفى الفرف لو وف ة , شفاوو أفيفضا  لفمف تفكونف فِيِه قووح اللحيفلف, وف ارف كولحهو وف ثومح. لفنحهو لفمف يفأفكولف طفعفاما  النحهف
ا  تفاع  ِجدت رف أفتف أفنحهو مو رف لف وف أفةو إِلفى شفاوو رف ِت الفمف اءف سفِمعفتو ِلكفلفِمكف: «ففقفالفتف لفهو, جف فتِي وف عفتو نفففِسي فِي كف ضف تِكف ففوف وف اِريفتوكف ِلصف ذفا قفدف سفِمعفتف جف هووف

تفنِي بِِه لحمف كولف. الحِذي كف بفۭز وف ةف خو رف كف ِكسف عف قودحامف اِريفتِكف ففأفضف ِت جف وف عف أفنفتف أفيفضا  ِلصف مف النف اسف ة  إِذف تفِسيرو فِي الطحِريِق, وف فبفى». ففتفكوونف فِيكف قووح ففأ
قفالف أفةو أفيفضا ». لف آكولو: «وف رف الفمف لفيفِه عفبفدفاهو وف فلفحح عف لفسف عفلفى السحِريِر, ففأ جف ِض وف قفامف عفِن الفرف تِِهمف وف وف ن  فِي. ففسفِمعف ِلصف سفمح ل  مو أفةِ ِعجف رف كفانف ِللفمف وف

تف ففِطيرا , الفبفيفِت بفزف خف نفتفهو وف عفجف ذفتف دفقِيقا  وف أفخف تفهو وف ذفبفحف عفتف وف رف فسف فكفلووا, ففأ يفِه ففأ امف عفبفدف أفمف لف وف امف شفاوو تفهو أفمف لفِة. ثومح قفدحمف ذفهفبووا فِي تِلفكف اللحيف وا وف قفامو وف . 
يووِشِهمف إِلفى أففِيقف ِميعف جو ِطينِي ونف جف عف الفِفِلسف مف جف ِعيلف. وف رف ائِيِلي ونف نفاِزِلينف عفلفى الفعفيفِن الحتِي فِي يفزف رف سف ِ كفانف الف ِطينِيتِينف ِمئفاۭت. وف ِفِلسف عفبفرف أفقفطفابو الف وف

أولووفا  عف أفِخيشف, وف ةِ مف رف خح ؤف الوهو فِي الفمو ِرجف دو وف عفبفرف دفاوو ِطينِيتِينف. وف ِفِلسف سفاءو الف ؤف ؟: «ففقفالف رو انِي ونف لفِء الفِعبفرف ا هفؤو سفاِء» مف ؤف ففقفالف أفِخيشو ِلرو
ِطينِيتِينف نِينف: «الفِفِلسف ِعي هفِذِه الفيحامف أفوف هفِذِه الستِ ائِيلف الحِذي كفانف مف رف ِلِك إِسف لف مف دف عفبفدف شفاوو وِلِه إِلفى, أفلفيفسف هفذفا دفاوو ِم نوزو لفمف أفِجدف فِيِه شفيفئا  ِمنف يفوف وف

ِم ِطينِيتِينف». هفذفا الفيفوف سفاءو الفِفِلسف ؤف لفيفِه رو طف عف سفخف قفالووا لفهو, وف ِضِعِه الحِذي عفيحنفتف لفهو: «وف وف ِجعف إِلفى مف لف ففيفرف جو ِجعِ الرح ِب, أفرف رف عفنفا إِلفى الفحف لف يفنفِزلف مف وف
ِب رف ا  فِي الفحف لف يفكوونف لفنفا عفدووت قفِص. وف دو الحِذي غفنحيفنف لفهو بِالرح اِل؟ أفلفيفسف هفذفا هووف دفاوو جف وِس أوولفئِكف الرتِ ؤو ِضي هفذفا سفيتِدفهو؟ أفلفيفسف بِرو اذفا يورف ففبِمف

اتِِه؟: قفائِلفۭت بفوف دو رف دفاوو لو أولووففهو وف بف شفاوو قفالف لفهو». ضفرف دف وف تفِقيم : «ففدفعفا أفِخيشو دفاوو سف ب  إِنحكف أفنفتف مو ي  هووف الرح ِعي فِي, حف ولوكف مف دوخو كف وف وجو رو خو وف
ِم ِم ِجئفتف إِلفيح إِلفى الفيفوف ا  ِمنف يفوف اِلح  فِي عفيفنفيح لفنتِي لفمف أفِجدف فِيكف شفرت يفِش صف اِلحۭ. الفجف يوِن الفقفطفاِب ففلفسفتف بِصف ا فِي أفعف أفمح اذفهفبف. وف ِجعف وف ففالنف ارف

ِطينِيتِينف, بِسفلفۭم ِفِلسف يوِن أفقفطفاِب الف لف تفففعفلف سووءا  فِي أفعف دو لفِخيشف». وف اذفا عفِملفتو: «ففقفالف دفاوو كف, ففمف امف تو أفمف ِم ِصرف بفِدكف ِمنف يفوف دفتف فِي عف جف اذفا وف مف وف
ِلِك؟ دفاءف سفيتِِدي الفمف اِربف أفعف أوحف تحى لف آتِيف وف ِم حف ابف أفِخيشو» إِلفى الفيفوف فجف ِ: «ففأ لفِك اح اِلح  فِي عفيفنفيح كفمف تو أفنحكف صف سفاءف. عفِلمف ؤف إِلح إِنح رو



ِطينِيتِينف قفالووا ِب: «الفِفِلسف رف عفنفا إِلفى الفحف عفدف مف عفكف. لف يفصف اءووا مف عف عفبِيِد سفيتِِدكف الحِذينف جف بفاحا  مف رف صف النف ففبفكتِ اءف لفكومف. وف أفضف بفاحا  وف تومف صف إِذفا بفكحرف وف
ِطينِيتِينف». ففاذفهفبووا ِض الفِفِلسف ِجعووا إِلفى أفرف يفرف بفاحا  وف الوهو ِليفذفهفبووا صف ِرجف دو هووف وف ِعيلف. ففبفكحرف دفاوو رف ِعدووا إِلفى يفزف ِطينِي ونف ففصف ا الفِفِلسف أفمح وف . 

ِم الثحاِلِث الوهو إِلفى ِصقفلفغف فِي الفيفوف ِرجف دو وف اءف دفاوو ا جف لفمح ِصقفلفغف, وف نووبف وف وا الفجف اِلقفةو قفدف غفزو قووهفا بِالنحاِر, كفانف الفعفمف رف أفحف بووا ِصقفلفغف وف رف ضف سفبووا, وف وف
ا اتِي فِيهف لف كفبِيرا . النتِسفاءف اللحوف ِغيرا  وف دا  لف صف ضووا فِي طفِريِقِهمف, لفمف يفقفتولووا أفحف مف قفة . بفلف سفاقووهومف وف رف حف إِذفا ِهيف مو ِدينفةف وف الوهو الفمف ِرجف دو وف لف دفاوو ففدفخف

مف قفدف سوبووا, بِالنحاِر بفنفاتوهو بفنووهومف وف هومف وف نِسفاؤو ة  ِللفبوكفاِء. وف مف قووح تحى لفمف تفبفقف لفهو بفكووا حف مف وف اتفهو وف عفهو أفصف الشحعفبو الحِذينف مف دو وف ففعف دفاوو أفتفا. ففرف رف سوبِيفِت امف وف
دف ِ: دفاوو ِليت مف أفةو نفابفالف الفكفرف رف ايِلو امف أفبِيجف ِعيِليحةو وف رف ِمِه. أفِخينووعفمو الفيفزف جف دو ِجدتا  لفنح الشحعفبف قفالووا بِرف ايفقف دفاوو ِميعِ الشحعفِب كفانفتف, ففتفضف لفنح أفنففوسف جف

بفنفاتِِه اِحۭد عفلفى بفنِيِه وف ة  كول  وف رح ِ إِلفِهِه. مو بت دو ففتفشفدحدف بِالرح ا دفاوو أفمح اِلكف. وف دو لفبِيفاثفارف الفكفاِهِن ابفِن أفِخيمف مف إِلفيح الففوودف: «ثومح قفالف دفاوو مف أفبِيفاثفارو». قفدتِ ففقفدح
دف ِ. الففوودف إِلفى دفاوو بت دو ِمنف الرح فلف دفاوو أ ؟: «ففسف مف ِركوهو لف أودف اةف ففهف لفِء الفغوزف ِقذو: «ففقفالف لفهو» إِذفا لفِحقفتو هفؤو تونف ِركو وف مف ففإِنحكف تودف قفهو دو هووف». الفحف ففذفهفبف دفاوو

اِدي الفبفسووِر اءووا إِلفى وف جف عفهو وف ِل الحِذينف مف جو ت  ِمئفِة الرح الستِ قففووا, وف فوونف وف لتِ تفخف الفمو ۭل. وف جو بفعو ِمئفِة رف أفرف دو ففلفِحقف هووف وف ا دفاوو أفمح ۭل, وف جو قففف ِمئفتفا رف وف وف
اِديف الفبفسووِر وا وف يووا عفنف أفنف يفعفبورو مف أفعف دف. لفنحهو ذووهو إِلفى دفاوو فخف قفِل ففأ ِريتا  فِي الفحف ل  ِمصف جو ادففووا رف اء , ففصف سفقووهو مف فكفلف وف بفزا  ففأ طووهو خو أفعف طووهو, وف أفعف وف

بِيِب عونفقوودفيفِن ِمنف الزح صا  ِمنف التتِيِن وف هو إِلفيفِه, قورف وحو عفتف رو جف رف فكفلف وف ثفلفِث لفيفاۭل, ففأ اء  فِي ثفلفثفِة أفيحاۭم وف لف شفِربف مف بفزا  وف ففقفالف لفهو. لفنحهو لفمف يفأفكولف خو
دو ؟: «دفاوو ِمنف أفيفنف أفنفتف نف أفنفتف وف ۭ: «ففقفالف» ِلمف اِليِقيت ۭل عفمف جو ِري  عفبفد  ِلرف نفذو ثفلفثفِة أفيحاۭم, أفنفا غولفم  ِمصف تو مو ِرضف كفنِي سفيتِِدي لفنتِي مف قفدف تفرف ففإِنحنفا قفدف. وف

ِ الفكفِريتِيتِينف نووبِيت نفا عفلفى جف وف لفغف بِالنحاِر, غفزف قفنفا ِصقف رف أفحف ِ كفاِلبف وف نووبِيت عفلفى جف ا ِليفهووذفا وف عفلفى مف دو». وف لفِء: «ففقفالف لفهو دفاوو هفلف تفنفِزلو بِي إِلفى هفؤو
اةِ؟ اةِ: «ففقفالف» الفغوزف لفِء الفغوزف فنفِزلف بِكف إِلفى هفؤو نِي ِليفِد سفيتِِدي ففأ لتِمو لف توسف ِ أفنحكف لف تفقفتولونِي وف ِلفف ِلي بِالح ونف عفلفى». احف نفتفِشرو إِذفا بِِهمف مو لف بِِه وف ففنفزف

ِض ِه كولتِ الفرف جف ِض يفهووذفا, وف ِمنف أفرف ِطينِيتِينف وف ِفِلسف ِض الف ذووا ِمنف أفرف ِة الحتِي أفخف ِة الفعفِظيمف ِميعِ الفغفنِيمف قوصوونف بِسفبفِب جف يفرف بوونف وف رف يفشف .يفأفكولوونف وف
سفاِء غفِدِهمف ِة إِلفى مف دو ِمنف الفعفتفمف مف دفاوو بفهو رف بووا, ففضف هفرف ال  وف ِكبووا ِجمف بفعف ِمئفِة غولفۭم الحِذينف رف ل  إِلح أفرف جو مف رف لفمف يفنفجو ِمنفهو ا. وف دو كولح مف لفصف دفاوو تفخف اسف وف

اِليقو ذفهو عفمف أفتفيفِه, أفخف رف دو امف قفذف دفاوو أفنف ة . وف لف غفنِيمف لف بفنفات  وف لف بفنوونف وف لف كفبِير  وف ِغير  وف ء  لف صف مف شفيف لفمف يوففقفدف لفهو ذووا, وف ا أفخف ِميعِ مف ء  ِمنف جف لف شفيف وف
مف ِميعف, لفهو دو الفجف دح دفاوو الفبفقفرف. بفلف رف دو الفغفنفمف وف ذف دفاوو أفخف قفالووا. وف اِشيفِة وف امف تِلفكف الفمف دف: «سفاقووهفا أفمف ةو دفاوو ِل». هفِذِه غفنِيمف جو دو إِلفى ِمئفتفيِ الرح اءف دفاوو جف وف

دف اءف دفاوو رف يووا عفِن الذحهفاِب وف اِدي الفبفسووِر, الحِذينف أفعف عووهومف فِي وف جف فرف عفهو, ففأ ِلقفاِء الشحعفِب الحِذينف مف دف وف وا ِلِلقفاِء دفاوو جو رف ِم. ففخف دو إِلفى الفقفوف مف دفاوو ففتفقفدح
تِِهمف فلف عفنف سفلفمف سفأ دف. وف عف دفاوو وا مف اِل الحِذينف سفارو جف لفئِيۭم ِمنف الرتِ يۭر وف ۭل ِشرتِ جو ِة: «ففقفالف كول  رف عفنفا لف نوعفِطيِهمف ِمنف الفغفنِيمف مف لفمف يفذفهفبووا مف ِل أفنحهو لفجف
نفاهفا لفصف تفخف بفنِيِه, الحتِي اسف أفتفهو وف رف ۭل امف جو ِلقووا, بفلف ِلكولتِ رف يفنفطف دو». ففلفيفقفتفادووهومف وف تِي: «ففقفالف دفاوو وف طفانفا, لف تفففعفلووا هفكفذفا يفا إِخف بح قفدف أفعف لفنح الرح

نفا لفيف اءووا عف اةف الحِذينف جف دفففعف ِليفِدنفا الفغوزف ِفظفنفا وف حف ِب نفِصيبو الحِذي يوِقيمو ِعنفدف. وف رف ِر؟ لفنحهو كفنفِصيِب النحاِزِل إِلفى الفحف عو لفكومف فِي هفذفا الفمف مف نف يفسف مف وف
تِعفِة ونف بِالسحِويحِة, الفمف مف يفقفتفِسمو ِم». ففإِنحهو ائِيلف إِلفى هفذفا الفيفوف رف اء  ِلسف قفضف ة  وف ا ففِريضف عفلفهف اِعدا  أفنحهو جف ِم ففصف كفانف ِمنف ذفِلكف الفيفوف دو إِلفى. وف اءف دفاوو ا جف لفمح وف

ابِِه قفائِل  حف ِة إِلفى شويووخِ يفهووذفا إِلفى أفصف سفلف ِمنف الفغفنِيمف لفغف أفرف ِ: «ِصقف بت دفاِء الرح ِة أفعف كفة  ِمنف غفنِيمف الحِذينف, إِلفى الحِذينف فِي بفيفِت إِيۭل». هفِذِه لفكومف بفرف وف
نووِب وتف الفجف امو الحِذينف فِي يفتتِيرف, فِي رف وِعيرف, وف إِلفى الحِذينف فِي عفرو وثف, وف الحِذينف فِي ِسففمو وعف, وف تِمو الحِذينف فِي أفشف الحِذينف, وف الف وف اخف إِلفى الحِذينف فِي رف وف

ونف بفرو إِلفى الحِذينف فِي حف الحِذينف فِي عفتفاكف وف ِِ عفاشفانف وف الحِذينف فِي كوورف ةف وف مف رف إِلفى الحِذينف فِي حو دوِن الفِقينِيتِينف وف الحِذينف فِي مو ئِيِليتِينف وف مف حف دوِن الفيفرف فِي مو
الوهو ِرجف دو وف ا دفاوو دحدف فِيهف اِكِن الحتِي تفرف ِميعِ الفمف إِلفى جف  .وف

ائِيلف رف ِطينِي ونف إِسف ِفِلسف بف الف ارف حف بفِل ِجلفبووعف, وف سفقفطووا قفتفلفى فِي جف ِطينِيتِينف وف ِفِلسف اِم الف ائِيلف ِمنف أفمف رف الو إِسف بف ِرجف رف لف. ففهف اءف شفاوو رف ِطينِي ونف وف ِفِلسف ففشفدح الف
بفنِيِه لف, وف نفاءف شفاوو لفِكيشووعف أفبف مف أفبِينفادفابف وف ِطينِي ونف يوونفاثفانف وف ِفِلسف بف الف رف ضف ِ. وف الو الفِقِسيت اةو ِرجف مف ابفهو الر  لف ففأفصف بو عفلفى شفاوو رف تفدحِت الفحف اشف ,وف

اةِ مف ا  ِمنف الر  حف ِجدت رف اِمِل ِسلفِحِه. ففانفجف لو ِلحف ونِي: «ففقفالف شفاوو يوقفبتِحو عفنوونِي وف يفطف لفِء الفغولففو وف عفنتِي بِِه ِلئفلح يفأفتِيف هفؤو اطف تفلح سفيفففكف وف ففلفمف يفشفأف». اسف
ا  افف ِجدت اِملو ِسلفِحِه لفنحهو خف لفيفِه. حف سفقفطف عف لو السحيففف وف ذف شفاوو فخف لو. ففأ اتف شفاوو اِملو ِسلفِحِه أفنحهو قفدف مف أفى حف ا رف لفمح ِفِه, وف سفقفطف هووف أفيفضا  عفلفى سفيف

عفهو اتف مف مف عا . وف ِم مف اِلِه فِي ذفِلكف الفيفوف ِميعو ِرجف جف اِملو ِسلفِحِه وف حف بفنووهو الثحلفثفةو وف لو وف اتف شفاوو اِدي. ففمف بفِر الفوف ائِيلف الحِذينف فِي عف رف الو إِسف أفى ِرجف ا رف لفمح وف
بووا ائِيلف قفدف هفرف رف الف إِسف دونتِ أفنح ِرجف الحِذينف فِي عفبفِر الورف اتووا, وف بفنِيِه قفدف مف لف وف أفنح شفاوو بووا, وف هفرف دونف وف كووا الفمو ا, تفرف نووا بِهف سفكف ِطينِي ونف وف ِفِلسف فتفى الف .ففأ

بفِل ِجلفبووعف بفنِيِه الثحلفثفةف سفاقِِطينف فِي جف لف وف دووا شفاوو جف وا الفقفتفلفى وف ِطينِي ونف ِليوعفر  ِفِلسف اءف الف ا جف فِي الفغفِد لفمح سفلووا, وف أفرف هو وف عووا ِسلفحف نفزف أفسفهو وف ففقفطفعووا رف
فِي الشحعفِب نفاِمِهمف وف ِل التحبفِشيِر فِي بفيفِت أفصف ۭة لفجف ِطينِيتِينف فِي كولتِ ِجهف ِض الفِفِلسف وثف. إِلفى أفرف تفارو ِف عفشف هو فِي بفيفِت عووا ِسلفحف ضف وف وا, وف رو سفمح وف

سفدفهو عفلفى سووِر بفيفِت شفانف لف. جف ِطينِي ونف بِشفاوو ِفِلسف ا ففعفلف الف ا سفِمعف سوكحانو يفابِيشف ِجلفعفادف بِمف لفمح وا اللحيفلف كولحهو, وف سفارو ذووا, قفامف كول  ِذي بفأفۭس وف أفخف وف
سفادف بفنِيِه عفنف سووِر بفيفِت شفانف أفجف لف وف سفدف شفاوو تف الفثفلفِة فِي يفابِيشف, جف دفففنووهفا تفحف مف وف هو ذووا ِعظفامف أفخف قووهفا هونفاكف وف رف أفحف ا إِلفى يفابِيشف وف اءووا بِهف جف ,وف

وا سفبفعفةف أفيحاۭم امو صف  .وف
يفِن مف لفغف يفوف دف أفقفامف فِي ِصقف اِلقفِة أفنح دفاوو بفِة الفعفمف ارف دف ِمنف موضف وعِ دفاوو جو رو لف وف ِت شفاوو وف كفانف بفعفدف مف لحِة ِمنف. وف حف ۭل أفتفى ِمنف الفمف جو ِم الثحاِلِث إِذفا بِرف فِي الفيفوف وف

اب  أفِسِه تورف عفلفى رف قفة  وف زح مف ثِيفابوهو مو لف وف دف. ِعنفِد شفاوو سفجف ِض وف رح إِلفى الفرف دف خف اءف إِلفى دفاوو ا جف دو. ففلفمح ؟: «ففقفالف لفهو دفاوو ِمنف: «ففقفالف لفهو» ِمنف أفيفنف أفتفيفتف
تو وف ائِيلف نفجف رف لحِة إِسف حف دو». مف نِي: «ففقفالف لفهو دفاوو بِرف ؟ أفخف رو ونف ِمنف: «ففقفالف». كفيففف كفانف الفمف سفقفطف أفيفضا  كفثِيرو بف ِمنف الفِقتفاِل، وف إِنح الشحعفبف قفدف هفرف

يوونفاثفانو ابفنوهو أفيفضا  لو وف اتف شفاوو مف اتووا، وف مف هو». الشحعفِب وف بفرف دو ِللفغولفِم الحِذي أفخف نوهو؟: «ففقفالف دفاوو يوونفاثفانو ابف لو وف اتف شفاوو ففتف أفنحهو قفدف مف ففقفالف» كفيففف عفرف
هو بفرف هو: «الفغولفمو الحِذي أفخف اءف رف سفاِن يفشود ونف وف الففورف بفاِت وف كف رف إِذفا بِالفمف ِحِه، وف مف و عفلفى رو أ كح لو يفتفوف إِذفا شفاوو بفِل ِجلفبووعف وف ففالفتفففتف إِلفى. اتحففقف أفنتِي كونفتو فِي جف

دفعفانِي ففقولفتو آنِي وف ائِِه ففرف رف ؟ ففقولفتو لفهو: ففقفالف ِلي. هفئفنفذفا: وف نف أفنفتف اِليِقي  أفنفا: مف ارو لفنح كولح: ففقفالف ِلي. عفمف انِيف الد وف تفرف اقفتولفنِي لفنحهو قفِد اعف قِفف عفلفيح وف
اِعِه. نفففِسي بفعفدو فِيح وارف الحِذي عفلفى ِذرف الستِ أفِسِه وف ِليلف الحِذي عفلفى رف ذفتو اِلكف أفخف تو أفنحهو لف يفِعيشو بفعفدف سوقووِطِه، وف قفتفلفتوهو لفنتِي عفِلمف لفيفِه وف قفففتو عف ففوف

نفا ا إِلفى سفيتِِدي هفهو أفتفيفتو بِِهمف عفهو». وف اِل الحِذينف مف جف ِميعو الرتِ كفذفا جف ا وف قفهف زح مف دو ثِيفابفهو وف سفكف دفاوو فمف لف. ففأ سفاِء عفلفى شفاوو وا إِلفى الفمف امو صف بفكووا وف نفدفبووا وف وف
مف سفقفطووا بِالسحيفِف ائِيلف لفنحهو رف عفلفى بفيفِت إِسف ِ وف بت عفلفى شفعفِب الرح عفلفى يوونفاثفانف ابفنِِه وف هو. وف بفرف دو ِللفغولفِم الحِذي أفخف ؟: «ثومح قفالف دفاوو :ففقفالف» ِمنف أفيفنف أفنفتف

»ِۭ اِليِقي  ۭل غفِريۭب عفمف جو دو». أفنفا ابفنو رف ِ؟: «ففقفالف لفهو دفاوو بت ِسيحف الرح ِلكف مف دح يفدفكف ِلتوهف فف أفنف تفمو اِن» كفيففف لفمف تفخف اِحدا  ِمنف الفِغلفمف دو وف ثومح دفعفا دفاوو
قفالف مف: «وف قِعف بِِه. تفقفدح اتف». أفوف بفهو ففمف رف دو. ففضف لفيفكف قفائِل : «ففقفالف لفهو دفاوو كف شفِهدف عف أفِسكف لفنح ففمف كف عفلفى رف ِ: دفمو بت ِسيحف الرح دو». أفنفا قفتفلفتو مف ثفا دفاوو رف وف



قفالف أفنف يفتفعفلحمف بفنوو يفهووذفا  يوونفاثفانف ابفنفهو، وف لف وف ثفاةِ شفاوو رف ِذِه الفمف ِس«بِهف تووب  فِي ». نفِشيدف الفقفوف كف ذفا ذفِلكف مف ائِيلو»: «ِسففِر يفاشفرف«هووف رف افلظحبفيو يفا إِسف
اِمِخكف قفتوول  عفلفى شفوف ةو. مف بفابِرف تح! كفيففف سفقفطف الفجف وا فِي جف بِرو تف. لف توخف مف ، ِلئفلح تفشف ِطينِيتِينف حف بفنفاتو الفِفِلسف ، ِلئفلح تفففرف قفلوونف اِق أفشف وف وا فِي أفسف رو لف توبفشتِ

حۭ. بفنفاتو الفغولفِف سف لف بِلف مف ن  شفاوو ةِ، ِمجف بفابِرف ن  الفجف اۭت، لفنحهو هونفاكف طوِرحف ِمجف قوولو تفقفِدمف لف حو لفيفكونح وف طفر  عف لف مف يفا ِجبفالف ِجلفبووعف لف يفكونف طفل  وف
ِن ائِبا . بِالد هف ِجعف خف لف لفمف يفرف سفيففو شفاوو اِء، وف رف سو يوونفاثفانف إِلفى الفوف ِجعف قفوف ةِ لفمف تفرف بفابِرف ِم الفجف ِم الفقفتفلفى ِمنف شفحف بووبفاِن. ِمنف دف حف يوونفاثفانو الفمف لو وف شفاوو

ا تِِهمف وف ا لفمف يفففتفِرقفا فِي مف يفاتِِهمف اِن فِي حف لفوف الفحو أفشفد  ِمنف الوسووِد. وف ف  ِمنف الن سووِر وف ِمزا . أفخف لف الحِذي أفلفبفسفكونح قِرف ، ابفِكينف شفاوو ائِيلف رف يفا بفنفاِت إِسف
لفبِِسكونح ِليح الذحهفِب عفلفى مف عفلف حو جف ِب. بِالتحنفع ِم، وف رف سفِط الفحف ةو فِي وف بفابِرف قفتوول ! كفيففف سفقفطف الفجف اِمِخكف مف لفيفكف يفا. يوونفاثفانو عفلفى شفوف ايفقفتو عف قفدف تفضف

ا . أفِخي يوونفاثفانو لفوا  ِلي ِجدت بحِة النتِسفاِء. كونفتف حو حف بو ِمنف مف جف بحتوكف ِلي أفعف حف ِب. مف رف بفادفتف آلفتو الفحف ةو وف بفابِرف كفيففف سفقفطف الفجف ». 
بح فلف الرح أ دف سف كفانف بفعفدف ذفِلكف أفنح دفاوو دفائِِن يفهووذفا؟: «وف دفى مف عفدو إِلفى إِحف ب » أفأفصف عفدف: «ففقفالف لفهو الرح دو». اصف عفدو؟: «ففقفالف دفاوو :ففقفالف» إِلفى أفيفنف أفصف

ونف« بفرو ِ». إِلفى حف ِليت مف أفةو نفابفالف الفكفرف رف ايِلو امف أفبِيجف ِعيِليحةو وف رف أفتفاهو أفِخينووعفمو الفيفزف رف امف دو إِلفى هونفاكف هووف وف ِعدف دفاوو عفهو. ففصف الفهو الحِذينف مف دو ِرجف عفدف دفاوو أفصف وف
ونف بفرو دوِن حف سفكفنووا فِي مو بفيفتفهو وف اِحۭد وف ِلكا  عفلفى بفيفِت يفهووذفا. كولح وف دف مف وا هونفاكف دفاوو سفحو مف الو يفهووذفا وف أفتفى ِرجف دف. وف وا دفاوو بفرو أفخف الف يفابِيشف: «وف إِنح ِرجف

لف مف». ِجلفعفادف هومو الحِذينف دفففنووا شفاوو ِل يفابِيشف ِجلفعفادف يفقوولو لفهو سول  إِلفى أفهف دو رو سفلف دفاوو فرف وفف: «ففأ عفرو ِ إِذف قفدف ففعفلفتومف هفذفا الفمف بت كوونف أفنفتومف ِمنف الرح بفارف مو
وهو لف ففدفففنفتومو رف. بِسفيتِِدكومف شفاوو يفرف لفنحكومف ففعفلفتومف هفذفا الفمف عفكومف هفذفا الفخف أفنفا أفيفضا  أفففعفلو مف قتا ، وف حف سفانا  وف عفكومف إِحف ب  مف نفعِ الرح النف ِليفصف النف ففلفتفتفشفدحدف. وف وف

لفيفِهمف ِلكا  عف سفحف بفيفتو يفهووذفا مف إِيحايف مف ، وف لو اتف سفيتِدوكومف شفاوو كوونووا ذفِوي بفأفۭس، لفنحهو قفدف مف ذف». أفيفِديكومف وف فخف ، ففأ لف يفِش شفاوو ئِيسو جف ا أفبفنفيفرو بفنو نفيفۭر، رف أفمح وف
عفلفى عفلفى بِنفيفاِمينف وف ايِمف وف عفلفى أفففرف ِعيلف وف رف عفلفى يفزف عفلفى الفش وِريتِينف وف ِلكا  عفلفى ِجلفعفادف وف عفلفهو مف جف نفايِمف وف حف عفبفرف بِِه إِلفى مف لف وف بووشفثف بفنف شفاوو إِيشف

ائِيلف رف لفكف سفنفتفيفِن. كولتِ إِسف مف ، وف ائِيلف رف لفكف عفلفى إِسف بفِعينف سفنفة  ِحينف مف لف ابفنف أفرف بووشفثو بفنو شفاوو كفانف إِيشف دف. وف ا اتحبفعووا دفاوو ا بفيفتو يفهووذفا ففإِنحمف أفمح .وف
ۭر هو ِستحةف أفشف ونف عفلفى بفيفِت يفهووذفا سفبفعف ِسنِينف وف بفرو دو فِي حف ا دفاوو لفكف فِيهف دحةو الحتِي مف كفانفِت الفمو لف ِمنف. وف بووشفثف بفِن شفاوو عفبِيدو إِيشف جف أفبفنفيفرو بفنو نفيفۭر وف رف خف وف

نفايِمف إِلفى ِجبفعوونف حف كفِة ِجبفعوونف. مف ِميعا  عفلفى بِرف دف، ففالفتفقووا جف عفبِيدو دفاوو ويفةف وف رو جف يووآبو بفنو صف رف خف لفِء. وف هفؤو كفِة ِمنف هونفا وف لفِء عفلفى الفبِرف لفسووا هفؤو جف وف
كفِة ِمنف هونفاكف نفيفرو ِليووآبف. عفلفى الفبِرف نفا: «ففقفالف أفبف امف وا أفمف يفتفكفاففحو انو وف وا: «ففقفالف يووآبو». ِليفقوِم الفِغلفمف وا بِالفعفدفِد، اثفنفا عفشفرف». ِليفقوومو بفرو عف وا وف ففقفامو

دف بِيِد دفاوو اثفنفا عفشفرف ِمنف عف ، وف لف بووشفثف بفِن شفاوو إِيشف يفاِمينف وف ِل بِنف اِحبِِه. لفجف نفِب صف ففهو فِي جف بف سفيف رف ضف اِحبِِه وف أفِس صف اِحۭد بِرف سفكف كول  وف أفمف وف
ِميعا  سفقفطووا جف ِضعو . وف وف وِريمف«ففدوِعيف ذفِلكف الفمف انفكفسفرف أفبفنفيفرو. الحتِي ِهيف فِي ِجبفعوونف» ِحلفقفثف هفص  ِم، وف ا  فِي ذفِلكف الفيفوف ِقتفالو شفِديدا  ِجدت كفانف الف وف

دف امف عفبِيِد دفاوو ائِيلف أفمف رف الو إِسف ِرجف ويفةف الثحلفثفةو. وف رو كفانف هونفاكف بفنوو صف عفسفائِيلو: وف ، وف أفبِيشفايو ، وف لفيفِن كفظفبفيِ. يووآبو جف ِف ِفيفف الرتِ كفانف عفسفائِيلو خف وف
نفيفرف. الفبفرتِ اِء أفبف رف ة  ِمنف وف رف لف يفسف نفة  وف لفمف يفِملف فِي السحيفِر يفمف ، وف اءف أفبفنفيفرف رف قفالف. ففسفعفى عفسفائِيلو وف ائِِه وف رف نفيفرو إِلفى وف ؟: «ففالفتفففتف أفبف »أفأفنفتف عفسفائِيلو
لفبفهو: «ففقفالف لفهو أفبفنفيفرو». أفنفا هووف: «ففقفالف ذف ِلنفففِسكف سف خو اِن وف ِد الفِغلفمف اقفبِضف عفلفى أفحف ففلفمف يفشفأف عفسفائِيلو أفنف يفِميلف». ِملف إِلفى يفِمينِكف أفوف إِلفى يفسفاِركف وف

ائِِه رف قفالف ِلعفسفائِيلف. ِمنف وف نفيفرو وف ائِي: «ثومح عفادف أفبف رف ؟. ِملف ِمنف وف ِهي لفدفى يووآبف أفِخيكف جف ففعو وف ِض؟ ففكفيففف أفرف ِربوكف إِلفى الفرف اذفا أفضف فبفى أفنف» ِلمف ففأ
كفانِِه اتف فِي مف مف ِفِه ففسفقفطف هونفاكف وف لف حو ِمنف خف مف جف الر  رف نِِه، ففخف حِ فِي بفطف مف ِف الر  بفهو أفبفنفيفرو بِطفرف رف ، ففضف ِضعِ الحِذي. يفِميلف وف نف يفأفتِي إِلفى الفمف كفانف كول  مف وف

اتف يفِقفو مف يحِة. سفقفطف فِيِه عفسفائِيلو وف اهف ِجيحف فِي طفِريِق بفرتِ ةف الحِذي توجف ا أفتفيفا إِلفى تفلتِ أفمح سو ِعنفدفمف غفابفِت الشحمف ، وف نفيفرف اءف أفبف رف أفبِيشفايو وف سفعفى يووآبو وف وف
اِحۭد. ِجبفعوونف أفِس تفلتۭ وف قففووا عفلفى رف وف اِحدفة ، وف اعفة  وف مف وا جف ارو صف اءف أفبفنفيفرف وف رف عف بفنوو بِنفيفاِمينف وف تفمف هفلف إِلفى الفبفِد يفأفكولو: «ففنفادفى أفبفنفيفرو يووآبف. ففاجف

؟ تِِهمف وف اِء إِخف رف ِجعووا ِمنف وف تفى لف تفقوولو ِللشحعفِب أفنف يفرف تحى مف ة  فِي الفِخيِر؟ ففحف ارف رف ا تفكوونو مف لفمف أفنحهف ؟ أفلفمف تفعف و إِنحهو: «ففقفالف يووآبو» السحيففو ي  هووف اح حف
اِء أفِخيِه رف اِحۭد ِمنف وف ِعدف كول  وف بفاحِ قفدف صف لحمف لفكفانف الشحعفبو فِي الصح اءف». لفوف لفمف تفتفكف رف عووا بفعفدو وف لفمف يفسف ِميعو الشحعفِب وف قففف جف بف يووآبو بِالفبووِق ففوف رف ضف وف

بفِة ارف حف لف عفادووا إِلفى الفمو ائِيلف وف رف اءووا إِلفى. إِسف جف وا فِي كولتِ الش عفِب وف سفارو ، وف دونح وا الورف بفرو عف بفِة ذفِلكف اللحيفلف كولحهو وف الوهو فِي الفعفرف ِرجف ففسفارف أفبفنفيفرو وف
نفايِمف حف عف كولح الشحعفِب. مف مف جف اِء أفبفنفيفرف وف رف عف يووآبو ِمنف وف جف رف عفسفائِيلو. وف ل  وف جو عفةف عفشفرف رف دف تِسف فوِقدف ِمنف عفبِيِد دفاوو دف ِمنف بِنفيفاِمينف. وف بف عفبِيدو دفاوو رف ضف وف

ل  جو ِست ونف رف اتف ثفلفثو ِمئفۭة وف ، ففمف اِل أفبفنفيفرف ِمنف ِرجف ۭم. وف دفففنووهو فِي قفبفِر أفبِيِه الحِذي فِي بفيفِت لفحف ففعووا عفسفائِيلف وف رف الوهو اللحيفلف كولحهو. وف ِرجف سفارف يووآبو وف وف
ونف بفرو وا فِي حف بفحو أفصف  .وف

ِلدف                             وو . وف عوفو لف يفذفهفبو يفضف بفيفتو شفاوو ى وف دو يفذفهفبو يفتفقفوح كفانف دفاوو دف، وف بفيفِت دفاوو لف وف بو طفِويلفة  بفيفنف بفيفِت شفاوو رف كفانفِت الفحف وف
الثحاِلثو أفبفشفالوومف ابفنف ِ. وف ِليت مف أفةِ نفابفالف الفكفرف رف ايِلف امف ثفانِيِه ِكيلبف ِمنف أفبِيجف ِعيِليحِة، وف رف نوونف ِمنف أفِخينووعفمف الفيفزف هو أفمف رو كفانف بِكف . وف ونف بفرو دف بفنوونف فِي حف ِلدفاوو
لفِء دف. هفؤو أفةِ دفاوو رف لفةف امف عفامف ِمنف عفجف السحاِدسو يفثفرف ، وف يفا ابفنف أفبِيطفالف اِمسو شفففطف الفخف ، وف يثف جتِ ابِعو أفدوونِيحا ابفنف حف الرح ، وف شوورف ِلِك جف ايف مف عفكفةف بِنفِت تفلفمف مف

ا هف مو يحة  اسف لف سورتِ كفانفتف ِلشفاوو . وف لف ِل بفيفِت شفاوو دف أفنح أفبفنفيفرف تفشفدحدف لفجف بفيفِت دفاوو لف وف ِب بفيفنف بفيفِت شفاوو رف قووعِ الفحف كفانف فِي وو . وف ونف بفرو دف فِي حف ِلدووا ِلدفاوو وو
لفۭب أفسو كف : «أفلفعفلتِي رف قفالف بووشفثف وف ا  ِمنف كفلفِم إِيشف نفيفرو ِجدت تفاظف أفبف يحِة أفبِي؟» ففاغف لفتف إِلفى سورتِ اذفا دفخف : «ِلمف نفيفرف بووشفثو لفبف ففةو بِنفتو أفيحةف. ففقفالف إِيشف ِرصف

نفعو أفةِ! هفكفذفا يفصف رف مف بِإِثفِم الفمف توطفاِلبونِي الفيفوف دف، وف كف ِليفِد دفاوو لتِمف لفمف أوسف ابِِه، وف حف عف أفصف مف تِِه وف وف عف إِخف ، مف لف أفبِيكف عف بفيفِت شفاوو وفا  مف عفرو نفعو مف مف أفصف ِليفهووذفا؟ الفيفوف
عفلفى ائِيلف وف رف دف عفلفى إِسف ِ دفاوو ِسيت ِة كورف إِقفامف لف وف لفكفِة ِمنف بفيفِت شفاوو مف نفعو لفهو ِلنفقفِل الفمف دف كفذفِلكف أفصف ب  ِلدفاوو لففف الرح ا حف هفكفذفا يفِزيدوهو إِنحهو كفمف نفيفرف وف فبف و بِأ اح

نف دف قفائِل : «ِلمف سول  إِلفى دفاوو ِرِه رو سفلف أفبفنفيفرو ِمنف ففوف فرف فِِه ِمنفهو. ففأ وف ِل خف ۭة لفجف اِوبف أفبفنفيفرف بِكفِلمف لفمف يفقفِدرف بفعفدو أفنف يوجف يفهووذفا ِمنف دفانف إِلفى بِئفِر سفبفعۭ». وف
لوبو دا ، إِلح إِنتِي أفطف عفكف عفهف سفنا . أفنفا أفقفطفعو مف : «حف ». ففقفالف ائِيلف إِلفيفكف رف ِميعِ إِسف دتِ جف عفكف ِلرف ذفا يفِدي مف هووف ِعي، وف دفكف مف : اقفطفعف عفهف ؟ يفقوولوونف ضو ِهيف الفرف
بووشفثف سول  إِلفى إِيشف دو رو سفلف دفاوو أفرف ِهي». وف جف ى وف لف ِحينف تفأفتِي ِلتفرف ل  بِِميكفالف بِنفِت شفاوو ا لفمف تفأفِت أفوح ِهي مف جف ى وف هووف أفنف لف تفرف اِحدا ، وف را  وف ِمنفكف أفمف
ا، ِمنف ِلهف جو ذفهفا ِمنف ِعنفِد رف أفخف بووشفثو وف سفلف إِيشف فرف ». ففأ ِطينِيتِينف ففۭة ِمنف الفِفِلسف ا ِلنفففِسي بِِمئفِة غولف طفبفتوهف أفتِي ِميكفالف الحتِي خف رف ِطنِي امف : «أفعف لف يفقوولو بفِن شفاوو

نفيفرف إِلفى كفانف كفلفمو أفبف . وف عف جف ». ففرف ِجعف : «اذفهفِب ارف نفيفرو وِريمف. ففقفالف لفهو أفبف هفا إِلفى بفحو اءف رف يفبفِكي وف ا وف عفهف ا يفِسيرو مف لوهف جو كفانف رف . وف ففلفِطيئِيلف بفِن لفيِشف
دف عفبفِدي دف: «إِنتِي بِيفِد دفاوو بح قفالف ِلدفاوو . ففالنف اففعفلووا. لفنح الرح لفيفكومف ِلكا  عف دف ِليفكوونف مف لوبوونف دفاوو لفهو تفطف ا قفبف مف ۭس وف نفذو أفمف : «قفدف كونفتومف مو ائِيلف رف شويووخِ إِسف

لحمف فِي ذفهفبف أفبفنفيفرو ِليفتفكف ، وف سفاِمعِ بِنفيفاِمينف لحمف أفبفنفيفرو أفيفضا  فِي مف تفكف ». وف ائِِهمف دف ِميعِ أفعف ِمنف أفيفِدي جف ِطينِيتِينف وف ائِيلف ِمنف يفِد الفِفِلسف رف لتِصو شفعفبِي إِسف أوخف
عفهو مف ونف وف بفرو دف إِلفى حف نفيفرو إِلفى دفاوو اءف أفبف . ففجف ِميعِ بفيفِت بِنفيفاِمينف يوِن جف فِي أفعف ائِيلف وف رف يوِن إِسف سونف فِي أفعف ا حف ونف بِكولتِ مف بفرو دف أفيفضا  فِي حف سفاِمعِ دفاوو مف

، ائِيلف رف ِميعف إِسف ِلِك جف عو إِلفى سفيتِِدي الفمف مف أفجف أفذفهفبو وف دف: «أفقوومو وف قفالف أفبفنفيفرو ِلدفاوو ة . وف ِليمف عفهو وف اِل الحِذينف مف جف ِللرتِ نفيفرف وف دو لفبف نفعف دفاوو ل . ففصف جو ونف رف رو ِعشف



ِو اءووا ِمنف الفغفزف يووآبو قفدف جف دف وف إِذفا بِعفبِيِد دفاوو دو أفبفنفيفرف ففذفهفبف بِسفلفۭم. وف سفلف دفاوو فرف ». ففأ تفِهي نفففسوكف ا تفشف سفبف كولتِ مف ِلكو حف تفمف دا ، وف عفكف عفهف ففيفقفطفعوونف مف
عفهو. يفِش الحِذي مف كول  الفجف اءف يووآبو وف جف لفهو ففذفهفبف بِسفلفۭم. وف سف ، لفنحهو كفانف قفدف أفرف ونف بفرو دف فِي حف عف دفاوو لفمف يفكونف أفبفنفيفرو مف ، وف مف عفهو ةۭ مف ۭة كفثِيرف أفتووا بِغفنِيمف وف

اءف أفبفنفيفرو ذفا قفدف جف ؟ هووف اذفا ففعفلفتف : «مف قفالف ِلِك وف لف يووآبو إِلفى الفمف لفهو ففذفهفبف بِسفلفۭم». ففدفخف سف فرف ِلِك ففأ اءف أفبفنفيفرو بفنو نفيفۭر إِلفى الفمف : «قفدف جف وا يووآبف بفرو فخف ففأ
جف يووآبو رف ». ثومح خف نفعو ا تفصف لفمف كولح مف ِليفعف ولفكف وف دوخو كف وف وجف رو لفمف خو ِليفعف قفكف وف لتِ اءف ِليومف ا جف نفيفرف بفنف نفيفۭر أفنحهو إِنحمف لفمو أفبف ؟ أفنفتف تفعف لفتفهو ففذفهفبف سف اذفا أفرف . ِلمف إِلفيفكف

سفِط الفبفاِب الف بِِه يووآبو إِلفى وف ونف مف بفرو نفيفرو إِلفى حف عف أفبف جف ا رف لفمح لفمو. وف دو لف يفعف دفاوو ةِ وف يرف د وهو ِمنف بِئفِر الستِ ، ففرف اءف أفبفنفيفرف رف سول  وف سفلف رو أفرف دف وف ِمنف ِعنفِد دفاوو
ِ إِلفى الفبفِد بت لفكفتِي لفدفى الرح مف مف : «إِنتِي بفِريء  أفنفا وف دو بفعفدف ذفِلكف ففقفالف ِم عفسفائِيلف أفِخيِه. ففسفِمعف دفاوو اتف بِدف نِِه ففمف بفهو هونفاكف فِي بفطف رف ضف ا ، وف هو ِسرت لتِمف ِليوكف

ةِ عفاِكز  عفلفى الفعوكحازف صو وف أفبفرف لف يفنفقفِطعو ِمنف بفيفِت يووآبف ذوو سفيفۭل وف عفلفى كولتِ بفيفِت أفبِيِه، وف أفِس يووآبف وف يفِحلح عفلفى رف ِم أفبفنفيفرف بفِن نفيفۭر. ففلف ِمنف دف
دو ِليووآبف ِب. ففقفالف دفاوو رف ا فِي ِجبفعوونف فِي الفحف اهومف نفيفرف لفنحهو قفتفلف عفسفائِيلف أفخف وهو أفبف أفبِيشفايو أفخو بفِز». ففقفتفلف يووآبو وف تفاجو الفخو حف مو سفاقِط  بِالسحيفِف وف وف

دفففنووا أفبفنفيفرف فِي اءف النحعفِش. وف رف ِشي وف ِلكو يفمف دو الفمف كفانف دفاوو ». وف نفيفرف امف أفبف وا أفمف الفِطمو سووحِ وف تفنفطحقووا بِالفمو قووا ثِيفابفكومف وف زتِ عفهو: «مف ِميعِ الشحعفِب الحِذي مف ِلجف وف
؟ يفدفاكف نفيفرو وتو أفبف قف يفمو مف ِت أفحف وف : «هفلف كفمف قفالف نفيفرف وف ِلكو أفبف ثفا الفمف رف ِميعو الشحعفِب. وف بفكفى جف ، وف بفكفى عفلفى قفبفِر أفبفنفيفرف تفهو وف وف ِلكو صف ففعف الفمف رف . وف ونف بفرو حف
اءف جف لفيفِه. وف ِميعو الشحعفِب يفبفكوونف عف عفادف جف ». وف امف بفنِي اِلثفِم سفقفطفتف اۭس. كفالس قووِط أفمف عفا فِي سفلفِسِل نوحف لفكف لفمف تووضف ِرجف بووطفتفيفِن، وف رف لفمف تفكوونفا مف
رف قفبفلف بفزا  أفوف شفيفئا  آخف هفكفذفا يفِزيدو إِنف كونفتو أفذووقو خو و وف دو: «هفكفذفا يفففعفلو ِليف اح لففف دفاوو . ففحف ار  كفانف بفعفدو نفهف بفزا ، وف دف خو وا دفاوو ِعمو ِميعو الشحعفِب ِليوطف جف

ِلمف كول  عف ِميعِ الشحعفِب. وف يوِن جف سفنا  فِي أفعف ِلكو كفانف حف نفعف الفمف ا صف ا أفنح كولح مف ، كفمف يونِِهمف سونف فِي أفعف حف ِميعو الشحعفِب وف فف جف ِس». ففعفرف وِب الشحمف غورو
عفِظيما  سفقفطف ئِيسا  وف ونف أفنح رف ِلكو ِلعفبِيِدِه: «أفلف تفعفلفمو قفالف الفمف ِلِك قفتفلو أفبفنفيفرف بفِن نفيفۭر. وف ِم أفنحهو لفمف يفكونف ِمنف الفمف ائِيلف فِي ذفِلكف الفيفوف رف ِميعو إِسف جف الشحعفِب وف

ِه ب  ففاِعلف الشحرتِ كفشفرتِ اِزي الرح ى ِمنتِي. يوجف ويفةف أفقفوف رو الو بفنوو صف جف لفِء الرتِ هفؤو ِلكا ، وف سووح  مف مف مف مف ضفِعيف  وف أفنفا الفيفوف ؟ وف ائِيلف رف مف فِي إِسف  .«الفيفوف
مو اةۭ، اسف ئِيسفا غوزف لفِن رف جو لف رف كفانف ِلبفِن شفاوو . وف ائِيلف رف ِميعو إِسف تفاعف جف ارف اهو، وف تف يفدف تفخف ونف ارف بفرو اتف فِي حف لف أفنح أفبفنفيفرف قفدف مف ا سفِمعف ابفنو شفاوو لفمح وف
تحايِمف وتِي ونف إِلفى جف بف الفبفئِيرو هفرف . وف ِسبفتف ِلبِنفيفاِمينف وتف حو ِ ِمنف بفنِي بِنفيفاِمينف (لفنح بفئِيرو وتِيت ونف الفبفئِيرو نفا ِرم  ، ابف كفابو ِر رف مو الخف اسف اِحِد بفعفنفةو وف الفوف

يوونفاثفانف لف وف بفِر شفاوو ِجيِء خف ِس ِسنِيۭن ِعنفدف مف مف لفيفِن، كفانف ابفنف خف جف وبو الرتِ رو ضف لف ابفن  مف كفانف ِليوونفاثفانف بفِن شفاوو ِم). وف بووا هونفاكف إِلفى هفذفا الفيفوف تفغفرح وف
،ِ وتِيت ونف الفبفئِيرو نفا ِرم  سفارف ابف . وف ِفيبووشفثو هو مف مو اسف . وف جف رف ارف أفعف صف قفعف وف بف وف رو ِرعفة  ِلتفهف سف ا كفانفتف مو لفمح . وف بفتف هفرف بتِيفتوهو وف رف لفتفهو مو مف ، ففحف ِعيلف رف ِمنف يفزف
بفاهو فِي رف ضف ذفا ِحنفطفة ، وف سفِط الفبفيفِت ِليفأفخو لف إِلفى وف ةِ. ففدفخف ةف الظحِهيرف مف هووف نفائِم  نفوف بووشفثف وف اِر إِلفى بفيفِت إِيشف رتِ النحهف لف ِعنفدف حف دفخف نفةو، وف بفعف كفابو وف رف

أفسفهو، قفطفعفا رف قفتفلفهو وف بفاهو وف رف ِمِه ففضف دفعِ نفوف طفِجعا  عفلفى سفِريِرِه فِي ِمخف ا الفبفيفتف كفانف هووف موضف وِلِهمف وهو. ففِعنفدف دوخو نفةو أفخو بفعف كفابو وف نِِه. ثومح أفففلفتف رف بفطف
بووشفثف بفِن أفسو إِيشف ذفا رف ِلِك: «هووف قفالف ِللفمف ، وف ونف بفرو دف إِلفى حف بووشفثف إِلفى دفاوو أفِس إِيشف أفتفيفا بِرف بفِة اللحيفلف كولحهو. وف ا فِي طفِريِق الفعفرف سفارف أفسفهو وف ذفا رف أفخف وف
كفابف دو رف ابف دفاوو فجف ِلِه». ففأ ِمنف نفسف لف وف ِم ِمنف شفاوو تِقفاما  فِي هفذفا الفيفوف ِلِك انف يتِِدي الفمف ب  ِلسف طفى الرح قفدف أفعف . وف لوبو نفففسفكف كف الحِذي كفانف يفطف ِ لف عفدووت شفاوو

كفانف فِي لو وف اتف شفاوو ذفا قفدف مف نِي قفائِل : هووف بفرف ب  الحِذي ففدفى نفففِسي ِمنف كولتِ ِضيۭق إِنح الحِذي أفخف ي  هووف الرح ِ: «حف وتِيت ونف الفبفئِيرو نفيف ِرم  اهو، ابف بفعفنفةف أفخف وف
يقا  فِي بفيفتِِه ل  ِصدتِ جو لفِن بفاِغيفاِن يفقفتولفِن رف جو ِ إِذفا كفانف رف ِريت ة . ففكفمف بِالفحف توهو بِشفارف طفيف . ذفِلكف أفعف توهو فِي ِصقفلفغف قفتفلف لفيفِه وف تو عف ۭر قفبفضف بفشتِ عفيفنفيف نفففِسِه كفمو

ا لفهومف جو أفرف ا وف مف قفطفعووا أفيفِديفهو ا، وف انف ففقفتفلووهومف دو الفِغلفمف رف دفاوو أفمف ِض؟» وف ا ِمنف الفرف أفنفِزعوكومف ا وف هو ِمنف أفيفِديكومف لوبو دفمف ا أفطف عفلفى سفِريِرِه! ففالنف أفمف
ونف بفرو دفففنووهو فِي قفبفِر أفبفنفيفرف فِي حف ذووهو وف فخف بووشفثف ففأ أفسو إِيشف ا رف أفمح . وف ونف بفرو كفِة فِي حف ا عفلفى الفبِرف لحقووهومف عف   .وف

نفا، لفيف ِلكا  عف لو مف لفهو، ِحينف كفانف شفاوو ا قفبف مف ِس وف نفذو أفمف مو . وف نو كف نفحف مو لفحف كف وف مو ذفا عفظف : «هووف ونف قفائِِلينف بفرو دف إِلفى حف ائِيلف إِلفى دفاوو رف بفاِط إِسف ِميعو أفسف اءف جف جف وف
ِميعو اءف جف جف ». وف ائِيلف رف ئِيسا  عفلفى إِسف أفنفتف تفكوونو رف ، وف ائِيلف رف عفى شفعفبِي إِسف : أفنفتف تفرف ب  قفدف قفالف لفكف الرح . وف ائِيلف رف ِخلو إِسف تودف ِرجو وف قفدف كونفتف أفنفتف توخف

دو . كفانف دفاوو ائِيلف رف ِلكا  عفلفى إِسف دف مف وا دفاوو سفحو مف ِ. وف بت امف الرح ونف أفمف بفرو دا  فِي حف مف عفهف عفهو دو مف ِلكو دفاوو ، ففقفطفعف الفمف ونف بفرو ِلِك إِلفى حف ائِيلف إِلفى الفمف رف شويووخِ إِسف
ثفلفثِينف سفنفة  لفكف ثفلفثا  وف ِليمف مف شف فِي أوورو ۭر. وف هو ِستحةف أفشف لفكف عفلفى يفهووذفا سفبفعف ِسنِيۭن وف ونف مف بفرو بفِعينف سفنفة . فِي حف لفكف أفرف مف ، وف لفكف ابفنف ثفلفثِينف سفنفة  ِحينف مف

ا لفمف لف إِلفى هونفا مف خو دف: «لف تفدف ِض. ففقفالووا ِلدفاوو ِليمف إِلفى الفيفبووِسيتِينف سوكحاِن الفرف شف الوهو إِلفى أوورو ِرجف ِلكو وف ذفهفبف الفمف يفهووذفا. وف ائِيلف وف رف ِميعِ إِسف عفلفى جف
ِم: «إِنح الحِذي دو فِي ذفِلكف الفيفوف قفالف دفاوو دف). وف ِدينفةو دفاوو نف (ِهيف مف يفوف نف ِصهف دو ِحصف ذف دفاوو أفخف دو إِلفى هونفا). وف لو دفاوو خو ». (أفيف لف يفدف جف الفعورف يفانف وف تفنفِزعِ الفعومف

أفقفامف ». وف جو رف ى أفوف أفعف مف ِل الفبفيفتف أفعف خو : لف يفدف دف) ِلذفِلكف يفقوولوونف بفغفِضينف ِمنف نفففِس دفاوو يِ الفمو الفعومف جِ وف الفعورف قفنفاةِ (وف لوغو إِلفى الف يفبف ِربو الفيفبووِسيتِينف وف يفضف
عفهو. نووِد مف ب  إِلفهو الفجو الرح ما  وف تفعفظتِ ايفدو مو دو يفتفزف كفانف دفاوو تفِديرا  ِمنف الفقفلفعفِة ففدفاِخل . وف سف دو مو بفنفى دفاوو دف». وف ِدينفةف دفاوو اهو «مف سفمح ِن وف دو فِي الفِحصف دفاوو
ِلكا  عفلفى بح قفدف أفثفبفتفهو مف دو أفنح الرح ِلمف دفاوو عف دف بفيفتا . وف بفنحائِينف ففبفنووا ِلدفاوو اِرينف وف نفجح ۭز وف شفبف أفرف خف دف وف سول  إِلفى دفاوو ِلكو صوورف رو امو مف سفلف ِحيرف أفرف وف

ِلدف أفيفضا  ، ففوو ونف بفرو ِجيئِِه ِمنف حف ِليمف بفعفدف مف شف نِسفاء  ِمنف أوورو اِريف وف دو أفيفضا  سفرف ذف دفاوو أفخف . وف ائِيلف رف ِل شفعفبِِه إِسف لفكفهو ِمنف أفجف فحعف مو أفنحهو قفدف رف ، وف ائِيلف رف إِسف
عو أفِليشفمف يفافِيعو وف نفاففجو وف أفِليشووعو وف ارو وف يِبفحف انو وف سولفيفمف نفاثفانو وف شووبفابو وف وعو وف ِليمف: شفم  شف ِلدووا لفهو فِي أوورو اءو الحِذينف وو مف هفِذِه أفسف . وف بفنفات  دف بفنوونف وف ِلدفاوو
ا سفِمعف لفمح دف. وف ِطينِيتِينف ِليوففتتِشووا عفلفى دفاوو ِميعو الفِفِلسف ِعدف جف ، ففصف ائِيلف رف ِلكا  عفلفى إِسف دف مف وا دفاوو سفحو مف قفدف مف ِطينِي ونف أفنحهو ِفِلسف سفِمعف الف أفِليففلفطو. وف أفِليدفاعو وف وف
مف ففعوهو ؟ أفتفدف ِطينِيتِينف عفدو إِلفى الفِفِلسف ِ: «أفأفصف بت دو ِمنف الرح فلف دفاوو سفأ . وف ففائِيتِينف اِدي الرح وا فِي وف انفتفشفرو ِطينِي ونف وف اءف الفِفِلسف جف ِن. وف لف إِلفى الفِحصف دو نفزف دفاوو

: «قفِد قفالف ، وف دو هونفاكف مف دفاوو بفهو رف ضف اِصيمف وف دو إِلفى بفعفِل ففرف اءف دفاوو ». ففجف ِطينِيتِينف ِليفِدكف ففعو الفِفِلسف عفدف لفنتِي دفففعا  أفدف دف: «اصف ب  ِلدفاوو ِليفِدي؟» ففقفالف الرح
دو ا دفاوو عفهف مف ففنفزف هو نفامف كووا هونفاكف أفصف تفرف اِصيمف». وف ِضعِ «بفعفلف ففرف وف مف ذفِلكف الفمف اِم الفِميفاِه». ِلذفِلكف دفعفى اسف اِمي كفاقفتِحف دفائِي أفمف ب  أفعف مف الرح اقفتفحف

ائِِهمف رف ، بفلف دورف ِمنف وف عفدف : «لف تفصف ِ ففقفالف بت دو ِمنف الرح فلف دفاوو . ففسفأ ففائِيتِينف اِدي الرح وا فِي وف انفتفشفرو ِعدووا أفيفضا  وف ِطينِي ونف ففصف الوهو. ثومح عفادف الفِفِلسف ِرجف وف
كف امف ب  أفمف جو الرح رو ، لفنحهو إِذف ذفاكف يفخف تفِرصف اِر الفبوكفا ِحينفئِۭذ احف جف وِس أفشف ؤو اۭت فِي رو طفوف تف خف عو صفوف مف ا تفسف ِعنفدفمف اِر الفبوكفا وف جف قفابِلف أفشف لفيفِهمف مو هفلومح عف وف

رف ازف ِل جف خف دف ِۭ إِلفى مف بفعف ِطينِيتِينف ِمنف جف بف الفِفِلسف رف ضف ، وف ب  هو الرح رف ا أفمف دو كفذفِلكف كفمف ». ففففعفلف دفاوو ِطينِيتِينف لحِة الفِفِلسف حف ِب مف رف  .ِلضف
ِعدووا ِمنف عفهو ِمنف بفعفلفِة يفهووذفا ِليوصف ِميعو الشحعفِب الحِذي مف جف ذفهفبف هووف وف دو وف قفامف دفاوو ، ثفلفثِينف أفلففا . وف ائِيلف رف بِينف فِي إِسف نفتفخف ِميعف الفمو دو أفيفضا  جف عف دفاوو مف جف وف

لووهو ِمنف بفيفِت مف حف ِديدفةۭ، وف لفۭة جف ِ عفلفى عفجف بووا تفابووتف اح كف فرف وبِيِم. ففأ اِلِس عفلفى الفكفرو نووِد الفجف ِ الفجو بت ِم رف لفيفِه بِاسف عفى عف ِ الحِذي يودف هونفاكف تفابووتف اح
عف تفابووِت ِة مف ذووهفا ِمنف بفيفِت أفبِينفادفابف الحِذي فِي الفكفمف فخف ِديدفةف. ففأ لفةف الفجف نفا أفبِينفادفابف يفسووقفاِن الفعفجف أفِخيوو ابف ةو وف كفانف عوزح ِة. وف أفبِينفادفابف الحِذي فِي الفكفمف
بفاِب بِالرح ِو بِالفِعيدفاِن وف شفِب السحرف اعِ اللفِت ِمنف خف ِ بِكولتِ أفنفوف بت امف الرح ائِيلف يفلفعفبوونف أفمف رف كول  بفيفِت إِسف دو وف دفاوو امف التحابووِت وف كفانف أفِخيوو يفِسيرو أفمف ِ. وف اح



ِميف غفضفبو . ففحف تف انف تفعفثحرف سفكفهو، لفنح الثتِيرف أفمف ِ وف ةو يفدفهو إِلفى تفابووِت اح دح عوزح ونف مف ا انفتفهووا إِلفى بفيفدفِر نفاخو لفمح نووجِ. وف بِالص  نووِك وف بِالفجو بِالد فووِف وف وف
ى ذفِلكف سفمح اما ، وف تِحف ةف اقف مف عوزح بح اقفتفحف دو لفنح الرح تفاظف دفاوو ِ. ففاغف اتف هونفاكف لفدفى تفابووِت اح ففِلِه، ففمف ِل غف و هونفاكف لفجف بفهو اح رف ضف ةف وف ِ عفلفى عوزح بت الرح

دو أفنف أف دفاوو لفمف يفشف ِ؟» وف بت : «كفيففف يفأفتِي إِلفيح تفابووتو الرح قفالف ِم وف ِ فِي ذفِلكف الفيفوف بت دو ِمنف الرح افف دفاوو خف ِم. وف ةف» إِلفى هفذفا الفيفوف ِضعف «ففاِرصف عوزح وف الفمف
ِ ثفلفثفةف تتِيت ِ فِي بفيفِت عووبِيدف أفدوومف الفجف بت بفِقيف تفابووتو الرح ِ. وف تتِيت دو إِلفى بفيفِت عووبِيدف أفدوومف الفجف الف بِِه دفاوو دف، ففمف ِدينفِة دفاوو ِ إِلفيفِه إِلفى مف بت يفنفقولف تفابووتف الرح
ِ». ففذفهفبف ا لفهو بِسفبفِب تفابووِت اح كولح مف ب  بفيفتف عووبِيدف أفدوومف وف كف الرح دو: «قفدف بفارف ِلكو دفاوو بِرف الفمف وخف كولح بفيفتِِه. ففأ ب  عووبِيدف أفدوومف وف كف الرح بفارف ۭر. وف هو أفشف

ل  ِعجف را  وف بفحو ثفوف اۭت يفذف طفوف ِ ِستح خف بت اِملوو تفابووِت الرح طفا حف ا خف كفانف كولحمف حۭ. وف دف بِففرف ِدينفِة دفاوو ِ ِمنف بفيفِت عووبِيدف أفدوومف إِلفى مف عفدف تفابووتف اح أفصف دو وف دفاوو
ِ بت ائِيلف تفابووتف الرح رف ِميعو بفيفِت إِسف جف دو وف عفدف دفاوو ففووۭد ِمنف كفتحاۭن. ففأفصف قا  بِأ تفنفطتِ دو مو كفانف دفاوو ِ. وف بت امف الرح تِِه أفمف قوصو بِكولتِ قووح دو يفرف كفانف دفاوو عفلووفا . وف مف

امف قوصو أفمف يفرف فورو وف دف يفطف ِلكف دفاوو أفِت الفمف رف ةِ وف لف ِمنف الفكووح ففتف ِميكفالو بِنفتو شفاوو رف دف، أفشف ِدينفةف دفاوو ِ مف بت لف تفابووتو الرح ا دفخف لفمح ِت الفبووِق. وف وف بِصف تفاِف وف بِالفهو
امف قفاۭت أفمف رف حف دو مو عفدف دفاوو أفصف دو، وف ا لفهو دفاوو بفهف ِة الحتِي نفصف يفمف سفِط الفخف كفانِِه فِي وف قففووهو فِي مف أفوف ِ وف بت لووا تفابووتف الرح خف فدف ا. ففأ تفهو فِي قفلفبِهف تفقفرف ِ، ففاحف بت الرح

ِميعِ الشحعفِب، قفسفمف عفلفى جف نووِد. وف ِ الفجو بت ِم رف كف الشحعفبف بِاسف ِة بفارف ذفبفائِحِ السحلفمف قفاِت وف رف حف عفاِد الفمو دو ِمنف إِصف تفهفى دفاوو ا انف لفمح ۭة، وف ذفبفائِحف سفلفمف ِ وف بت الرح
تِِه اِحۭد إِلفى بفيف بِيۭب. ثومح ذفهفبف كول  الشحعفِب كول  وف صف زف قورف ۭر وف مف كفأفسف خف بفۭز وف ِغيفف خو اِحۭد رف ، عفلفى كولتِ وف نِسفاء  ال  وف ائِيلف ِرجف رف هووِر إِسف مف عفلفى كولتِ جو

مف فِي يفثو تفكفشحفف الفيفوف مف حف ائِيلف الفيفوف رف ِلكف إِسف مف مف رف ا كفانف أفكف : «مف قفالفتف دف، وف تِقفبفاِل دفاوو لف ِلسف تف ِميكفالو بِنفتو شفاوو جف رف دو ِليوبفاِركف بفيفتفهو. ففخف عف دفاوو جف رف وف
ئِيسا  نِي رف دوونف كولح بفيفتِِه ِليوِقيمف نِي دوونف أفبِيِك وف تفارف ِ الحِذي اخف بت امف الرح ا أفمف : «إِنحمف دو ِلِميكفالف اِء!» ففقفالف دفاوو ففهف دو الس  ا يفتفكفشحفو أفحف اِء عفبِيِدِه كفمف يوِن إِمف أفعف

ِت اِء الحتِي ذفكفرف ا ِعنفدف اِلمف أفمح نفيف نفففِسي. وف ِضيعا  فِي عفيف أفكوونو وف اغفرو دوونف ذفِلكف وف إِنتِي أفتفصف ِ. وف بت امف الرح ، ففلفِعبفتو أفمف ائِيلف رف ِ إِسف بت عفلفى شفعفِب الرح
ا تِهف وف ِم مف لفد  إِلفى يفوف لف وف لفمف يفكونف ِلِميكفالف بِنفِت شفاوو دو». وف جح فتفمف  .ففأ

. إِنتِي سفاِكن  فِي بفيفۭت ِمنف ِ: «انفظورف ِلكف قفالف ِلنفاثفانف النحبِيت دفائِِه أفنح الفمف ِميعِ أفعف اِت ِمنف جف ب  ِمنف كولتِ الفِجهف هو الرح احف أفرف ِلكو فِي بفيفتِِه وف ا سفكفنف الفمف كفانف لفمح وف
ِ بت لفِة كفانف كفلفمو الرح فِي تِلفكف اللحيف ». وف عفكف بح مف ، لفنح الرح ا بِقفلفبِكف ِلِك: «اذفهفِب اففعفلف كولح مف ِ سفاِكن  دفاِخلف الش قفِق». ففقفالف نفاثفانو ِللفمف تفابووتو اح ۭز، وف أفرف
ائِيلف رف عفدفتو بفنِي إِسف مف أفصف نفذو يفوف كونف فِي بفيفۭت مو ؟ لفنتِي لفمف أفسف نفايف : أفأفنفتف تفبفنِي ِلي بفيفتا  ِلسوكف ب  دف: هفكفذفا قفالف الرح قولف ِلعفبفِدي دفاوو : «اِذفهفبف وف إِلفى نفاثفانف
ائِيلف رف اةِ إِسف ِد قوضف ، هفلف قولفتو لفحف ائِيلف رف ِميعِ بفنِي إِسف عف جف تو مف ا ِسرف كفۭن. فِي كولتِ مف سف فِي مف ۭة وف يفمف ِم، بفلف كونفتو أفِسيرو فِي خف رف إِلفى هفذفا الفيفوف ِمنف ِمصف

نووِد: أفنفا ب  الفجو دف: هفكفذفا قفالف رف كفذفا تفقوولو ِلعفبفِدي دفاوو النف ففهف ِز؟ وف اذفا لفمف تفبفنووا ِلي بفيفتا  ِمنف الفرف : ِلمف ائِيلف رف عووا شفعفبِي إِسف مف أفنف يفرف توهو رف الحِذينف أفمف
، اِمكف دفائِكف ِمنف أفمف ِميعف أفعف تو جف ضف قفرف ، وف تف هف جح ا تفوف يفثومف عفكف حف كونفتو مف . وف ائِيلف رف ئِيسا  عفلفى شفعفبِي إِسف اِء الفغفنفِم ِلتفكوونف رف رف بفِض ِمنف وف رف توكف ِمنف الفمف ذف أفخف
طفِربو بفعفدو لف يفضف كفانِِه، وف توهو، ففسفكفنف فِي مف سف غفرف ائِيلف وف رف كفانا  ِلشفعفبِي إِسف يحنفتو مف عف ِض. وف اِء الحِذينف فِي الفرف ِم الفعوظفمف ما  عفِظيما  كفاسف عفِملفتو لفكف اسف وف
كف بِرو ب  يوخف الرح . وف دفائِكف ِميعِ أفعف توكف ِمنف جف حف قفدف أفرف . وف ائِيلف رف اة  عفلفى شفعفبِي إِسف تو فِيِه قوضف مف أفقفمف نفذو يفوف مو ِل وف ا فِي الفوح لوونفهو كفمف لف يفعوودو بفنوو اِلثفِم يوذفلتِ وف
لفكفتفهو. هووف يفبفنِي بفيفتا  مف أوثفبتِتو مف شفائِكف وف جو ِمنف أفحف رو لفكف الحِذي يفخف عف آبفائِكف أوقِيمو بفعفدفكف نفسف عفتف مف طفجف اضف كف وف تفى كفِملفتف أفيحامو نفعو لفكف بفيفتا . مف بح يفصف أفنح الرح
لفِكنح . وف بفاِت بفنِي آدفمف رف بِضف بفهو بِقفِضيِب النحاِس وف دتِ جف أوؤف هووف يفكوونو ِليف ابفنا . إِنف تفعفوح تِِه إِلفى الفبفِد. أفنفا أفكوونو لفهو أفبا  وف لفكف مف ِسيح مف أفنفا أوثفبتِتو كورف ِمي، وف ِلسف

ِسي كف يفكوونو ثفابِتا  إِلفى . كورف كف امف لفكفتوكف إِلفى الفبفِد أفمف مف مف نو بفيفتوكف وف يفأفمف . وف اِمكف لفتوهو ِمنف أفمف لف الحِذي أفزف ا ِمنف شفاوو توهف عف ا نفزف عو ِمنفهو كفمف تِي لف تونفزف مف حف رف
نف أفنفا يفا : «مف قفالف ِ وف بت امف الرح لفسف أفمف جف دو وف ِلكو دفاوو لف الفمف دف. ففدفخف لحمف نفاثفانو دفاوو يفا كفذفِلكف كف ؤف سفبف كولتِ هفِذِه الر  حف ِميعِ هفذفا الفكفلفِم وف سفبف جف الفبفِد». ففحف

بفِدكف إِلفى ِة بفيفِت عف تف أفيفضا  ِمنف ِجهف بح ففتفكفلحمف نفيفكف يفا سفيتِِدي الرح قفلح هفذفا أفيفضا  فِي عفيف نفا؟ وف لفتفنِي إِلفى هفهو صف تحى أفوف ا هووف بفيفتِي حف مف ، وف بح سفيتِِدي الرح
تِكف ِل كفِلمف ؟ ففِمنف أفجف بح بفدفكف يفا سفيتِِدي الرح ففتف عف أفنفتف قفدف عفرف كف وف لتِمو دو يوكف اذفا يفعوودو دفاوو بِمف . وف بح هفِذِه عفادفةو اِلنفسفاِن يفا سفيتِِدي الرح اۭن طفِويۭل. وف مف زف

ا سفبف كولتِ مف كف حف لفيفسف إِلفه  غفيفرف ب  اِللفهو، لفنحهو لفيفسف ِمثفلوكف وف ا الرح تف أفي هف . ِلذفِلكف قفدف عفظومف فف عفبفدفكف ا ِلتوعفرتِ سفبف قفلفبِكف ففعفلفتف هفِذِه الفعفظفائِمف كولحهف حف وف
لف لفكومو الفعفظفائِمف يفعفمف ما ، وف عفلف لفهو اسف يفجف و ِليفففتفِديفهو ِلنفففِسِه شفعفبا ، وف ائِيلف الحِذي سفارف اح رف ِض ِمثفلو شفعفبِكف إِسف ۭة عفلفى الفرف أفيحةو أومح سفِمعفنفاهو بِآذفانِنفا. وف

أفنفتف ائِيلف شفعفبا  ِلنفففِسكف إِلفى الفبفِد، وف رف ثفبحتح شفعفبفكف إِسف . وف تِِهمف آِلهف رف ِمنف الش عووِب وف يفتفهو ِلنفففِسكف ِمنف ِمصف امف شفعفبِكف الحِذي اففتفدف ِضكف أفمف اِويفف لفرف التحخف وف
يفتفعفظحِم ِِ لف . وف ا نفطفقفتف اففعفلف كفمف عفنف بفيفتِِه، وف بفِدكف وف تف بِِه عفنف عف ب  اِللفهو أفقِمف إِلفى الفبفِد الفكفلفمف الحِذي تفكفلحمف ا الرح النف أفي هف مف إِلفها . وف تف لفهو ب  ِصرف يفا رف

ائِيلف قفدف رف نووِد إِلفهف إِسف بح الفجو . لفنحكف أفنفتف يفا رف كف امف دف ثفابِتا  أفمف لفيفكونف بفيفتو عفبفِدكف دفاوو . وف ائِيلف رف نووِد إِلفه  عفلفى إِسف ب  الفجو : رف كف إِلفى الفبفِد، ففيوقفالف مو اسف
كف هووف كفلفمو و وف بح أفنفتف هووف اح النف يفا سفيتِِدي الرح لتِيف لفكف هفِذِه الصحلفةف. وف بفدوكف فِي قفلفبِِه أفنف يوصف دف عف جف لفنفتف ِلعفبفِدكف قفائِل  إِنتِي أفبفنِي لفكف بفيفتا . ِلذفِلكف وف أفعف
كف . ففلفيوبفارف تف بح قفدف تفكفلحمف ، لفنحكف أفنفتف يفا سفيتِِدي الرح كف امف بفاِركف بفيفتف عفبفِدكف ِليفكوونف إِلفى الفبفِد أفمف تفِض وف يفِر. ففالنف ارف ذفا الفخف تف عفبفدفكف بِهف قفدف كفلحمف ، وف ق  حف

كفتِكف إِلفى الفبفِد بفِدكف بِبفرف  .«بفيفتو عف
مف عفهو جف بفِل. أفضف مف بِالفحف قفاسفهو وآبِيتِينف وف بف الفمو رف ضف . وف ِطينِيتِينف بفِة» ِمنف يفِد الفِفِلسف امف الفقفصف دو «ِزمف ذف دفاوو أفخف ، وف مف ذفلحلفهو ِطينِيتِينف وف دو الفِفِلسف بف دفاوو بفعفدف ذفِلكف ضفرف وف

وبف حو رف بفنف رف دو هفدفدف عفزف بف دفاوو رف ضف ونف هفدفايفا. وف مو دف يوقفدتِ وآبِي ونف عفبِيدا  ِلدفاوو ارف الفمو صف يفاِء. وف تِحف بفۭل ِلِلسف بِحف قفتفِل وف لفيفِن ِللف بف ِض، ففقفاسف بِحف عفلفى الفرف
يفِل ِميعف خف دو جف قفبف دفاوو عفرف اِجۭل. وف ِرينف أفلففف رف ِعشف سفبفعف ِمئفِة ففاِرۭس وف دو ِمنفهو أفلففا  وف ذف دفاوو فخف اِت. ففأ ِر الففورف دح سولفطفتفهو ِعنفدف نفهف ِلكف صووبفةف ِحينف ذفهفبف ِليفرو مف

ۭل. جو ِرينف أفلففف رف ِعشف امف اثفنفيفنف وف دو ِمنف أفرف بف دفاوو ِلِك صووبفةف، ففضفرف رف مف دفةِ هفدفدف عفزف قف ِلنفجف شف امو ِدمف اءف أفرف بفۭة. ففجف كف رف ا ِمئفةف مف أفبفقفى ِمنفهف بفاِت وف كف رف الفمف
دو ذف دفاوو أفخف هف. وف جح ا تفوف ثومف يف دف حف لتِصو دفاوو ب  يوخف كفانف الرح ونف هفدفايفا. وف مو دف عفبِيدا  يوقفدتِ اِمي ونف ِلدفاوو ارف الفرف صف قف وف شف اِم ِدمف افِِظينف فِي أفرف حف دو مو عفلف دفاوو جف وف

اسا  دو نوحف ِلكو دفاوو ذف الفمف رف أفخف ِدينفتفيف هفدفدف عفزف ثفايف مف وف ِمنف بِيرف ِمنف بفاِطحف وف ِليمف. وف شف ا إِلفى أوورو أفتفى بِهف رف وف اسف الذحهفِب الحتِي كفانفتف عفلفى عفبِيِد هفدفدف عفزف أفتفرف
تِِه فلف عفنف سفلفمف أ دف ِليفسف ِلِك دفاوو امف ابفنفهو إِلفى الفمف سفلف تووِعي يوورف فرف ، ففأ رف يفِش هفدفدف عفزف بف كولح جف دف قفدف ضفرف اةف أفنح دفاوو مف ِلكو حف سفِمعف تووِعي مف ا . وف كفثِيرا  ِجدت
هفِذِه اۭس. وف آنِيفةو نوحف آنِيفةو ذفهفۭب وف ۭة وف كفانف بِيفِدِه آنِيفةو فِضح عف تووِعي. وف وب  مف رو رف كفانفتف لفهو حو بفهو، لفنح هفدفدف عفزف رف ضف رف وف بف هفدفدف عفزف ارف يوبفاِركفهو لفنحهو حف وف
ونف ِمنف بفنِي عفم  وآبف وف ِمنف مو امف وف . ِمنف أفرف مف عفهو ضف ِميعِ الش عووِب الحِذينف أفخف الذحهفِب الحِذي قفدحسفهو ِمنف جف ِة وف عف الفِفضح ِ مف بت دو ِللرح ِلكو دفاوو ا الفمف أفيفضا  قفدحسفهف
انِيفةف عفشفرف بِِه ثفمف رف وِعِه ِمنف ضف جو دو تِذفكفارا  ِعنفدف رو نفصفبف دفاوو ِلِك صووبفةف. وف وبف مف حو رف بفِن رف ِة هفدفدف عفزف ِمنف غفنِيمف اِليقف وف ِمنف عفمف ِطينِيتِينف وف ِفِلسف ِمنف الف وف
ب  كفانف الرح دف. وف ِميعو الفدووِميتِينف عفبِيدا  ِلدفاوو كفانف جف ا. وف افِِظينف فِي أفدوومف كولتِهف حف عف مو ضف . وف افِِظينف حف عفلف فِي أفدوومف مو جف اِدي الفِملفحِ. وف امف فِي وف أفلففا  ِمنف أفرف

ويفةف عفلفى رو كفانف يووآبو ابفنو صف ل  ِلكولتِ شفعفبِِه. وف عفدف اء  وف ِري قفضف دو يوجف كفانف دفاوو . وف ائِيلف رف ِميعِ إِسف دو عفلفى جف لفكف دفاوو مف هف. وف جح ا تفوف ثومف يف دف حف لتِصو دفاوو يوخف



بفنفايفاهوو بفنو يفهوويفادفاعف عفلفى ايفا كفاتِبا ، وف سفرف اِلكو بفنو أفبِيفاثفارف كفاِهنفيفِن، وف أفِخيمف ادووقو بفنو أفِخيطووبف وف صف ل ، وف سفجتِ يفهووشفاففاطو بفنو أفِخيلوودف مو يفِش، وف الفجف
نفة  دف كفانووا كفهف بفنوو دفاوو الس عفاةِ، وف لحِدينف وف  .الفجف

هو ِصيبفا، مو لف عفبفد  اسف كفانف ِلبفيفِت شفاوو ؟» وف ِل يوونفاثفانف وفا  ِمنف أفجف عفرو عفهو مف نفعف مف لف ففأفصف د  قفدف بفِقيف ِمنف بفيفِت شفاوو دو بفعفدو أفحف دو: «هفلف يووجف قفالف دفاوو وف
سفانف عفهو إِحف نفعف مف لف ففأفصف د  ِلبفيفِت شفاوو دو بفعفدو أفحف : «أفلف يووجف ِلكو ». ففقفالف الفمف : «عفبفدوكف : «أفأفنفتف ِصيبفا؟» ففقفالف ِلكو قفالف لفهو الفمف دف، وف عووهو إِلفى دفاوو تفدف ففاسف
اِكيرف ذفا هووف فِي بفيفِت مف ِلِك: «هووف ؟» ففقفالف ِصيبفا ِللفمف : «أفيفنف هووف ِلكو لفيفِن». ففقفالف لفهو الفمف جف جو الرتِ رف ِلِك: «بفعفدو ابفن  ِليوونفاثفانف أفعف ِ؟» ففقفالف ِصيبفا ِللفمف اح

دف لف إِلفى دفاوو ِفيبووشفثو بفنو يوونفاثفانف بفِن شفاوو اءف مف . ففجف بفارف يئِيلف ِمنف لوودف اِكيرف بفِن عفمتِ ذفهو ِمنف بفيفِت مف أفخف دو وف ِلكو دفاوو سفلف الفمف فرف ». ففأ يئِيلف فِي لوودفبفارف بفِن عفمتِ
وفا  ِمنف عفرو عفكف مف لفنح مف مف فعف . ففإِنتِي لف فف دو: «لف تفخف ». ففقفالف لفهو دفاوو : «هفئفنفذفا عفبفدوكف ». ففقفالف ِفيبووشفثو دو: «يفا مف دف. ففقفالف دفاوو سفجف ِهِه وف جف رح عفلفى وف خف وف

تحى تفلفتفِفتف إِلفى نف هووف عفبفدوكف حف : «مف قفالف دف وف ائِدفتِي دفائِما ». ففسفجف بفزا  عفلفى مف أفنفتف تفأفكولو خو ، وف لف أفبِيكف قووِل شفاوو د  لفكف كولح حو أفرو ، وف ِل يوونفاثفانف أفبِيكف أفجف
ِض تفِغلو لفهو فِي الفرف . ففتفشف توهو ِلبفِن سفيتِِدكف ِلكولتِ بفيفتِِه قفدف دفففعف لف وف ا كفانف ِلشفاوو قفالف لفهو: «كول  مف لف وف ِلكو ِصيبفا غولفمف شفاوو دفعفا الفمف يتِۭت ِمثفِلي؟». وف كفلفۭب مف
سفةف مف كفانف ِلِصيبفا خف ائِدفتِي». وف بفزا  عفلفى مف ِفيبووشفثو ابفنو سفيتِِدكف يفأفكولو دفائِما  خو مف . وف بفز  ِليفأفكولف تفِغل  ِليفكوونف ِلبفِن سفيتِِدكف خو تفسف ، وف عفبِيدوكف بفنووكف وف أفنفتف وف

ِفيبووشفثو عفلفى ». «ففيفأفكولو مف نفعو عفبفدوكف بفدفهو كفذفِلكف يفصف ِلكو عف رو بِِه سفيتِِدي الفمف ا يفأفمو سفبف كولتِ مف ِلِك: «حف بفدا . ففقفالف ِصيبفا ِللفمف ونف عف رو ِعشف عفشفرف ابفنا  وف
. ففسفكفنف ِفيبووشفثف ِميعو سفاِكنِي بفيفِت ِصيبفا عفبِيدا  ِلمف كفانف جف ا. وف هو ِميخف مو ِغير  اسف ِفيبووشفثف ابفن  صف كفانف ِلمف ِلِك». وف اِحۭد ِمنف بفنِي الفمف ائِدفتِي كفوف مف

ا لفيفِه ِكلفتفيفِهمف جف ِمنف ِرجف رف كفانف أفعف ِلِك. وف ةِ الفمف ائِدف ِليمف لفنحهو كفانف يفأفكولو دفائِما  عفلفى مف شف ِفيبووشفثو فِي أوورو  .مف
نفعف أفبووهو ا صف اشف كفمف انوونف بفِن نفاحف عف حف وفا  مف عفرو نفعو مف دو: «أفصف ضا  عفنفهو. ففقفالف دفاوو انوونو ابفنوهو ِعوف لفكف حف مف ، وف اتف ونف مف ِلكف بفنِي عفم  كفانف بفعفدف ذفِلكف أفنح مف وف
: انوونف سفيتِِدِهمف ونف ِلحف سفاءو بفنِي عفم  ؤف . ففقفالف رو ونف ِض بفنِي عفم  دف إِلفى أفرف اءف عفبِيدو دفاوو يِه عفنف أفبِيِه. ففجف دو بِيفِد عفبِيِدِه يوعفزتِ سفلف دفاوو فرف وفا ». ففأ عفرو ِعي مف مف
ذف فخف ؟» ففأ دو عفبِيدفهو إِلفيفكف سفلف دفاوو ا أفرف قفلفبِهف ا وف س ِسهف تفجف ِدينفِة وف ِص الفمف ِل ففحف ؟ أفلفيفسف لفجف ينف عفزتِ سفلف إِلفيفكف مو تحى أفرف نفيفكف حف دو أفبفاكف فِي عفيف ِرمو دفاوو «هفلف يوكف
الف جف سفلف ِلِلقفائِِهمف لفنح الرتِ دف أفرف وا دفاوو بفرو ا أفخف لفمح . وف مف لفقفهو ، ثومح أفطف تفاِهِهمف سفِط إِلفى أفسف مف ِمنف الفوف قفصح ثِيفابفهو ، وف اهومف افف ِلحف لفقف أفنفصف حف دف وف انوونو عفبِيدف دفاوو حف

سفلف بفنوو دف أفرف مف قفدف أفنفتفنووا ِعنفدف دفاوو ونف أفنحهو أفى بفنوو عفم  ا رف لفمح ِجعووا». وف اكومف ثومح ارف تحى تفنفبوتف ِلحف ا حف وا فِي أفِريحف : «أفقِيمو ِلكو قفالف الفمف ا . وف ِجِلينف ِجدت كفانووا خف
الف طووبف اثفنفيف عفشفرف أفلففف ِرجف ۭل، وف جو عفكفةف أفلففف رف ِلِك مف ِمنف مف اِجۭل، وف ِرينف أفلففف رف امف صووبفا، ِعشف أفرف وبف وف حو امف بفيفِت رف وا أفرف رو تفأفجف اسف ونف وف عفم 

امو صووبفا كفانف أفرف ِل الفبفاِب، وف خف دف نفدف مف ِو ِف ِب عِ رف طفف وا ِللفحف اصف ونف وف جف بفنوو عفم  رف خف ةِ. وف بفابِرف يفِش الفجف كولح جف سفلف يووآبف وف دو أفرف ا سفِمعف دفاوو ۭل. ففلفمح جو رف

ِميعِ تفارف ِمنف جف اۭء، اخف رف ِمنف وف هو ِمنف قودحاۭم وف وف ِب كفانفتف نفحف رف ةف الفحف قفدحمف أفى يووآبو أفنح مو ا رف قفِل. ففلفمح دفهومف فِي الفحف حف عفكفةف وف مف الو طووبف وف ِرجف وبو وف حو رف وف
امو عفلفيح تفكوونو ِلي : «إِنف قفِويف أفرف قفالف . وف ونف مف ِلِلقفاِء بفنِي عفم  فحهو لحمف بفِقيحةف الشحعفِب ِليفِد أفِخيِه أفبِيشفايف ففصف سف امف وف مف ِلِلقفاِء أفرف فحهو صف ائِيلف وف رف بِي إِسف تفخف نف مو

نفيفِه». سونو فِي عفيف ا يفحف ب  يفففعفلو مف الرح دوِن إِلفِهنفا، وف ِل مو ِمنف أفجف ِل شفعفبِنفا وف لفنفتفشفدحدف ِمنف أفجف لحدف وف . تفجف دفتِكف ونف أفذفهفبو ِلنفجف لفيفكف بفنوو عفم  إِنف قفِويف عف نفِجدا . وف مو
لووا دفخف اِم أفبِيشفايف وف بووا ِمنف أفمف امو هفرف بف أفرف ونف أفنحهو قفدف هفرف أفى بفنوو عفم  ا رف لفمح اِمِه. وف بووا ِمنف أفمف رف امف ففهف بفِة أفرف ارف حف عفهو ِلمو الشحعفبو الحِذينف مف ففتفقفدحمف يووآبو وف
رو سفلف هفدفدو عفزف أفرف عا . وف عووا مف تفمف ائِيلف اجف رف امف إِسف وا أفمف مف قفِد انفكفسفرو امو أفنحهو أفى أفرف ا رف لفمح ِليمف. وف شف أفتفى إِلفى أوورو ونف وف عف يووآبو عفنف بفنِي عفم  جف ِدينفةف. ففرف الفمف

بفرف عف ائِيلف وف رف عف كولح إِسف مف دو جف بِرف دفاوو ا أوخف لفمح . وف رف يفِش هفدفدف عفزف ئِيسو جف مف شووبفكو رف هو امف أفمف فتووا إِلفى ِحيلفمف وف ِر، ففأ امف الحِذي فِي عفبفِر النحهف زف أفرف فبفرف ففأ
بفۭة كف رف امف سفبفعف ِمئفِة مف دو ِمنف أفرف قفتفلف دفاوو ، وف ائِيلف رف اِم إِسف امو ِمنف أفمف بف أفرف هفرف بووهو. وف ارف حف دف وف امو ِلِلقفاِء دفاوو طففح أفرف اءف إِلفى ِحيلفمف، ففاصف جف دونح وف الورف

ائِيلف رف امف إِسف وا أفمف مو انفكفسفرو رف أفنحهو لووِك، عفبِيدو هفدفدف عفزف ِميعو الفمو أفى جف ا رف لفمح . وف اتف هونفاكف يفِشِه ففمف ئِيسف جف بف شووبفكف رف رف ضف بفِعينف أفلففف ففاِرۭس، وف أفرف وف
ونف بفعفدو امو أفنف يونفِجدووا بفنِي عفم  افف أفرف خف ، وف مف توعفبِدووا لفهو اسف ائِيلف وف رف وا إِسف الفحو  .صف

بحةف. وا رف رو اصف حف ونف وف بووا بفنِي عفم  رف فخف ، ففأ ائِيلف رف ِميعف إِسف جف عفهو وف عفبِيدفهو مف سفلف يووآبف وف دف أفرف لووِك أفنح دفاوو وجِ الفمو رو قفِت خو اِم السحنفِة فِي وف كفانف ِعنفدف تفمف وف
أفة  رف حِ امف أفى ِمنف عفلفى السحطف ِلِك، ففرف حِ بفيفِت الفمف شحى عفلفى سفطف تفمف دف قفامف عفنف سفِريِرِه وف سفاِء أفنح دفاوو قفِت الفمف كفانف فِي وف ِليمف. وف شف فقفامف فِي أوورو دو ففأ ا دفاوو أفمح وف

أفةف أووِريحا رف اِحد : «أفلفيفسفتف هفِذِه بفثفشفبفعف بِنفتف أفِليعفامف امف أفةِ، ففقفالف وف رف فلف عفِن الفمف سفأ دو وف سفلف دفاوو فرف ا . ففأ نفظفِر ِجدت ِميلفةف الفمف أفةو جف رف كفانفِت الفمف تفِحم . وف تفسف
سفلفتف فرف أفةو، ففأ رف بِلفِت الفمف حف ا. وف عفتف إِلفى بفيفتِهف جف ا. ثومح رف ثِهف ة  ِمنف طفمف رف طفهح ِهيف مو ا وف عفهف عف مف طفجف لفتف إِلفيفِه ففاضف ذفهفا، ففدفخف أفخف سول  وف دو رو سفلف دفاوو فرف ِ؟» ففأ الفِحثتِيت
فتفى أووِريحا دف. ففأ سفلف يووآبو أووِريحا إِلفى دفاوو فرف ». ففأ ِسلف إِلفيح أووِريحا الفِحثتِيح : «أفرف دو إِلفى يووآبف يفقوولو سفلف دفاوو فرف بفلفى». ففأ : «إِنتِي حو قفالفتف دف وف تف دفاوو بفرف أفخف وف

جف أووِريحا رف ». ففخف لفيفكف ِسلف ِرجف اغف دو ِلووِريحا: «انفِزلف إِلفى بفيفتِكف وف قفالف دفاوو ِب. وف رف احِ الفحف نفجف ِة الشحعفِب وف سفلفمف ِة يووآبف وف دو عفنف سفلفمف فلف دفاوو أ إِلفيفِه، ففسف
لفمف يفنفِزلف إِلفى بفيفتِِه. ففقفالووا ِميعِ عفبِيِد سفيتِِدِه وف عف جف ِلِك مف نفامف أووِريحا عفلفى بفاِب بفيفِت الفمف ِلِك. وف ة  ِمنف ِعنفِد الفمف هو ِحصح اءف رف تف وف جف رف خف ِلِك، وف ِمنف بفيفِت الفمف
دف: «إِنح التحابووتف ؟» ففقفالف أووِريحا ِلدفاوو اذفا لفمف تفنفِزلف إِلفى بفيفتِكف ا ِجئفتف ِمنف السحففِر؟ ففِلمف دو ِلووِريحا: «أفمف تِِه». ففقفالف دفاوو دف: «لفمف يفنفِزلف أووِريحا إِلفى بفيف ِلدفاوو

بف رف أفشف أفنفا آتِي إِلفى بفيفتِي ِلكولف وف اِء، وف رف حف ِه الصح جف عفبِيدو سفيتِِدي نفاِزلوونف عفلفى وف سفيتِِدي يووآبو وف يفهووذفا سفاِكنوونف فِي الفِخيفاِم، وف ائِيلف وف رف إِسف وف
فقفامف أووِريحا فِي ». ففأ ِلقوكف غفدا  أوطف مف أفيفضا ، وف دو ِلووِريحا: «أفقِمف هونفا الفيفوف ». ففقفالف دفاوو رف يفاةِ نفففِسكف لف أفففعفلو هفذفا الفمف حف يفاتِكف وف حف أفتِي! وف رف عف امف طفِجعف مف أفضف وف
إِلفى بفيفتِِه عف عفبِيِد سفيتِِدِه، وف ِعِه مف جف ضف طفِجعف فِي مف سفاِء ِليفضف جف ِعنفدف الفمف رف خف هو. وف كفرف أفسف شفِربف وف هو وف امف فكفلف أفمف دو ففأ دفعفاهو دفاوو غفدفهو. وف مف وف ِليمف ذفِلكف الفيفوف شف أوورو

ِب رف ِه الفحف جف عفلووا أووِريحا فِي وف : «اجف تووِب يفقوولو كف كفتفبف فِي الفمف لفهو بِيفِد أووِريحا. وف سف أفرف تووبا  إِلفى يووآبف وف كف دو مف بفاحِ كفتفبف دفاوو فِي الصح . وف لفمف يفنفِزلف
الف ِلمف أفنح ِرجف ِضعِ الحِذي عف وف عفلف أووِريحا فِي الفمف ِدينفةف أفنحهو جف ةِ يووآبف الفمف رف اصف حف كفانف فِي مو ». وف وتف يفمو بف وف رف ائِِه ففيوضف رف ِجعووا ِمنف وف ارف الشحِديدفةِ، وف
بفرف أفخف سفلف يووآبو وف فرف اتف أووِريحا الفِحثتِي  أفيفضا . ففأ مف دف، وف ، ففسفقفطف بفعفضو الشحعفِب ِمنف عفبِيِد دفاوو بووا يووآبف ارف حف ِدينفِة وف الو الفمف جف ِرجف رف الفبفأفِس فِيِه. ففخف
ِلِك، تفعفلف غفضفبو الفمف ِب، ففإِِن اشف رف وِر الفحف ِميعِ أومو ِلِك عفنف جف عف الفمف غو ِمنف الفكفلفِم مف ا تفففرف : «ِعنفدفمف سوولف صفى الرح أفوف ِب. وف رف وِر الفحف ِميعِ أومو دف بِجف دفاوو
عفِة أفة  بِِقطف رف ِمِه امف ؟ أفلفمف تفرف ب وشفثف اِلكف بفنف يفرو نف قفتفلف أفبِيمف ونف ِمنف عفلفى الس وِر؟ مف مو مف يفرف تومف أفنحهو ِلمف ا عف ِقتفاِل؟ أفمف ِدينفِة ِللف تومف ِمنف الفمف نفوف اذفا دف : ِلمف قفالف لفكف وف

بفرف أفخف لف وف دفخف سوولو وف اتف عفبفدوكف أووِريحا الفِحثتِي  أفيفضا ». ففذفهفبف الرح : قفدف مف تومف ِمنف الس وِر؟ ففقولف نفوف اذفا دف ؟ ِلمف اتف فِي تفابفاصف ى ِمنف عفلفى الس وِر ففمف ح  رف
ى مف ِل الفبفاِب. ففرف خف دف لفيفِهمف إِلفى مف قفِل ففكونحا عف نفا إِلفى الفحف وا إِلفيف جو رف خف مو وف نفا الفقفوف لفيف بحرف عف دف: «قفدف تفجف سوولو ِلدفاوو قفالف الرح . وف لفهو فِيِه يووآبو سف ا أفرف دف بِكولتِ مف دفاوو

سووِل: « هفكفذفا تفقوولو دو ِللرح اتف عفبفدوكف أووِريحا الفِحثتِي  أفيفضا ». ففقفالف دفاوو مف ِلِك، وف بِيِد الفمف اتف الفبفعفضو ِمنف عف اةو عفبِيدفكف ِمنف عفلفى الس وِر، ففمف مف الر 
أفةو أووِريحا رف ا سفِمعفِت امف هو». ففلفمح دف شفدتِ ا. وف ِربفهف أفخف ِدينفِة وف دف قِتفالفكف عفلفى الفمف . شفدتِ ذفاكف ، لفنح السحيففف يفأفكولو هفذفا وف رو : لف يفسوؤف فِي عفيفنفيفكف هفذفا الفمف ِليووآبف



رو ا الفمف أفمح لفدفتف لفهو ابفنا . وف وف أفة  وف رف تف لفهو امف ارف صف ا إِلفى بفيفتِِه، وف هف مح ضف دو وف سفلف دفاوو ةو أفرف نفاحف ِت الفمف ضف ا مف لفمح ا. وف لفهف ا نفدفبفتف بفعف لوهف جو اتف أووِريحا رف أفنحهو قفدف مف
ِ بت دو ففقفبوحف فِي عفيفنفيِ الرح  .الحِذي ففعفلفهو دفاوو

بفقفر  ِ غفنفم  وف كفانف ِللفغفنِيت . وف رو ففِقير  الخف ا غفنِي  وف اِحد  ِمنفهومف اِحدفةۭ، وف ِدينفۭة وف لفِن فِي مف جو قفالف لفهو: «كفانف رف اءف إِلفيفِه وف دف. ففجف ب  نفاثفانف إِلفى دفاوو سفلف الرح فرف ففأ
بو رف تفشف تِِه وف ِميعا . تفأفكولو ِمنف لوقفمف عف بفنِيِه جف مف عفهو وف تف مف كفبِرف بحاهفا وف رف ة  قفِد اقفتفنفاهفا وف ِغيرف اِحدفة  صف ة  وف ء  إِلح نفعفجف ا الفففِقيرو ففلفمف يفكونف لفهو شفيف أفمح ا . وف ة  ِجدت كفثِيرف

اءف يفِف الحِذي جف يتِئف ِللضح ِمنف بفقفِرِه ِليوهف ذف ِمنف غفنفِمِه وف ِ ففعفففا أفنف يفأفخو ِل الفغفنِيت جو يفف  إِلفى الرح اءف ضف كفانفتف لفهو كفابفنفۭة. ففجف نِِه، وف تفنفامو فِي ِحضف أفِسِه وف ِمنف كف
ب  إِنحهو يوقفتفلو ي  هووف الرح : «حف قفالف ِلنفاثفانف ا ، وف ِل ِجدت جو دف عفلفى الرح ِميف غفضفبو دفاوو اءف إِلفيفِه». ففحف ِل الحِذي جف جو ف ِللرح هفيحأ ِل الفففِقيِر وف جو ةف الرح ذف نفعفجف فخف إِلفيفِه، ففأ

! هفكفذفا قفالف لو جو دف: «أفنفتف هووف الرح ». ففقفالف نفاثفانو ِلدفاوو ِفقف لفنحهو لفمف يوشف رف وف عفاۭف لفنحهو ففعفلف هفذفا الفمف بفعفةف أفضف ةف أفرف د  النحعفجف يفرو ، وف لو الفففاِعلو ذفِلكف جو الرح
طفيفتوكف بفيفتف أفعف ، وف نِكف نِسفاءف سفيتِِدكف فِي ِحضف طفيفتوكف بفيفتف سفيتِِدكف وف أفعف لف وف قفذفتوكف ِمنف يفِد شفاوو أفنف ائِيلف وف رف ِلكا  عفلفى إِسف توكف مف سفحف : أفنفا مف ائِيلف رف ب  إِلفهو إِسف الرح

لف الشحرح فِي عفيفنفيفِه؟ قفدف قفتفلفتف أووِريحا الفِحثتِيح ِ ِلتفعفمف بت تف كفلفمف الرح تفقفرف اذفا احف كفذفا. ِلمف إِنف كفانف ذفِلكف قفِليل  كونفتو أفِزيدو لفكف كفذفا وف يفهووذفا. وف ائِيلف وف رف إِسف
أفةف رف ذفتف امف أفخف تفنِي وف تفقفرف النف لف يوففاِرقو السحيففو بفيفتفكف إِلفى الفبفِد، لفنحكف احف . وف ونف إِيحاهو قفتفلفتف بِسفيفِف بفنِي عفم  أفة ، وف رف أفتفهو لفكف امف رف ذفتف امف أفخف بِالسحيفِف، وف
طفِجعو ، ففيفضف ِطيِهنح ِلقفِريبِكف أوعف نفيفكف وف امف عفيف ذو نِسفاءفكف أفمف آخو ، وف لفيفكف الشحرح ِمنف بفيفتِكف : هفئفنفذفا أوقِيمو عف ب  أفة . هفكفذفا قفالف الرح رف ِ ِلتفكوونف لفكف امف أووِريحا الفِحثتِيت
: «قفدف دو ِلنفاثفانف ِس». ففقفالف دفاوو امف الشحمف قودح ائِيلف وف رف ِميعِ إِسف رف قودحامف جف أفنفا أفففعفلو هفذفا الفمف رتِ وف ِس. لفنحكف أفنفتف ففعفلفتف بِالستِ عف نِسفائِكف فِي عفيفِن هفِذِه الشحمف مف
دفاءف ِر أفعف ذفا الفمف عفلفتف بِهف ِل أفنحكف قفدف جف . غفيفرف أفنحهو ِمنف أفجف وتو . لف تفمو ِطيحتفكف ب  أفيفضا  قفدف نفقفلف عفنفكف خف دف: «الرح ِ». ففقفالف نفاثفانو ِلدفاوو بت طفأفتو إِلفى الرح أفخف

ف دو اح فلف دفاوو . ففسفأ دف ففثفِقلف أفةو أووِريحا ِلدفاوو رف تفهو امف لفدف لفدف الحِذي وف ب  الفوف بف الرح ضفرف ذفهفبف نفاثفانو إِلفى بفيفتِِه. وف ». وف وتو لوودو لفكف يفمو وف توونف ففاِلبفنو الفمف مف ِ يفشف بت الرح
لفمف يفأفكولف أف، وف ِض ففلفمف يفشف وهو عفِن الفرف لفيفِه ِليوِقيمو تِِه عف ِض. ففقفامف شويووخو بفيف طفِجعا  عفلفى الفرف بفاتف موضف لف وف دفخف ما ، وف دو صفوف امف دفاوو صف ِ، وف بِيت ِل الصح ِمنف أفجف
يتا  لفدو حف ا كفانف الفوف ذفا لفمح مف قفالووا: «هووف اتف لفنحهو لفدف قفدف مف فنح الفوف وهو بِأ بِرو دف أفنف يوخف افف عفبِيدو دفاوو ، ففخف اتف لفدف مف ِم السحابِعِ أفنح الفوف كفانف فِي الفيفوف بفزا . وف مف خو عفهو مف

. ففقفالف اتف لفدف قفدف مف دو أفنح الفوف ، ففففِطنف دفاوو ونف هو يفتفنفاجو دو عفبِيدف أفى دفاوو رف !». وف لو أفشفرح لفدو؟ يفعفمف اتف الفوف تِنفا. ففكفيففف نفقوولو لفهو قفدف مف وف عف ِلصف مف نفاهو ففلفمف يفسف لحمف كف
اءف إِلفى دف، ثومح جف سفجف ِ وف بت لف بفيفتف الرح دفخف بفدحلف ثِيفابفهو وف ادحهفنف وف تفسفلف وف اغف ِض وف دو عفِن الفرف ». ففقفامف دفاوو اتف لفدو؟» ففقفالووا: «مف اتف الفوف دو ِلعفبِيِدِه: «هفلف مف دفاوو

تف لفدو قومف اتف الفوف ا مف لفمح ، وف بفكفيفتف تف وف يتا  صومف لفدو حف ا كفانف الفوف ؟ لفمح رو الحِذي ففعفلفتف ا هفذفا الفمف . ففقفالف لفهو عفبِيدوهو: «مف فكفلف بفزا  ففأ عووا لفهو خو ضف طفلفبف ففوف تِِه وف بفيف
اذفا ، ففِلمف اتف النف قفدف مف لفدو. وف يفا الفوف يفحف ب  وف نِي الرح مو حف ا يفرف بحمف لفمو؟ رو نف يفعف : مف بفكفيفتو لفنتِي قولفتو تو وف يتا  صومف لفدو حف ا كفانف الفوف : «لفمح بفزا ». ففقفالف أفكفلفتف خو وف
لفدفِت ا ففوف عفهف عف مف طفجف اضف ا وف لف إِلفيفهف دفخف أفتفهو وف رف دو بفثفشفبفعف امف ى دفاوو عفزح ». وف ِجعو إِلفيح ا هووف ففلف يفرف أفمح دحهو بفعفدو؟ أفنفا ذفاِهب  إِلفيفِه وف أفصوومو؟ هفلف أفقفِدرو أفنف أفرو

ذف أفخف ونف وف بحةف بفنِي عفم  بف يووآبو رف ارف حف ِ. وف بت ِل الرح هو «يفِديِديحا» ِمنف أفجف مف دفعفا اسف ِ وف سفلف بِيفِد نفاثفانف النحبِيت أفرف بحهو، وف ب  أفحف الرح ، وف انف هو سولفيفمف مف ابفنا ، ففدفعفا اسف
انفِزلف عفلفى عف بفِقيحةف الشحعفِب وف مف ِدينفةف الفِميفاِه. ففالنف اجف ذفتو أفيفضا  مف أفخف بحةف وف بفتو رف ارف : «قفدف حف دف يفقوولو سول  إِلفى دفاوو سفلف يووآبو رو أفرف لفكفِة. وف مف ِدينفةف الفمف مف

ِلِكِهمف عفنف ذف تفاجف مف أفخف ذفهفا. وف أفخف ا وف بفهف ارف حف بحةف وف ذفهفبف إِلفى رف دو كولح الشحعفِب وف عف دفاوو مف ا». ففجف لفيفهف ِمي عف عفى بِاسف ِدينفةف ففيودف ذف أفنفا الفمف ذفهفا ِلئفلح آخو خو ِدينفِة وف الفمف
ا جف الشحعفبف الحِذي فِيهف رف أفخف ا . وف ة  ِجدت ِدينفِة كفثِيرف ةف الفمف جف غفنِيمف رف أفخف دف. وف أفِس دفاوو كفانف عفلفى رف ۭر كفِريۭم، وف جف عف حف نفة  ِمنف الذحهفِب مف زف نوهو وف زف وف أفِسِه وف رف

ِميعو جف دو وف عف دفاوو جف . ثومح رف ونف دوِن بفنِي عفم  ِميعِ مو نفعف بِجف هفكفذفا صف ، وف رتِ هومف فِي أفتووِن الجو رح أفمف ِديۭد وف وِس حف فوؤو ِديۭد وف اِرجِ حف نفوف نفاِشيرف وف تف مف مف تفحف عفهو ضف وف وف
ِليمف شف  .الشحعفِب إِلفى أوورو

تِِه ارف أوخف ِل ثفامف نوونو ِللس قفِم ِمنف أفجف ِصرف أفمف أوحف دف. وف نوونو بفنو دفاوو ا أفمف بحهف فحف ، ففأ ارو ا ثفامف هف مو ِميلفة  اسف ت  جف دف أوخف ى بفعفدف ذفِلكف أفنحهو كفانف لفبفشفالوومف بفِن دفاوو رف جف وف
كفانف يوونفادفابو دف. وف عفى أفِخي دفاوو هو يوونفادفابو بفنو شفمف مو اِحب  اسف نوونف صف كفانف لفمف ا شفيفئا . وف نوونف أفنف يفففعفلف لفهف نفيف أفمف عفسورف فِي عفيف ، وف اءف ا كفانفتف عفذفرف لفنحهف

: «إِنتِي أوِحب  نوونو نِي؟» ففقفالف لفهو أفمف بِرو ا توخف بفاحۭ؟ أفمف بفاحۭ إِلفى صف ِعيف  هفكفذفا ِمنف صف ِلِك أفنفتف ضف اذفا يفا ابفنف الفمف ا . ففقفالف لفهو: «ِلمف ِكيما  ِجدت ل  حف جو رف

تِي ففتفأفتِيف ارف أوخف اكف ففقولف لفهو: دفعف ثفامف اءف أفبووكف ِليفرف إِذفا جف . وف ضف ارف تفمف طفِجعف عفلفى سفِريِركف وف : «اضف تف أفبفشفالوومف أفِخي». ففقفالف يوونفادفابو ارف أوخف ثفامف
ِلِك: «دفعف نوونو ِللفمف اهو. ففقفالف أفمف ِلكو ِليفرف اءف الفمف ، ففجف ضف ارف تفمف نوونو وف عف أفمف طفجف ى ففآكولف ِمنف يفِدهفا». ففاضف اِمي الطحعفامف لفرف لف أفمف تفعفمف بفزا  وف نِي خو ِعمف توطف وف

نوونف أفِخيِك ارف إِلفى الفبفيفِت قفائِل : «اذفهفبِي إِلفى بفيفِت أفمف دو إِلفى ثفامف سفلف دفاوو فرف اِمي كفعفكفتفيفِن ففآكولف ِمنف يفِدهفا». ففأ نفعف أفمف تفصف تِي ففتفأفتِيف وف ارف أوخف ثفامف
ِت الفكفعفكف بفزف خف هو وف امف عفِملفتف كفعفكا  أفمف نفتف وف عفجف ذفِت الفعفِجينف وف أفخف . وف طفِجع  هووف موضف ا وف نوونف أفِخيهف ارو إِلفى بفيفِت أفمف ِلي لفهو طفعفاما ». ففذفهفبفتف ثفامف مف اعف وف
: ارف نوونو ِلثفامف جف كول  إِنفسفاۭن عفنفهو. ثومح قفالف أفمف رف وا كولح إِنفسفاۭن عفنتِي». ففخف ِرجو : «أفخف نوونو قفالف أفمف . وف فبفى أفنف يفأفكولف هو، ففأ امف سفكفبفتف أفمف ذفِت الفِمقفلفةف وف أفخف وف

، تف لفهو ِليفأفكولف قفدحمف دفعِ. وف خف اهفا إِلفى الفمف نوونف أفخف أفتفتف بِِه أفمف ارو الفكفعفكف الحِذي عفِملفتفهو وف ذفتف ثفامف فخف دفعِ ففآكولف ِمنف يفِدِك». ففأ خف «اِيتِي بِالطحعفاِم إِلفى الفمف
لف هفِذِه . لف تفعفمف ائِيلف رف تِي». ففقفالفتف لفهو: «لف يفا أفِخي، لف توِذلحنِي لفنحهو لف يوففعفلو هفكفذفا فِي إِسف ِعي يفا أوخف طفِجِعي مف ا: «تفعفالفيِ اضف قفالف لفهف ا وف سفكفهف فمف ففأ

أف أفنف ». ففلفمف يفشف نفعونِي ِمنفكف ِلكف لفنحهو لف يفمف ِم الفمف لتِ النف كف ! وف ائِيلف رف اِء فِي إِسف اِحۭد ِمنف الس ففهف ا أفنفتف ففتفكوونو كفوف أفمح فيفنف أفذفهفبو بِعفاِري، وف ا أفنفا ففأ ةف. أفمح الفقفبفاحف
ا إِيحاهفا كفانفتف هف ةف الحتِي أفبفغفضف تحى إِنح الفبوغفضف ا  حف ة  شفِديدفة  ِجدت نوونو بوغفضف ا أفمف هف ا. ثومح أفبفغفضف عفهف عف مف طفجف اضف هفا وف رف قفهف ا وف كحنف ِمنفهف ا، بفلف تفمف تِهف وف عف ِلصف مف يفسف
ِر ظفمو ِمنف الخف ِدكف إِيحايف هووف أفعف ! هفذفا الشحر  بِطفرف : «قووِمي انفطفِلِقي!» ففقفالفتف لفهو: «لف سفبفبف نوونو ا أفمف قفالف لفهف ا إِيحاهفا. وف بحهف بحِة الحتِي أفحف حف أفشفدح ِمنف الفمف
كفانف هفا». وف اءف رف ِفِل الفبفابف وف أفقف اِرجا  وف دف هفِذِه عفنتِي خف رو : «اطف قفالف هو وف ِدمو هو الحِذي كفانف يفخف ا، بفلف دفعفا غولفمف عف لفهف مف أف أفنف يفسف الحِذي عفِملفتفهو بِي». ففلفمف يفشف

ارو عفلفتف ثفامف هفا. ففجف اءف رف أفقفففلف الفبفابف وف اِرجِ وف هو إِلفى الفخف اِدمو ا خف هف جف رف فخف بحاۭت ِمثفلف هفِذِه. ففأ ى كونح يفلفبِسفنف جو ِلِك الفعفذفارف ، لفنح بفنفاِت الفمف ن  لوح ب  مو ا ثفوف لفيفهف عف
وهفا: «هفلف ا أفبفشفالوومو أفخو ة . ففقفالف لفهف اِرخف كفانفتف تفذفهفبو صف ا وف أفِسهف عفتف يفدفهفا عفلفى رف ضف وف ا، وف لفيفهف نف الحِذي عف لفوح بف الفمو قفِت الثحوف زح مف ا، وف أفِسهف ادا  عفلفى رف مف رف
ِحشفة  فِي بفيفِت أفبفشفالوومف تفوف سف ارو مو تف ثفامف فقفامف ِر». ففأ بفِك عفلفى هفذفا الفمف ِعي قفلف . لف تفضف وِك هووف كوتِي. أفخو تِي اسف عفِك؟ ففالنف يفا أوخف وِك مف نوونو أفخو كفانف أفمف

ِل نوونف ِمنف أفجف يفۭر، لفنح أفبفشفالوومف أفبفغفضف أفمف لف بِخف نوونف بِشفرتۭ وف مف أفبفشفالوومو أفمف لتِ لفمف يوكف ا . وف تفاظف ِجدت وِر اغف ِميعِ هفِذِه الومو دو بِجف ِلكو دفاوو ا سفِمعف الفمف لفمح ا. وف أفِخيهف
ِميعف بفنِي . ففدفعفا أفبفشفالوومو جف ايِمف اصوورف الحتِي ِعنفدف أفففرف ونف فِي بفعفلف حف ازو زح اِن أفنحهو كفانف لفبفشفالوومف جف مف كفانف بفعفدف سفنفتفيفِن ِمنف الزح تفهو. وف ارف أوخف أفنحهو أفذفلح ثفامف
ِلكو لفبفشفالوومف: «لف يفا ابفنِي. لف ». ففقفالف الفمف بفِدكف عف عف عفبِيدوهو مف ِلكو وف . ففلفيفذفهفِب الفمف ونف ازو زح ذفا ِلعفبفِدكف جف : «هووف قفالف ِلِك وف اءف أفبفشفالوومو إِلفى الفمف جف ِلِك. وف الفمف

: ِلكو عفنفا». ففقفالف الفمف نوونف يفذفهفبف مف كفهو. ففقفالف أفبفشفالوومو: «إِذا  دفعف أفِخي أفمف أف أفنف يفذفهفبف بفلف بفارف لفيفِه، ففلفمف يفشف فلفحح عف ». ففأ لفيفكف نفذفهفبف كول نفا ِلئفلح نوثفقتِلف عف
تفى طفابف قفلفبو وا. مف انفهو: «انفظورو صفى أفبفشفالوومو ِغلفمف فوف ِلِك. ففأ ِميعف بفنِي الفمف جف نوونف وف عفهو أفمف سفلف مف فرف لفيفِه أفبفشفالوومو، ففأ فلفحح عف ؟» ففأ عفكف اذفا يفذفهفبو مف «ِلمف



انو أفبفشفالوومف كوونووا ذفِوي بفأفۭس». ففففعفلف ِغلفمف ؟ ففتفشفدحدووا وف توكومف رف افووا. أفلفيفسف أفنتِي أفنفا أفمف تولووهو. لف تفخف نوونف ففاقف ِربووا أفمف قولفتو لفكومو اضف ِر وف مف نوونف بِالفخف أفمف
دف: «قفدف بفرو إِلفى دفاوو لف الفخف صف ا هومف فِي الطحِريِق وف فِيمف بووا. وف هفرف ِلِه وف اِحۭد عفلفى بفغف ِكبووا كول  وف رف ِلِك وف ِميعو بفنِي الفمف رف أفبفشفالوومو. ففقفامف جف ا أفمف نوونف كفمف فمف بِأ

مف ثِيفابوهو اقِفوونف وف بِيِدِه وف ِميعو عف جف ِض وف عف عفلفى الفرف طفجف اضف قف ثِيفابفهو وف زح مف ِلكو وف د ». ففقفامف الفمف مف أفحف لفمف يفتفبفقح ِمنفهو ِلِك، وف ِميعف بفنِي الفمف قفتفلف أفبفشفالوومو جف
، لفنح ذفِلكف قفدف اتف دفهو مف حف نوونو وف ا أفمف ِلِك. إِنحمف ِميعف الفِفتفيفاِن بفنِي الفمف مف قفتفلووا جف دف: «لف يفظونح سفيتِِدي أفنحهو عفى أفِخي دفاوو قفة . ففقفالبف يوونفادفابو بفنو شفمف زح مف مو
نوونو ا أفمف اتووا. إِنحمف ِلِك قفدف مف ِميعف بفنِي الفمف ِلكو فِي قفلفبِِه شفيفئا  قفائِل  إِنح جف عفنح سفيتِِدي الفمف النف لف يفضف تفهو. وف ارف أوخف مف أفذفلح ثفامف نفذو يفوف ِضعف ِعنفدف أفبفشفالوومف مو وو
بفِل. ففقفالف يوونفادفابو انِِب الفجف هو بِجف اءف رف ونف عفلفى الطحِريِق وف إِذفا بِشفعفۭب كفثِيۭر يفِسيرو نفظفرف وف ففهو وف قِيبو طفرف ففعف الرح رف بف أفبفشفالوومو. وف هفرف ». وف اتف دفهو مف حف وف

بفكووا مف وف اتفهو وف ففعووا أفصف رف اءووا، وف ِلِك قفدف جف غف ِمنف الفكفلفِم إِذفا بِبفنِي الفمف ا ففرف لفمح ». وف ارف ا قفالف عفبفدوكف كفذفِلكف صف اءووا. كفمف ِلِك قفدف جف ذفا بفنوو الفمف ِلِك: «هووف ِللفمف
ا. دو عفلفى ابفنِِه الفيحامف كولحهف نفاحف دفاوو . وف شوورف ِلِك جف يهوودف مف ايف بفِن عفمتِ ذفهفبف إِلفى تفلفمف بف أفبفشفالوومو وف رف ا . ففهف عفبِيدوهو بوكفاء  عفِظيما  ِجدت ِلكو وف كفذفِلكف بفكفى الفمف وف
يفثو إِنحهو نوونف حف ى عفنف أفمف وجِ إِلفى أفبفشفالوومف لفنحهو تفعفزح رو دو يفتووقو إِلفى الفخو كفانف دفاوو . وف كفانف هونفاكف ثفلفثف ِسنِينف شوورف وف ذفهفبف إِلفى جف بف أفبفشفالوومو وف هفرف وف

اتف  .مف
ِن زف ا: «تفظفاهفِري بِالفحو قفالف لفهف ة  وف ِكيمف أفة  حف رف ذف ِمنف هونفاكف امف أفخف سفلف يووآبو إِلفى تفقووعف وف فرف ِلِك عفلفى أفبفشفالوومف. ففأ ويفةف أفنح قفلفبف الفمف رو ِلمف يووآبو ابفنو صف عف وف
ذفا الفكفلفِم». لتِِميِه بِهف كف ِلِك وف ِلي إِلفى الفمف خو ادف يتِۭت. وف ِهيف تفنووحو عفلفى مف ة  وف ا أفيحام  كفثِيرف أفةۭ لفهف رف يفۭت بفلف كوونِي كفامف لف تفدحِهنِي بِزف ِن، وف زف الفبفِسي ثِيفابف الفحو وف

!». ففقفالف ِلكو ا الفمف : «أفِعنف أفي هف قفالفتف دفتف وف سفجف ِض وف ا إِلفى الفرف ِههف جف تف عفلفى وف رح خف ِلكف وف أفةو التحقووِعيحةو الفمف رف ِت الفمف لحمف كف ا. وف عفلف يووآبو الفكفلفمف فِي ففِمهف جف وف
بف رف ا، ففضف نفهومف نف يفففِصلو بفيف لفيفسف مف قفِل وف ا فِي الفحف مف اصف نفاِن، ففتفخف اِريفتِكف ابف ِلجف ِلي. وف جو اتف رف لفة  قفدف مف مف : «إِنتِي أفرف ا بفالوِك؟» ففقفالفتف : «مف ِلكو ا الفمف لفهف

اِرثف ِلكف الفوف اِربف أفِخيِه ِلنفقفتولفهو بِنفففِس أفِخيِه الحِذي قفتفلفهو، ففنوهف لتِِمي ضف قفالووا: سف اِريفتِكف وف تف عفلفى جف ا قفدف قفامف ةو كول هف ذفا الفعفِشيرف هووف قفتفلفهو. وف رف وف ا الخف دوهومف أفحف
أفنفا أفةِ: «اذفهفبِي إِلفى بفيفتِِك وف رف ِلكو ِللفمف ِض». ففقفالف الفمف ِه الفرف جف لف بفِقيحة  عفلفى وف ما  وف ِلي اسف جو كوونف ِلرف لف يفتفرو ، وف تِي الحتِي بفِقيفتف رف مف ِفئوونف جف أفيفضا . ففيوطف

: «إِذفا ِلكو ِسي هو نفِقيحاِن». ففقفالف الفمف كورف ِلكو وف الفمف عفلفى بفيفِت أفبِي، وف ِلكف وف ِلِك: «عفلفيح اِلثفمو يفا سفيتِِدي الفمف أفةو التحقووِعيحةو ِللفمف رف أووِصي فِيِك». ففقفالفِت الفمف
: ِلكووا ابفنِي». ففقفالف ِم الفقفتفلف ِلئفلح يوهف ِلي  الدح ثتِرف وف تحى لف يوكف بح إِلفهفكف حف ِلكو الرح ا الفمف س ِك بفعفدو». ففقفالفِت: «اذفكورف أفي هف د  ففأفتِي بِِه إِلفيح ففلف يفعوودف يفمف ِك أفحف لحمف كف

: ِلِك». ففقفالف ة  إِلفى سفيتِِدي الفمف اِريفتوكف كفِلمف لحمف جف أفةو: «ِلتفتفكف رف ِض». ففقفالفِت الفمف ة  ِمنف شفعفِر ابفنِِك إِلفى الفرف قوطو شفعفرف ب  إِنحهو لف تفسف ي  هووف الرح «حف
ِفيحهو. نف د  مف ِلكف لف يفرو ا أفنح الفمف نِۭب بِمف ذف ذفا الفكفلفِم كفمو ِلكو بِهف لحمو الفمف يفتفكف ِ؟ وف ِر عفلفى شفعفِب اح تف بِِمثفِل هفذفا الفمف تفكفرف اذفا افف ِلمف أفةو: «وف رف «تفكفلحِمي» ففقفالفِت الفمف
دف عفنفهو رف تحى لف يوطف رو أفففكفارا  حف و نفففسا  بفلف يوففكتِ لف يفنفِزعو اح عو أفيفضا . وف مف ِض الحِذي لف يوجف اِق عفلفى الفرف رف هف ِف اِء الفمو نفكوونف كفالفمف وتف وف لفنحهو لف بودح أفنف نفمو
تِِه. ِل أفمف ِلكف يفففعفلو كفقفوف ِلكف لفعفلح الفمف مو الفمف لتِ اِريفتوكف أوكف اففنِي، ففقفالفتف جف ِر، لفنح الشحعفبف أفخف ذفا الفمف ِلكف سفيتِِدي بِهف مف الفمف لتِ وكف يفثو إِنتِي ِجئفتو ِل النف حف ِفي هو. وف نف مف

ِلِك اِريفتوكف ِليفكونف كفلفمو سفيتِِدي الفمف ِ. ففقفالفتف جف عا  ِمنف نفِصيِب اح ابفنِي مف ِلكفنِي أفنفا وف ِل الحِذي يوِريدو أفنف يوهف جو تفهو ِمنف يفِد الرح ِقذف أفمف عو ِليونف مف ِلكف يفسف لفنح الفمف
را  توِمي عفنتِي أفمف أفةِ: «لف تفكف رف ِلكو ِللفمف ». ففقفالف الفمف عفكف ب  إِلفهوكف يفكوونو مف الرح ، وف الشحرتِ يفِر وف ِم الفخف ِ ِلففهف لفِك اح ا هووف كفمف ِلكو إِنحمف ، لفنحهو سفيتِِدي الفمف اء  عفزف

يحة  ِهيف نفففسوكف يفا أفةو: «حف رف ابفِت الفمف فجف عفِك فِي هفذفا كولتِِه؟» ففأ : «هفلف يفدو يووآبف مف ِلكو ». ففقفالف الفمف ِلكو لحمف سفيتِِدي الفمف أفةو: «ِليفتفكف رف فلوِك عفنفهو». ففقفالفِت الفمف أ أفسف
اِريفتِكف كولح هفذفا ضفعف فِي ففِم جف هووف وف انِي وف صف بفدفكف يووآبف هووف أفوف ، لفنح عف ِلكو لحمف بِِه سفيتِِدي الفمف ا تفكف ادو يفِمينا  أفوف يفسفارا  عفنف كولتِ مف ، لف يوحف ِلكف سفيتِِدي الفمف

ِلكو ِض». ففقفالف الفمف ا فِي الفرف لفمف كولح مف ِ ِليفعف لفِك اح ِة مف مف ِكيم  كفِحكف يتِِدي حف سف ، وف رف ِه الفكفلفِم ففعفلف عفبفدوكف يووآبو هفذفا الفمف جف ِويِل وف ِل تفحف الفكفلفِم. لفجف
: قفالف يووآبو ، وف ِلكف كف الفمف بفارف دف وف سفجف ِض وف ِهِه إِلفى الفرف جف دح الفففتفى أفبفشفالوومف». ففسفقفطف يووآبو عفلفى وف ، ففاذفهفبف رو رف : «هفئفنفذف قفدف ففعفلفتو هفذفا الفمف ِليووآبف

أفتفى شوورف وف ذفهفبف إِلفى جف بفِدِه». ثومح قفامف يووآبو وف لف عف ِلكو قفوف ِلكف إِذف ففعفلف الفمف ة  فِي عفيفنفيفكف يفا سفيتِِدي الفمف دفتو نِعفمف جف ِلمف عفبفدوكف أفنتِي قفدف وف مف عف «الفيفوف
لفمف يفكونف فِي كولتِ ِلِك. وف هف الفمف جف لفمف يفرف وف تِِه وف فف أفبفشفالوومو إِلفى بفيف رف ِهي». ففانفصف جف لف يفرف وف ِرفف إِلفى بفيفتِِه وف : «ِليفنفصف ِلكو . ففقفالف الفمف ِليمف شف فبفشفالوومف إِلفى أوورو بِأ
ِلقوهو فِي آِخِر كولتِ أفسفهو، إِذف كفانف يفحف ِقِه رف لف ِعنفدف حف . وف تِِه لفمف يفكونف فِيِه عفيفب  تحى هفامف فبفشفالوومف، ِمنف بفاِطِن قفدفِمِه حف أ ا  كف دووح  ِجدت مف مف ِميل  وف ل  جف جو ائِيلف رف رف إِسف

، ارو ا ثفامف هف مو اِحدفة  اسف بِنفت  وف ِلدف لفبفشفالوومف ثفلفثفةو بفنِينف وف وو ِلِك. وف ِن الفمف زف أفِسِه ِمئفتفيف شفاقِۭل بِوف ِلقوهو، كفانف يفِزنو شفعفرف رف لفيفِه ففيفحف سفنفۭة، لفنحهو كفانف يفثفقولو عف
أف ِلِك ففلفمف يفشف ِسلفهو إِلفى الفمف سفلف أفبفشفالوومو إِلفى يووآبف ِليورف فرف ِلِك. ففأ هف الفمف جف لفمف يفرف وف ِليمف سفنفتفيفِن وف شف أفقفامف أفبفشفالوومو فِي أوورو نفظفِر. وف ِميلفةف الفمف أفة  جف رف كفانفِت امف وف

ِرقووهو أفحف . اذفهفبووا وف لفهو هونفاكف شفِعير  انِبِي، وف لفةف يووآبف بِجف قف وا. حف . ففقفالف ِلعفبِيِدِه: «انفظورو سفلف أفيفضا  ثفانِيفة  ففلفمف يفشفأف أفنف يفأفتِيف أفنف يفأفتِيف إِلفيفِه. ثومح أفرف
لفتِي بِالنحاِر؟» ففقفالف قف قف عفبِيدوكف حف رف اذفا أفحف قفالف لفهو: «ِلمف اءف إِلفى أفبفشفالوومف إِلفى الفبفيفِت وف جف لفةف بِالنحاِر. ففقفامف يووآبو وف قف قف عفبِيدو أفبفشفالوومف الفحف رف فحف بِالنحاِر». ففأ

يفر  ِلي لفوف كونفتو بفاقِيا  ؟ خف شوورف اذفا ِجئفتو ِمنف جف فلفهو: ِلمف أ ِلِك ِلتفسف ِسلفكف إِلفى الفمف ورف سفلفتو إِلفيفكف قفائِل : تفعفالف إِلفى هونفا ففأ : «هفئفنفذفا قفدف أفرف أفبفشفالوومو ِليووآبف
دف عفلفى سفجف ِلِك وف فتفى إِلفى الفمف دفعفا أفبفشفالوومف ففأ هو. وف بفرف أفخف ِلِك وف اءف يووآبو إِلفى الفمف ِجدف فِيح إِثفم  ففلفيفقفتولفنِي». ففجف إِنف وو ِلِك، وف هف الفمف جف ى وف . ففالنف إِنتِي أفرف هونفاكف

ِلكو أفبفشفالوومف ِلِك، ففقفبحلف الفمف امف الفمف ِض قودح ِهِه إِلفى الفرف جف  .وف
كول  انِِب طفِريِق الفبفاِب، وف يفِقفو بِجف رو وف كفانف أفبفشفالوومو يوبفكتِ هو. وف ونف قودحامف رو ل  يفجف جو ِسينف رف مف خف يفل  وف خف كفبفة  وف رف ذف مف كفانف بفعفدف ذفِلكف أفنح أفبفشفالوومف اتحخف وف

ائِيلف رف بفاِط إِسف ِد أفسف : «ِمنف أفحف ؟» ففيفقوولو ِدينفۭة أفنفتف : «ِمنف أفيحِة مف يفقوولو عووهو إِلفيفِه وف ِم كفانف أفبفشفالوومو يفدف كف ِل الفحو ِلِك لفجف ى آۭت إِلفى الفمف وف اِحِب دفعف صف
عفلونِي نف يفجف ِلِك». ثومح يفقوولو أفبفشفالوومو: «مف عو لفكف ِمنف قِبفِل الفمف مف نف يفسف لفِكنف لفيفسف مف ة ، وف تفِقيمف سف مو ة  وف اِلحف كف صف ورو . أومو ». ففيفقوولو أفبفشفالوومو لفهو: «انفظورف عفبفدوكف

كفانف يوقفبتِلوهو. وف ِسكوهو وف يومف هو وف د  يفدف دف لفهو يفمو جو د  ِليفسف كفانف إِذفا تفقفدحمف أفحف ونفِصففهو؟» وف ى ففأ وف دفعف ة  وف ِض ففيفأفتِيف إِلفيح كول  إِنفسفاۭن لفهو خوصوومف قفاِضيا  فِي الفرف
ايفِة فِي نِهف . وف ائِيلف رف اِل إِسف قف أفبفشفالوومو قولووبف ِرجف تفرف ِلِك، ففاسف ِم إِلفى الفمف كف ِل الفحو ائِيلف الحِذينف كفانووا يفأفتوونف لفجف رف ِميعِ إِسف ِر ِلجف أفبفشفالوومو يفففعفلو ِمثفلف هفذفا الفمف
شوورف نفايف فِي جف ، لفنح عفبفدفكف نفذفرف نفذفرا  ِعنفدف سوكف ونف بفرو ِ فِي حف بت توهو ِللرح أووفِيف نفذفِري الحِذي نفذفرف فذفهفبف وف نِي ففأ ِلِك: «دفعف بفِعينف سفنفة  قفالف أفبفشفالوومو ِللفمف أفرف

سفلف أفرف . وف ونف بفرو ذفهفبف إِلفى حف : «اذفهفبف بِسفلفۭم». ففقفامف وف ِلكو ». ففقفالف لفهو الفمف بح بودو الرح شفِليمف ففإِنتِي أفعف ب  إِلفى أوورو عفنِي الرح جف امف قفائِل : إِنف أفرف فِي أفرف
عف أفبفشفالوومف انفطفلفقف مف !» وف ونف بفرو لفكف أفبفشفالوومو فِي حف تف الفبووِق ففقوولووا: قفدف مف تومف صفوف ائِيلف قفائِل : «إِذفا سفِمعف رف بفاِط إِسف ِميعِ أفسف اِسيسف فِي جف وف أفبفشفالوومو جف

ِدينفتِِه دف ِمنف مف ِشيِر دفاوو ِ مو سفلف أفبفشفالوومو إِلفى أفِخيتووففلف الفِجيلوونِيت أفرف ونف شفيفئا . وف لفمف يفكوونووا يفعفلفمو ذفهفبووا بِبفسفاطفۭة، وف ِليمف قفدف دوعووا وف شف ۭل ِمنف أوورو جو ِمئفتفا رف
اِل دف قفائِل : «إِنح قولووبف ِرجف بتِر  إِلفى دفاوو خف فتفى مو . ففأ عف أفبفشفالوومف ايفدو مف الو يفتفزف كفانف الشحعفبو لف يفزف ِفتفنفةو شفِديدفة  وف كفانفِت الف . وف بفحو ذفبفائِحف ِجيلووهف إِذف كفانف يفذف

ِه جف اة  ِمنف وف ، لفنحهو لفيفسف لفنفا نفجف بو رو وا بِنفا نفهف ِليمف: «قوومو شف عفهو فِي أوورو ِميعِ عفبِيِدِه الحِذينف مف دو ِلجف اءف أفبفشفالوومف». ففقفالف دفاوو رف تف وف ارف ائِيلف صف رف إِسف



ا سفبف كولتِ مف ِلِك: «حف ِلِك ِللفمف دتِ السحيفِف». ففقفالف عفبِيدو الفمف ِدينفةف بِحف ِربف الفمف يفضف يونفِزلف بِنفا الشحرح وف ِركفنفا وف يودف ِرعووا ِللذحهفاِب ِلئفلح يوبفاِدرف وف أفبفشفالوومف. أفسف
كول  ِلكو وف جف الفمف رف خف اِريح ِلِحففِظ الفبفيفِت. وف ِلكو عفشفرف نِسفاۭء سفرف كف الفمف تفرف هو. وف اءف رف تِِه وف ِميعو بفيف جف ِلكو وف جف الفمف رف نو عفبِيدوهو». ففخف ِلكو نفحف هو سفيتِدونفا الفمف تفارو يفخف
، ِست  تتِيتِينف ِميعو الفجف جف الس عفاةِ وف لحِدينف وف ِميعِ الفجف عف جف ونف بفيفنف يفدفيفِه مف ِميعو عفبِيِدِه كفانووا يفعفبورو جف نفدف الفبفيفِت الفبفعفِد. وف ِو ِف قففووا عِ وف الشحعفِب فِي أفثفِرِه وف

عف أفقِمف مف ِجعف وف عفنفا؟ ارف اذفا تفذفهفبو أفنفتف أفيفضا  مف ِ: «ِلمف تتِيت ِلكو ِلتحايف الفجف ِلِك. ففقفالف الفمف ونف بفيفنف يفدفيِ الفمف كفانووا يفعفبورو ، وف تح هو ِمنف جف اءف رف ۭل أفتووا وف جو ِمئفِة رف
. تفكف وف عف إِخف جتِ رف ِجعف وف ؟ ارف يفثو أفنفطفِلقو أفنفا أفنفطفِلقو إِلفى حف عفنفا وف مف أوتِيهوكف بِالذحهفاِب مف الفيفوف سا  ِجئفتف وف . أفمف طفنِكف نفِفي  أفيفضا  ِمنف وف مف ِلِك لفنحكف غفِريب  وف الفمف

يفاةِ - ِت أفوف ِللفحف وف ِلكو - إِنف كفانف ِللفمف ا كفانف سفيتِِدي الفمف ثومف يف ، إِنحهو حف ِلكو ي  سفيتِِدي الفمف حف ب  وف ي  هووف الرح : «حف ِلكف ابف إِتحايو الفمف فجف ». ففأ عفكف ق  مف الفحف ةو وف مف حف الرح
ِميعو كفانفتف جف عفهو. وف ففاِل الحِذينف مف ِميعو الفطف جف اِلِه وف ِميعو ِرجف جف تتِي  وف ». ففعفبفرف إِتحايو الفجف بورف اعف : «اذفهفبف وف دو ِلتحايف بفدوكف أفيفضا ». ففقفالف دفاوو نفاكف يفكوونو عف ففهو

إِذفا يحِة. وف وف طفِريِق الفبفرتِ ِميعو الشحعفِب نفحف عفبفرف جف ونف وف رو اِدي قفدف ِلكو فِي وف عفبفرف الفمف . وف ونف ِميعو الشحعفِب يفعفبورو جف ۭت عفِظيۭم وف وف ِض تفبفِكي بِصف الفرف
ِميعو الشحعفِب ِمنف الفعوبووِر تحى انفتفهفى جف ِعدف أفبِيفاثفارو حف صف ِ، وف عووا تفابووتف اح ضف ِ. ففوف ِد اح ِملوونف تفابووتف عفهف عفهو يفحف ِميعو اللحِويتِينف مف جف ادووقف أفيفضا  وف بِصف
نفهو. كف سف مف يوِرينِي إِيحاهو وف ِجعونِي وف ِ ففإِنحهو يورف بت ة  فِي عفيفنفيِ الرح دفتو نِعفمف جف ِدينفِة، ففإِنف وف ِ إِلفى الفمف ِجعف تفابووتف اح : «أفرف ادووقف ِلكو ِلصف ِدينفِة. ففقفالف الفمف ِمنف الفمف

ِدينفِة ِجعف إِلفى الفمف اۭء؟ ففارف ادووقف الفكفاِهِن: «أفأفنفتف رف ِلكو ِلصف نفيفِه». ثومح قفالف الفمف سونو فِي عفيف ا يفحف سفبفمف ئفنفذفا. ففلفيفففعفلف بِي حف ، ففهف : «إِنتِي لفمف أوسفرح بِكف إِنف قفالف وف
ة  ِمنفكومف تحى تفأفتِيف كفِلمف يحِة حف انفى فِي سوهووِل الفبفرتِ وا. أفنتِي أفتفوف ا. انفظورو عفكومف ا مف ا ِكلفهومف . ابفنفاكومف يوونفاثفانو بفنو أفبِيفاثفارف عفصو ابفنوكف وف أفِخيمف بِسفلفۭم أفنفتف وف

عفدو بفاِكيا  يفتووِن. كفانف يفصف بفِل الزح عفِد جف صف ِعدف فِي مف دو ففصف ا دفاوو أفمح . وف ا هونفاكف أفقفامف ِليمف وف شف ِ إِلفى أوورو أفبِيفاثفارو تفابووتف اح ادووقو وف عف صف جف فرف بِيِري». ففأ ِلتفخف
دو إِنح أفِخيتووففلف بِرف دفاوو أوخف . وف هومف يفبفكوونف عفدوونف وف كفانووا يفصف أفسفهو، وف اِحۭد رف عفهو غفط وا كول  وف ِميعو الشحعفِب الحِذينف مف جف افِيا ، وف ِشي حف يفمف غفطحى وف أفسوهو مو رف وف

ِ قفدف ِكيت وشفايف الفرف ِ، إِذفا بِحو دف ِلح يفثو سفجف ِة حف ِقمح دو إِلفى الف لف دفاوو صف ا وف لفمح ». وف ةف أفِخيتووففلف شوورف ب  مف قف يفا رف متِ دو: «حف عف أفبفشفالوومف، ففقفالف دفاوو بفيفنف الفففاتِنِينف مف
قولفتف لفبفشفالوومف: ِدينفِة وف عفتف إِلفى الفمف جف لفِكنف إِذفا رف ل . وف ِعي تفكوونو عفلفيح ِحمف تف مف دو: «إِذفا عفبفرف أفِسِه. ففقفالف لفهو دفاوو ابو عفلفى رف الت رف ِب وف قف الثحوف زح مف لفِقيفهو مو
أفبِيفاثفارو ادووقو وف عفكف هونفاكف صف . أفلفيفسف مف ةف أفِخيتووففلف شوورف . ففإِنحكف توبفِطلو ِلي مف النف أفنفا عفبفدوكف اۭن وف مف نفذو زف بفدو أفبِيكف مو . أفنفا عف ِلكو ا الفمف أفنفا أفكوونو عفبفدفكف أفي هف

يوونفاثفانو ادووقف وف عفصو ِلصف ا أفِخيمف نفاهومف ا ابف مف عفهو ذفا هونفاكف مف أفبِيفاثفارف الفكفاِهنفيفِن. هووف ادووقف وف بِرف بِِه صف فخف ِلِك ففأ عوهو ِمنف بفيفِت الفمف مف ا تفسف الفكفاِهنفاِن. ففكول  مف
ِليمف شف لو أوورو خو أفبفشفالوومو يفدف ِدينفِة وف دف إِلفى الفمف اِحبو دفاوو وشفايو صف فتفى حو ا». ففأ عوونفهف مف ۭة تفسف ا إِلفيح كولح كفِلمف ِسلوونف عفلفى أفيفِديِهمف . ففتورف  .لفبِيفاثفارف

ِمئفةو بِيۭب وف ِمئفةو عونفقووِد زف بفۭز وف ِغيِف خو ا ِمئفتفا رف لفيفِهمف دوودفيفِن، عف شف يفِن مف ارف ِفيبووشفثف قفدف لفِقيفهو بِِحمف ِة إِذفا بِِصيبفا غولفِم مف ِقمح دو قفِليل  عفِن الف ا عفبفرف دفاوو لفمح وف
اِن ِليفأفكولووا، التتِينو ِللفِغلفمف بفزو وف الفخو كووِب، وف ِلِك ِللر  اِن ِلبفيفِت الفمف ارف هفِذِه؟» ففقفالف ِصيبفا: «افلفِحمف ا لفكف وف ِلكو ِلِصيبفا: «مف ۭر. ففقفالف الفمف مف ِزق  خف ِص تِيۭن وف قورف
مف : الفيفوف ِليمف، لفنحهو قفالف شف ِقيم  فِي أوورو ذفا هووف مو ِلِك: «هووف ؟» ففقفالف ِصيبفا ِللفمف أفيفنف ابفنو سفيتِِدكف : «وف ِلكو يحِة». ففقفالف الفمف يفا فِي الفبفرتِ نف أفعف بفهو مف رف رو ِليفشف مف الفخف وف
ة  فِي عفيفنفيفكف ! لفيفتفنِي أفِجدو نِعفمف دفتو ». ففقفالف ِصيبفا: «سفجف ِفيبووشفثف ا ِلمف ذفا لفكف كول  مف ِلكو ِلِصيبفا: «هووف لفكفةف أفبِي». ففقفالف الفمف مف ائِيلف مف رف د  ِلي بفيفتو إِسف يفرو
هووف ا، يفسوب  وف ِعي بفنو ِجيرف هو شفمف مو لف اسف ةِ بفيفِت شفاوو اِرجۭ ِمنف هونفاكف ِمنف عفِشيرف ۭل خف جو وِريمف إِذفا بِرف دو إِلفى بفحو ِلكو دفاوو اءف الفمف ا جف لفمح ». وف ِلكف يفا سفيتِِدي الفمف
ِعي يفقوولو هفكفذفا كفانف شفمف عفنف يفسفاِرِه. وف ةِ عفنف يفِمينِِه وف بفابِرف ِميعو الفجف جف ِميعو الشحعفِب وف جف دف وف ِلِك دفاوو ِميعف عفبِيِد الفمف جف دف وف ةِ دفاوو ارف شوقو بِالفِحجف يفرف ، وف جو رو يفخف
ب  قفدف دفففعف الرح نفهو، وف ضا  عف لفكفتف ِعوف لف الحِذي مف اِء بفيفِت شفاوو لفيفكف كولح ِدمف ب  عف دح الرح ! قفدف رف لف بفِليحعفالف جو رف اِء وف مف لف الدتِ جو جف يفا رف رو جِ اخف رو فِي سفبتِِه: «اخف

يتِتو سفيتِِدي اذفا يفسوب  هفذفا الفكفلفبو الفمف ِلِك: «ِلمف ويفةف ِللفمف رو اۭء!» ففقفالف أفبِيشفايو ابفنو صف لو ِدمف جو كف لفنحكف رف اقِع  بِشفرتِ هفا أفنفتف وف ، وف لفكفةف ِليفِد أفبفشفالوومف ابفنِكف مف الفمف
اذفا : ِلمف نف يفقوولو مف دف. وف بح قفالف لفهو: سوبح دفاوو ويفةف؟ دفعووهو يفسوبح لفنح الرح رو لفكومف يفا بفنِي صف ا ِلي وف : «مف ِلكو أفسفهو». ففقفالف الفمف فقفطفعف رف بورف ففأ نِي أفعف ؟ دفعف ِلكف الفمف

؟ دفعووهو ِ النف بِنفيفاِمينِي  ِريت لوبو نفففِسي، ففكفمف بِالفحف شفائِي يفطف جف ِمنف أفحف رف ذفا ابفنِي الحِذي خف ِميعِ عفبِيِدِه: «هووف ِلجف دو لفبِيشفايف وف قفالف دفاوو تفففعفلو هفكفذفا؟» وف
ونف فِي الوهو يفِسيرو ِرجف دو وف إِذف كفانف دفاوو ِم». وف ذفا الفيفوف سفبحتِِه بِهف ضف مف يفرا  ِعوف ب  خف يوكفافِئفنِي الرح ذفلحتِي وف بح يفنفظورو إِلفى مف بح قفالف لفهو. لفعفلح الرح يفسوبح لفنح الرح
كول  الشحعفِب ِلكو وف اءف الفمف جف . وف ابف يفذفِري الت رف قفابِلفهو وف ةِ مو ارف شوقو بِالفِحجف يفرف هووف سفائِر  وف يفسوب  وف قفابِلفهو وف بفِل مو انِِب الفجف ِعي يفِسيرو فِي جف الطحِريِق كفانف شفمف

اءف ا جف لفمح . وف مف عفهو أفِخيتووففلو مف شفِليمف وف فتووا إِلفى أوورو ائِيلف ففأ رف الو إِسف ِميعو الشحعفِب ِرجف جف ا أفبفشفالوومو وف أفمح . وف وا هونفاكف احو تفرف يووا ففاسف قفدف أفعف عفهو وف الحِذينف مف
؟ اِحبِكف عف صف وفوكف مف عفرو : «أفهفذفا مف وشفايف !» ففقفالف أفبفشفالوومو ِلحو ِلكو يف الفمف ! ِليفحف ِلكو يف الفمف : «ِليفحف دف إِلفى أفبفشفالوومف، قفالف اِحبو دفاوو ِكي  صف وشفايو الفرف حو

عفهو مف ائِيلف ففلفهو أفكوونو وف رف اِل إِسف كول  ِرجف هفذفا الشحعفبو وف ب  وف هو الرح تفارف لفِكِن الحِذي اخف وشفايو لفبفشفالوومف: «كفلح، وف ؟» ففقفالف حو اِحبِكف عف صف اذفا لفمف تفذفهفبف مف ِلمف
ة  شوورف طووا مف : «أفعف قفالف أفبفشفالوومو لفِخيتووففلف ». وف تو بفيفنف يفدفيف أفبِيكف كفذفِلكف أفكوونو بفيفنف يفدفيفكف دفمف ا خف ِدمو؟ أفلفيفسف بفيفنف يفدفيِ ابفنِِه؟ كفمف نف أفخف ثفانِيا : مف أوقِيمو. وف
وها  رو كف تف مف ائِيلف أفنحكف قفدف ِصرف رف عف كول  إِسف مف كفهونح ِلِحففِظ الفبفيفِت، ففيفسف اتِي تفرف ِ أفبِيكف اللحوف اِريت لف إِلفى سفرف خو ». ففقفالف أفِخيتووففلو لفبفشفالوومف: «ادف اذفا نفففعفلو مف
. ائِيلف رف ِميعِ إِسف امف جف ِ أفبِيِه أفمف اِريت لف أفبفشفالوومو إِلفى سفرف دفخف حِ، وف ةف عفلفى السحطف يفمف بووا لفبفشفالوومف الفخف ». ففنفصف عفكف ِميعِ الحِذينف مف ، ففتفتفشفدحدف أفيفِدي جف ِمنف أفبِيكف

عفلفى أفبفشفالوومف دف وف ةِ أفِخيتووففلف عفلفى دفاوو شوورف ِ. هفكفذفا كول  مف فلو بِكفلفِم اح أ نف يفسف ا فِي تِلفكف الفيحاِم كفمف ةو أفِخيتووففلف الحتِي كفانف يوِشيرو بِهف شوورف كفانفتف مف وف
ِميعا   .جف

يفِن تفِخي الفيفدف رف مو تفعفب  وف هووف مو لفيفِه وف لفةف ففآتِيف عف دف هفِذِه اللحيف اءف دفاوو رف عفى وف أفسف أفقوومو وف ۭل وف جو نِي أفنفتفِخبو اثفنفيف عفشفرف أفلففف رف قفالف أفِخيتووففلو لفبفشفالوومف: «دفعف وف
لوبوهو، ففيفكوونو لو الحِذي تفطف جو ِميعِ هووف الرح وعِ الفجف جو . كفرو ِميعف الشحعفِب إِلفيفكف د  جف أفرو دفهو وف حف ِلكف وف ِربو الفمف أفضف عفهو، وف بف كول  الشحعفِب الحِذي مف رو هو، ففيفهف ِعجو وزف ففأ
عف مف ِكيح ففنفسف وشفايف الفرف عو أفيفضا  حو . ففقفالف أفبفشفالوومو: «ادف ائِيلف رف ِميعِ شويووخِ إِسف يوِن جف أفعف يفنفيف أفبفشفالوومف وف رو فِي عف سونف الفمف كول  الشحعفِب فِي سفلفۭم». ففحف

.« لحمف أفنفتف سفبف كفلفِمِه أفمف لف؟ تفكف لو حف . أفنفعفمف لحمف أفِخيتووففلو وشفايو إِلفى أفبفشفالوومف قفالف أفبفشفالوومو: «بِِمثفِل هفذفا الفكفلفِم تفكف اءف حو ا جف ا يفقوولو هووف أفيفضا ». ففلفمح مف
ة  رح مف مو أفنح أفنففوسفهو ة ، وف بفابِرف مف جف الفهو أفنحهو ِرجف لفمو أفبفاكف وف ةف. أفنفتف تفعف رح ا أفِخيتووففلو هفِذِه الفمف ةو الحتِي أفشفارف بِهف شوورف سفنفة  الفمف وشفايو لفبفشفالوومف: «لفيفسفتف حف ففقفالف حو

يفكوونو إِذفا سفقفطف اِكِن. وف ِد الفمف ففِر أفوف أفحف دفى الفحو تفبِئ  فِي إِحف خف عف الشحعفِب. هفا هووف النف مو لف يفبِيتو مف لو قِتفاۭل وف جو أفبووكف رف قفِل. وف ثفِكۭل فِي الفحف كفدوبحۭة مو
قفلفِب الفسفِد اءف أفبفشفالوومف. أفيفضا  ذوو الفبفأفِس الحِذي قفلفبوهو كف رف ة  فِي الشحعفِب الحِذي وف رف تف كفسف ارف : قفدف صف عو ففيفقوولو مف تِدفاِء أفنح السحاِمعف يفسف مف فِي اِلبف هو بفعفضو

ائِيلف ِمنف دفانف إِلفى بِئفِر رف تفِمعف إِلفيفكف كول  إِسف فنف يفجف و بفأفۭس. ِلذفِلكف أوِشيرو بِأ عفهو ذفوو الحِذينف مف ، وف بحار  ونف أفنح أفبفاكف جف ائِيلف يفعفلفمو رف ِميعف إِسف بفانا ، لفنح جف يفذووبو ذفوف
ولف الطحلتِ لفيفِه نوزو نفنفِزلف عف ، وف يفثو هووف اِكِن حف ِد الفمف نفأفتِيف إِلفيفِه إِلفى أفحف سفِط. وف توكف سفائِر  فِي الفوف رف ضف حف ةِ، وف ثفرف ِر فِي الفكف ِل الحِذي عفلفى الفبفحف مف سفبفعۭ، كفالرح
ِدينفِة ِحبفال ، ائِيلف إِلفى تِلفكف الفمف رف ِميعو إِسف ِملو جف ِدينفۭة، يفحف ازف إِلفى مف إِذفا انفحف اِحد . وف عفهو وف اِل الحِذينف مف جف ِميعِ الرتِ لف ِمنف جف لف يفبفقفى ِمنفهو وف ِض، وف عفلفى الفرف



ةِ شوورف سفنو ِمنف مف ِ أفحف ِكيت وشفايف الفرف ةف حو شوورف : «إِنح مف ائِيلف رف اِل إِسف كول  ِرجف اة ». ففقفالف أفبفشفالوومو وف صف لف حف تحى لف تفبفقفى هونفاكف وف اِدي حف هفا إِلفى الفوف ر  ففنفجو
أفبِيفاثفارف الفكفاِهنفيفِن: «كفذفا ادووقف وف وشفايو ِلصف قفالف حو فبفشفالوومف. وف ب  الشحرح بِأ ِة ِليونفِزلف الرح اِلحف ةِ أفِخيتووففلف الصح شوورف رف بِإِبفطفاِل مف بح أفمف ». ففإِنح الرح أفِخيتووففلف
لفةف فِي دف: لف تفبِتف هفِذِه اللحيف وا دفاوو بِرو أفخف ِسلووا عفاِجل  وف تو أفنفا. ففالنف أفرف كفذفا أفشفرف كفذفا وف ، وف ائِيلف رف عفلفى شويووخِ إِسف كفذفا أفشفارف أفِخيتووففلو عفلفى أفبفشفالوومف وف وف
اِريفةو لفقفِت الفجف ، ففانفطف لف وجف يفِن رو اقِففيفِن ِعنفدف عف عفصو وف أفِخيمف كفانف يوونفاثفانو وف عفهو». وف ِميعو الشحعفِب الحِذي مف جف ِلكو وف بورف ِلئفلح يوبفتفلفعف الفمف يحِة، بفِل اعف سوهووِل الفبفرتِ

ا عفاِجل  . ففذفهفبفا ِكلفهومف بفرف أفبفشفالوومف أفخف ا غولفم  وف آهومف ِدينفةف. ففرف يفا دفاِخلفيفِن الفمف ا أفنف يورف ا لفمف يفقفِدرف مف دف، لفنحهو ِلكف دفاوو ا الفمف بفرف أفخف ا ذفهفبفا وف هومف ا، وف مف تفهو بفرف أفخف وف
لفِم لفيفِه سفِميذا  ففلفمف يوعف تف عف سفطفحف فا  عفلفى ففِم الفبِئفِر وف شفتف سفجف ففرف أفةو وف رف ذفِت الفمف فخف ا. ففأ لف إِلفيفهف لفهو بِئفر  فِي دفاِرِه، ففنفزف وِريمف وف ۭل فِي بفحو جو لف بفيفتف رف دفخف وف

ا ففتحشووا لفمح اِء». وف ا قفنفاةف الفمف أفةو: «قفدف عفبفرف رف مو الفمف ؟» ففقفالفتف لفهو يوونفاثفانو عفصو وف قفالووا: «أفيفنف أفِخيمف أفةِ إِلفى الفبفيفِت وف رف اءف عفبِيدو أفبفشفالوومف إِلفى الفمف . ففجف رو الفمف
لفيفكومف ، لفنح هفكفذفا أفشفارف عف اءف وا سفِريعا  الفمف بورو اعف وا وف دف: «قوومو قفالف ِلدفاوو ذفهفبفا وف ا ِمنف الفبِئفِر وف جف رف بفعفدف ِذهفابِِهمف خف ِليمف. وف شف عووا إِلفى أوورو جف ا رف لفمف يفِجدووهومف وف
أفى ا رف ا أفِخيتووففلو ففلفمح أفمح . وف دونح د  لفمف يفعفبوِر الورف بفاحِ لفمف يفبفقف أفحف ِعنفدف ضووِء الصح . وف دونح وا الورف عفبفرو عفهو وف ِميعو الشحعفِب الحِذي مف جف دو وف ». ففقفامف دفاوو أفِخيتووففلو
اءف جف دوفِنف فِي قفبفِر أفبِيِه. وف اتف وف مف نفقف نفففسفهو وف خف صفى ِلبفيفتِِه، وف أفوف ِدينفتِِه، وف انفطفلفقف إِلفى بفيفتِِه إِلفى مف قفامف وف اِر وف ا، شفدح عفلفى الفِحمف لف بِهف تفهو لفمف يوعفمف شوورف أفنح مف
اسفا ابفنف كفانف عفمف يفِش. وف اسفا بفدفلف يووآبف عفلفى الفجف أفقفامف أفبفشفالوومو عفمف عفهو. وف ائِيلف مف رف اِل إِسف ِميعو ِرجف جف دونح هووف وف بفرف أفبفشفالوومو الورف عف نفايِمف. وف حف دو إِلفى مف دفاوو

كفانف ِض ِجلفعفادف. وف أفبفشفالوومو فِي أفرف ائِيلو وف رف لف إِسف نفزف . وف ويفةف أومتِ يووآبف رو ِت صف اشف أوخف ايِلف بِنفِت نفاحف لف إِلفى أفبِيجف ائِيِلي  الحِذي دفخف رف ا اِلسف هو يِثفرف مو ۭل اسف جو رف
ِليمف، وجف ِزلحيف الفِجلفعفاِديح ِمنف رو بفرف ، وف يئِيلف ِمنف لوودفبفارف اِكيرف بفنو عفمتِ مف ، وف ونف بحِة بفنِي عفم  اشف ِمنف رف نفايِمف أفنح شووبِيف بفنف نفاحف حف دو إِلفى مف اءف دفاوو ا جف لفمح

دف بفنف بفقفۭر ِلدفاوو جو أفنا  وف ضف بفدفة  وف زو عفسفل  وف ِويتا  وف شف صا  مف ِحمتِ عفدفسا  وف فوول  وف ففِريكا  وف دفقِيقا  وف شفِعيرا  وف ِحنفطفة  وف ۭف وف زف آنِيفةف خف طوسووسا  وف شا  وف وا ففرف قفدحمو
يحِة شفانو فِي الفبفرتِ عفطف تفعفب  وف مو عفانو وف وف مف قفالووا: «الشحعفبو جف عفهو ِليفأفكولووا. لفنحهو ِللشحعفِب الحِذي مف  .«وف

ثولفثا  بِيفِد أفبِيشفايف ابفِن دو الشحعفبف ثولفثا  بِيفِد يووآبف وف سفلف دفاوو أفرف سفاءف ِمئفاۭت. وف ؤف رو سفاءف أولووۭف وف ؤف لفيفِهمف رو عفلف عف جف عفهو، وف دو الشحعفبف الحِذي مف صفى دفاوو أفحف وف
بفنفا لف ، لفنحنفا إِذفا هفرف جف رو : «لف تفخف ». ففقفالف الشحعفبو عفكومف جو مف رو ِلكو ِللشحعفِب: «إِنتِي أفنفا أفيفضا  أفخف قفالف الفمف ِ. وف تتِيت ثولفثا  بِيفِد إِتحايف الفجف ويفةف أفِخي يووآبف وف صفرو
: ِلكو مو الفمف ِدينفِة». ففقفالف لفهو دفة  ِمنف الفمف لفحو أفنف تفكوونف لفنفا نفجف النف الفصف ةِ آلفۭف ِمنحا. وف النف أفنفتف كفعفشفرف فونفا لف يوبفالوونف بِنفا. وف اتف نِصف إِذفا مف يوبفالوونف بِنفا، وف

: إِتحايف أفبِيشفايف وف ِلكو يووآبف وف صفى الفمف أفوف أولووفا . وف ِميعو الشحعفِب ِمئفاۭت وف جف جف رف خف انِِب الفبفاِب وف ِلكو بِجف قففف الفمف يونِكومف أفففعفلوهو». ففوف سونو فِي أفعف ا يفحف «مف
. ائِيلف رف قفِل ِلِلقفاِء إِسف جف الشحعفبو إِلفى الفحف رف خف فبفشفالوومف. وف سفاِء بِأ ؤف ِميعف الر  ِلكو جف صفى الفمف ِميعو الشحعفِب ِحينف أفوف سفِمعف جف فحقووا ِلي بِالفففتفى أفبفشفالوومف». وف «تفرف
ونف أفلففا . رو ِم. قوتِلف ِعشف ة  فِي ذفِلكف الفيفوف قفتفلفة  عفِظيمف كفانفتف هونفاكف مف دف، وف امف عفبِيِد دفاوو ائِيلف أفمف رف ، ففانفكفسفرف هونفاكف شفعفبو إِسف ايِمف ِر أفففرف عف كفانف الفِقتفالو فِي وف وف
ادففف صف ِم. وف مو السحيففو فِي ذفِلكف الفيفوف لفهو رو ِمنف الشحعفِب عفلفى الحِذينف أفكف عف مو الفوف لفهو ادف الحِذينف أفكف زف ِض، وف ِه كولتِ الفرف جف نفتفِشرا  عفلفى وف كفانف الفِقتفالو هونفاكف مو وف
عولتِقف بفيفنف ِة وف مف أفسوهو بِالفبوطف لفتففحِة، ففتفعفلحقف رف ِة الفمو ِة الفعفِظيمف مف اِن الفبوطف تف أفغفصف لف الفبفغفلو تفحف اِكبا  عفلفى بفغفۭل، ففدفخف كفانف أفبفشفالوومو رف دف، وف أفبفشفالوومو عفبِيدف دفاوو

ِل الحِذي جو ِة». ففقفالف يووآبو ِللرح مف عفلحقا  بِالفبوطف أفيفتو أفبفشفالوومف مو : «إِنتِي قفدف رف بفرف يووآبف أفخف ل  وف جو آهو رف . ففرف رح تفهو مف الفبفغفلو الحِذي تفحف ِض، وف الفرف اِء وف السحمف
: «ففلفوف لو ِليووآبف جو ِمنفطفقفة ؟» ففقفالف الرح ِة وف ة  ِمنف الفِفضح ِطيفكف عفشفرف عفلفيح أفنف أوعف ِض، وف ِربفهو هونفاكف إِلفى الفرف اذفا لفمف تفضف أفيفتفهو، ففِلمف هو: «إِنحكف قفدف رف بفرف أفخف

وا أفيتا  كفانف تفِرزو إِتحايف قفائِل : احف أفبِيشفايف وف اكف فِي آذفانِنفا أفنفتف وف صف ِلكف أفوف ِلِك، لفنح الفمف د  يفِدي إِلفى ابفِن الفمف ا كونفتو أفمو ِة لفمف ِزنف فِي يفِدي أفلفف  ِمنف الفِفضح وو
: «إِنتِي ي». ففقفالف يووآبو قفففتف ِضدتِ ء ، وأفنفتف كونفتف وف ِلِك شفيف ففى عفِن الفمف ورا ، إِذف لف يفخف ل ففكونفتو ففعفلفتو بِنفففِسي زو ِت ِف إِ ففتفى أفبفشفالوومف. وف ِمنفكومف عفلفى الف

اِملوو اۭن حف ةو ِغلفمف ا عفشفرف اطف بِهف أفحف ِة، وف مف ي  فِي قفلفِب الفبوطف هووف بفعفدو حف ا فِي قفلفِب أفبفشفالوومف وف نفشحبفهف اۭم بِيفِدِه وف ذف ثفلفثفةف ِسهف فخف ». ففأ كف امف بِرو هفكفذفا أفمف لف أفصف
ذووا أفبفشفالوومف أفخف . وف نفعف الشحعفبف ، لفنح يووآبف مف ائِيلف رف عف الشحعفبو عفِن اتتِبفاعِ إِسف جف بف يووآبو بِالفبووِق ففرف رف ضف اتووهو. وف أفمف بووا أفبفشفالوومف وف رف ضف ِسلفحِ يووآبف وف

كفانف تِِه. وف يفمف اِحۭد إِلفى خف ، كول  وف ائِيلف رف بف كول  إِسف هفرف ةِ. وف ارف ا  ِمنف الفِحجف ة  ِجدت ة  عفِظيمف مف جف لفيفِه رو وا عف أفقفامو ِ الفعفِظيِم وف بت ِر فِي الفجو عف وهو فِي الفوف حو طفرف وف
ِمِه، دفعفا النحصفبف بِاسف ِمي». وف ِكيِر اسف ِل تفذف : «لفيفسف ِليف ابفن  لفجف ِلِك، لفنحهو قفالف اِدي الفمف ي  النحصفبف الحِذي فِي وف هووف حف أفقفامف ِلنفففِسِه وف ذف وف أفبفشفالوومو قفدف أفخف
دفائِِه». ففقفالف ف قفِد انفتفقفمف لفهو ِمنف أفعف ، لفنح اح ِلكف رف الفمف وبفشتِ ِر ففأ نِي أفجف : «دفعف ادووقف عفصو بفنو صف قفالف أفِخيمف ِم. وف عفى «يفدف أفبفشفالوومف» إِلفى هفذفا الفيفوف هووف يودف وف
قفالف يووآبو ». وف اتف ِلِك قفدف مف ِل أفنح ابفنف الفمف رو ِمنف أفجف مف لف توبفشتِ هفذفا الفيفوف ، وف رو رف توبفشتِ ۭم آخف ِم. فِي يفوف ةۭ فِي هفذفا الفيفوف اِحبو بِشفارف ا أفنفتف صف : «مف لفهو يووآبو
ا كفانف مف هف : «مف ادووقف ففقفالف ِليووآبف عفصو بفنو صف عفادف أفيفضا  أفِخيمف . وف كفضف رف دف كووِشي ِليووآبف وف ». ففسفجف أفيفتف ا رف ِلكف بِمف بِِر الفمف أفخف ِلكووِشي: «اذفهفبف وف

ِري». ففقفالف ا كفانف أفجف مف هف : «مف ى؟» قفالف ازف ة  توجف لفيفسف لفكف بِشفارف ِري أفنفتف يفا ابفنِي وف اذفا تفجف : «ِلمف اءف كووِشي». ففقفالف يووآبو رف ِر أفنفا أفيفضا  وف نِي أفجف ففدفعف
حِ الفبفاِب إِلفى الس وِر قِيبو إِلفى سفطف طفلفعف الرح اِلسا  بفيفنف الفبفابفيفِن، وف دو جف كفانف دفاوو . وف سفبفقف كووِشيف ِر وف عفصو فِي طفِريِق الفغفوف ى أفِخيمف رف ِر». ففجف لفهو: «اجف

عفى كفانف يفسف ة ». وف دفهو ففِفي ففِمِه بِشفارف حف : «إِنف كفانف وف ِلكو . ففقفالف الفمف ِلكف بفرف الفمف أفخف قِيبو وف دفهو. ففنفادفى الرح حف ِري وف ۭل يفجف جو إِذفا بِرف نفظفرف وف ففعف عفيفنفيفِه وف رف وف
.« ر  بفشتِ هفذفا أفيفضا  مو : «وف ِلكو دفهو». ففقفالف الفمف حف ِري وف ل  يفجف جو ذفا رف : «هووف قفالف ابف وف قِيبو الفبفوح ِري، ففنفادفى الرح رف يفجف ل  آخف جو قِيبو رف أفى الرح . ثومح رف بو يفقفرو وف

ۭة». ففنفادفى اِلحف ةۭ صف يفأفتِي بِبِشفارف اِلح  وف ل  صف جو : «هفذفا رف ِلكو ». ففقفالف الفمف ادووقف عفصف بفِن صف يِ أفِخيمف رف ِل كفجف يف الفوح رف ى جف : «إِنتِي أفرف قِيبو قفالف الرح وف
مف ففعووا أفيفِديفهو مف الحِذينف رف ب  إِلفهوكف الحِذي دفففعف الفقفوف ك  الرح بفارف : «مو قفالف ِض. وف ِهِه إِلفى الفرف جف ِلِك عفلفى وف دف ِللفمف سفجف ِلِك: «السحلفمو». وف قفالف ِللفمف عفصو وف أفِخيمف

ِلِك بفدف الفمف سفاِل يووآبف عف هوورا  عفِظيما  ِعنفدف إِرف مف أفيفتو جو : «قفدف رف عفصو ففتفى أفبفشفالوومف؟» ففقفالف أفِخيمف : «أفسفلفم  ِللف ِلكو ِلِك». ففقفالف الفمف عفلفى سفيتِِدي الفمف
ِلكو لفنح قفالف كووِشي: « ِليوبفشحرف سفيتِِدي الفمف إِذفا بِكووِشي قفدف أفتفى، وف . وف قففف وف نفا». ففدفارف وف قِفف هفهو : «دورف وف ِلكو اذفا». ففقفالف الفمف لفمف مف لفمف أفعف ، وف عفبفدفكف وف

دفاءو سفيتِِدي الفففتفى أفعف ففتفى أفبفشفالوومف؟» ففقفالف كووِشي: «ِليفكونف كف ِلكو ِلكووِشي: «أفسفلفم  ِللف ». ففقفالف الفمف لفيفكف قفائِِمينف عف ِميعِ الف مف ِمنف جف بح قفِد انفتفقفمف لفكف الفيفوف الرح
شحى: «يفا ابفنِي أفبفشفالوومو، يفا ابفنِي هووف يفتفمف يفقوولو وف كفانف يفبفِكي وف يحِة الفبفاِب وف ِعدف إِلفى ِعلتِ صف ِلكو وف عفجف الفمف ». ففانفزف لفيفكف ِللشحرتِ وا عف ِميعو الحِذينف قفامو جف ِلِك وف الفمف

! يفا أفبفشفالوومو ابفنِي يفا ابفنِي ضا  عفنفكف ت  ِعوف  .«يفا ابفنِي! أفبفشفالوومو، يفا لفيفتفنِي مو
ِميعِ الشحعفِب، لفنح الشحعفبف سفِمعووا فِي ة  ِعنفدف جف نفاحف ِم مف ِت الفغفلفبفةو فِي ذفِلكف الفيفوف ارف يفنووحو عفلفى أفبفشفالوومف». ففصف ِلكو يفبفِكي وف ذفا الفمف : «هووف بِرف يووآبو وخف ففأ

ا ِجلوونف ِعنفدفمف مو الفخف ا يفتفسفلحلو الفقفوف ِدينفِة كفمف وِل إِلفى الفمف ِم ِللد خو تفسفلحلف الشحعفبو فِي ذفِلكف الفيفوف فسحفف عفلفى ابفنِِه. وف ِلكف قفدف تفأ نف يفقوولو إِنح الفمف ِم مف ذفِلكف الفيفوف
ِلِك إِلفى لف يووآبو إِلفى الفمف ۭت عفِظيۭم: «يفا ابفنِي أفبفشفالوومو، يفا أفبفشفالوومو ابفنِي يفا ابفنِي!» ففدفخف وف خف بِصف رف صف هو وف هف جف ِلكو وف سفتفرف الفمف بوونف فِي الفِقتفاِل. وف رو يفهف

بحتِكف حف ، بِمف اِريتِكف أفنففوِس سفرف أفنففوِس نِسفائِكف وف بفنفاتِكف وف أفنففوِس بفنِيكف وف مف وف نفِقِذي نفففِسكف الفيفوف ، مو ِميعِ عفبِيِدكف وهف جف جو مف وو يفتف الفيفوف زف : «قفدف أفخف قفالف الفبفيفِت وف



مف كول نفا الفيفوف يتا  وف مف أفنحهو لفوف كفانف أفبفشفالوومو حف تو الفيفوف لف عفبِيد ، لفنتِي عفِلمف سفاءو وف ؤف مف أفنحهو لفيفسف لفكف رو تف الفيفوف رف هف . لفنحكف أفظف ِحبتِيكف بوغفِضكف ِلمو بفِغِضيكف وف ِلمو
عفكف د  مف جف لف يفبِيتو أفحف رو ِ إِنحهو إِنف لفمف تفخف بت تو بِالرح . لفنتِي قفدف أفقفسفمف طفيتِبف قولووبف عفبِيِدكف جف وف رو اخف . ففالنف قومف وف يفنفيفكف رو فِي عف سونف ِحينفئِۭذ الفمف تفى لفحف وف مف

ِميعف الشحعفِب: وا جف بفرو فخف لفسف فِي الفبفاِب. ففأ جف ِلكو وف !» ففقفامف الفمف نفذو ِصبفاكف إِلفى النف ابفكف مو لفيفكف ِمنف كولتِ شفرتۭ أفصف يفكوونو ذفِلكف أفشفرح عف لفةف، وف هفِذِه اللحيف
ِميعو الشحعفِب فِي كفانف جف تِِه. وف يفمف اِحۭد إِلفى خف بووا كول  وف رف ائِيلو ففهف رف ا إِسف أفمح ِلِك. وف امف الفمف ِميعو الشحعفِب أفمف فتفى جف اِلس  فِي الفبفاِب». ففأ ِلكو جف ذفا الفمف «هووف

ِض بف ِمنف الفرف النف قفدف هفرف . وف ِطينِيتِينف ِفِلسف انفا ِمنف يفِد الف هووف نفجح دفائِنفا وف قفذفنفا ِمنف يفِد أفعف ِلكف قفدف أفنف : «إِنح الفمف ائِيلف قفائِِلينف رف بفاِط إِسف ِميعِ أفسف اۭم فِي جف ِخصف
دو إِلفى ِلكو دفاوو سفلف الفمف أفرف ِلِك؟» وف اعِ الفمف جف اذفا أفنفتومف سفاِكتوونف عفنف إِرف ِب. ففالنف ِلمف رف اتف فِي الفحف لفيفنفا قفدف مف نفاهو عف سفحف أفبفشفالوومو الحِذي مف ِل أفبفشفالوومف وف لفجف

ائِيلف إِلفى رف ِميعِ إِسف قفدف أفتفى كفلفمو جف ِلِك إِلفى بفيفتِِه، وف اعِ الفمف جف اذفا تفكوونوونف آِخِرينف فِي إِرف أفبِيفاثفارف الفكفاِهنفيفِن قفائِل : «قوولف ِلشويووخِ يفهووذفا: ِلمف ادووقف وف صف
ِمي؟ هفكفذفا لفحف ِمي وف ا أفنفتف عفظف اسفا: أفمف قوولف ِلعفمف ِلِك؟ وف اعِ الفمف جف اذفا تفكوونوونف آِخِرينف فِي إِرف ِمي. ففِلمف لفحف ِمي وف تومف عفظف تِي. أفنف وف ِلِك فِي بفيفتِِه؟ أفنفتومف إِخف الفمف
اِحۭد، ۭل وف جو اِل يفهووذفا كفرف ِميعِ ِرجف الف قولووبف جف تفمف ». ففاسف يفۭش ِعنفِدي كولح الفيحاِم بفدفلف يووآبف ئِيسف جف هفكفذفا يفِزيدو إِنف كونفتف لف تفِصيرو رف و وف يفففعفلو بِيف اح
ِلِك لفقفاةِ الفمف اِل سفائِرا  ِلمو أفتفى يفهووذفا إِلفى الفِجلفجف ، وف دونتِ أفتفى إِلفى الورف ِلكو وف عف الفمف جف ». ففرف ِميعو عفبِيِدكف جف ِجعف أفنفتف وف : «ارف ِلِك قفائِِلينف سفلووا إِلفى الفمف فرف ففأ

ۭل ِمنف جو عفهو أفلففو رف مف دف وف ِلِك دفاوو اِل يفهووذفا ِلِلقفاِء الفمف عف ِرجف لف مف نفزف وِريمف وف ا الفبِنفيفاِمينِي  الحِذي ِمنف بفحو ِعي بفنو ِجيفرف . ففبفادفرف شفمف دونح ِلكف الورف ِليوعفبتِرف الفمف
عفبفرف الفقفاِربو ِلتفعفبِيِر بفيفِت ِلِك. وف امف الفمف دونح أفمف اضووا الورف عفهو، ففخف ونف مف رو عفبِيدوهو الفِعشف سفةف عفشفرف وف مف بفنووهو الفخف لف وف ِصيبفا غولفمو بفيفِت شفاوو ، وف يفاِمينف بِنف
لف ِسبف ِلي سفيتِِدي إِثفما ، وف ِلِك: «لف يفحف قفالف ِللفمف دونح وف ا عفبفرف الورف ِلِك ِعنفدفمف امف الفمف ا أفمف ِعي بفنو ِجيفرف سفقفطف شفمف يفنفيفِه. وف سونو فِي عف ا يفحف ِل مف ِلعفمف ِلِك وف الفمف

هفئفنفذفا قفدف ، وف طفأفتو لفمو أفنتِي قفدف أفخف ِلكو ذفِلكف فِي قفلفبِِه. لفنح عفبفدفكف يفعف عف الفمف تحى يفضف ِليمف حف شف ِلِك ِمنف أوورو وجِ سفيتِِدي الفمف رو مف خو بفدوكف يفوف ى بِِه عف ا اففتفرف تفذفكورف مف
ِ؟» ففقفالف بت ِسيحف الرح ِعي لفنحهو سفبح مف ويفةف: «أفلف يوقفتفلو شفمف رو ِلِك». ففقفالف أفبِيشفايو ابفنو صف لفتو ِلِلقفاِء سفيتِِدي الفمف نفزف لف كولتِ بفيفِت يووسوفف وف مف أفوح ِجئفتو الفيفوف

ِلك  عفلفى مف مف تو أفنتِي الفيفوف ا عفِلمف ؟ أفففمف ائِيلف رف د  فِي إِسف مف يوقفتفلو أفحف ؟ آلفيفوف قفاِوِمينف مف مو تحى تفكوونووا ِليف الفيفوف ويفةف حف رو لفكومف يفا بفنِي صف ا ِلي وف دو: «مف دفاوو
تفنفى لف اعف لفيفِه وف تفِن بِِرجف لفمف يفعف ِلِك وف لف ِلِلقفاِء الفمف ِفيبووشفثو ابفنو شفاوو لف مف نفزف . وف ِلكو لففف لفهو الفمف حف ». وف وتو ِعي: «لف تفمو ِلكو ِلشفمف ؟» ثومح قفالف الفمف ائِيلف رف إِسف
: ِلكو ِلِك قفالف لفهو الفمف ِليمف ِلِلقفاِء الفمف شف اءف إِلفى أوورو ا جف ِم الحِذي أفتفى فِيِه بِسفلفۭم. ففلفمح ِلكو إِلفى الفيفوف ِم الحِذي ذفهفبف فِيِه الفمف لف غفسفلف ثِيفابفهو ِمنف الفيفوف يفتِِه وف بِِلحف
لفيفِه كفبو عف فرف ارف ففأ : أفشود  ِلنفففِسيف الفِحمف دفعفنِي، لفنح عفبفدفكف قفالف ِلكو إِنح عفبفِدي قفدف خف : «يفا سفيتِِدي الفمف ؟» ففقفالف ِفيبووشفثو ِعي يفا مف اذفا لفمف تفذفهفبف مف «ِلمف

. لفنح كولح بفيفِت نفيفكف سونو فِي عفيف ا يفحف ِ. ففاففعفلف مف لفِك اح ِلكو كفمف سفيتِِدي الفمف ِلِك، وف شفى بِعفبفِدكف إِلفى سفيتِِدي الفمف وف . وف جو رف ِلِك، لفنح عفبفدفكف أفعف عف الفمف أفذفهفبو مف وف
ِلِك؟» خف أفيفضا  إِلفى الفمف رو تحى أفصف ۭ ِلي بفعفدو حف قت في  حف . ففأ ائِدفتِكف عفلفتف عفبفدفكف بفيفنف الِكِلينف عفلفى مف قفدف جف ِلِك، وف تفى ِلسفيتِِدي الفمف وف أفبِي لفمف يفكونف إِلح أونفاسا  مف
ِذ الفكولح أفيفضا  بفعفدف أفنف ِلِك: «ففلفيفأفخو ِفيبووشفثو ِللفمف ». ففقفالف مف قفلف اِن الفحف ِصيبفا تفقفِسمف ؟ قفدف قولفتو إِنحكف أفنفتف وف وِركف ومو لحمو بفعفدو بِأ اذفا تفتفكف : «ِلمف ِلكو ففقفالف لفهو الفمف

ِزلحيو قفدف كفانف بفرف . وف دونتِ ِلِك ِليوشفيتِعفهو ِعنفدف الورف عف الفمف دونح مف عفبفرف الورف ِليمف وف وجف ِزلحيو الفِجلفعفاِدي  ِمنف رو لف بفرف نفزف تِِه». وف ِلكو بِسفلفۭم إِلفى بفيف اءف سفيتِِدي الفمف جف
بورف أفنفتف : «اعف ِزلحيف ِلكو ِلبفرف ا . ففقفالف الفمف ل  عفِظيما  ِجدت جو نفايِمف لفنحهو كفانف رف حف تِِه فِي مف ِلكف ِعنفدف إِقفامف هووف عفالف الفمف انِينف سفنفة . وف ا  - كفانف ابفنف ثفمف شفاخف ِجدت

انِينف مف ابفنو ثفمف ؟ أفنفا الفيفوف ِليمف شف ِلِك إِلفى أوورو عف الفمف عفدف مف تحى أفصف يفاتِي حف ِلِك: «كفمف أفيحامو ِسنِي حف ِزلحيو ِللفمف شفِليمف». ففقفالف بفرف ِعي فِي أوورو أفنفا أفعوولوكف مف ِعي وف مف
اذفا غفنتِيفاِت؟ ففِلمف الفمو غفنتِينف وف اتف الفمو وف عو أفيفضا  أفصف مف هفلف أفسف ، وف بو رف ا أفشف مف ا آكولو وف ِعمو عفبفدوكف بِمف تفطف هفلف يفسف ِديِء، وف الرح يتِزو بفيفنف الطحيتِِب وف سفنفة . هفلف أومف
ِجعو فةِ؟ دفعف عفبفدفكف يفرف كفاففأ ِذِه الفمو ِلكو بِهف ونِي الفمف اذفا يوكفافِئ ِلمف ِلِك. وف عف الفمف دونح مف ِلِك؟ يفعفبورو عفبفدوكف قفِليل  الورف يفكوونو عفبفدوكف أفيفضا  ثِقفل  عفلفى سفيتِِدي الفمف

: «إِنح ِلكو ابف الفمف فجف ». ففأ يفنفيفكف سونو فِي عف ا يفحف ِلِك ففاففعفلف لفهو مف عف سفيتِِدي الفمف بورو مف امو يفعف هف بفدوكف ِكمف ذفا عف هووف ي. وف أومتِ ِدينفتِي ِعنفدف قفبفِر أفبِي وف وتف فِي مف فمو ففأ
ِلكو قفبحلف الفمف . وف بفرف ِلكو عف الفمف ، وف دونح ِميعو الشحعفِب الورف ». ففعفبفرف جف نحاهو ِمنتِي أفففعفلوهو لفكف ا تفتفمف كول  مف ، وف سونو فِي عفيفنفيفكف ا يفحف فففعفلو لفهو مف ِعي ففأ بورو مف امف يفعف هف ِكمف
فو شفعفِب كفذفِلكف نِصف ، وف ِلكف وا الفمف كول  شفعفِب يفهووذفا عفبحرو عفهو، وف امو مف هف عفبفرف ِكمف اِل وف ِلكو إِلفى الفِجلفجف عفبفرف الفمف كفانِِه. وف عف إِلفى مف جف كفهو ففرف بفارف ِزلحيف وف بفرف

بفيفتِِه ِلِك وف دونح بِالفمف وا الورف عفبفرو الو يفهووذفا وف تونفا ِرجف وف اذفا سفِرقفكف إِخف ِلِك: «ِلمف قفالووا ِللفمف ِلِك، وف اءوونف إِلفى الفمف ائِيلف جف رف اِل إِسف ِميعِ ِرجف إِذفا بِجف . وف ائِيلف رف إِسف
لفنفا شفيفئا  ِمنف ِر؟ هفلف أفكف اذفا تفغفتفاظو ِمنف هفذفا الفمف ِلمف . وف ِلكف قفِريب  إِلفيح : «لفنح الفمف ائِيلف رف الف إِسف اِل يفهووذفا ِرجف ابف كول  ِرجف فجف عفهو؟» ففأ دف مف اِل دفاوو كولتِ ِرجف وف

لفمف ففففتف بِي وف تفخف اذفا اسف دف. ففِلمف ق  ِمنفكف بِدفاوو أفنفا أفحف ِلِك، وف ۭم فِي الفمف هو ةو أفسف الف يفهووذفا: «ِلي عفشفرف ائِيلف ِرجف رف الو إِسف ابف ِرجف فجف هفبفنفا ِهبفة ؟» ففأ ِلِك أفوف وف الفمف
ائِيلف رف اِل إِسف اِل يفهووذفا أفقفسفى ِمنف كفلفِم ِرجف كفانف كفلفمو ِرجف ِلِكي؟» وف اعِ مف جف ل  فِي إِرف  .يفكونف كفلفِمي أفوح

لف لفنفا نفِصيب  فِي ابفِن يفسحى. دف وف م  فِي دفاوو : «لفيفسف لفنفا قِسف قفالف بف بِالفبووِق وف ، ففضفرف ل  بِنفيفاِمينِي  جو ِري رف هو شفبفعو بفنو بِكف مو ل  لفئِيم  اسف جو اتحففقف هونفاكف رف وف
مف ِلكفهو وا مف مو الو يفهووذفا ففلفزف ا ِرجف أفمح ِري. وف اِء شفبفعف بفِن بِكف رف دف إِلفى وف اِء دفاوو رف ائِيلف ِمنف وف رف اِل إِسف ِعدف كول  ِرجف ». ففصف ائِيلو رف تِِه يفا إِسف يفمف ۭل إِلفى خف جو كول  رف

عفلفهونح جف كفهونح ِلِحففِظ الفبفيفِت، وف اتِي تفرف اِريح الفعفشفرف اللحوف ِلكو النتِسفاءف السحرف ذف الفمف أفخف . وف ِليمف شف دو إِلفى بفيفتِِه فِي أوورو اءف دفاوو جف ِليمف. وف شف دونتِ إِلفى أوورو ِمنف الورف
عف ِلي مف اسفا: «اجف ِلكو ِلعفمف قفالف الفمف وبفِة. وف تِِهنح فِي ِعيشفِة الفعوزو وف ِم مف حبووسفاۭت إِلفى يفوف ، بفلف كونح مف لف إِلفيفِهنح خو لفِكنف لفمف يفدف كفانف يفعوولوهونح وف ۭز، وف جف تف حف تفحف
: دو لفبِيشفايف رف عفِن الفِميقفاِت الحِذي عفيحنفهو. ففقفالف دفاوو فخح لفِكنحهو تأ عف يفهووذفا، وف مف اسفا ِليفجف ضورف أفنفتف هونفا». ففذفهفبف عفمف احف الف يفهووذفا فِي ثفلفثفِة أفيحاۭم، وف ِرجف
يونِنفا». اِم أفعف ففِلتف ِمنف أفمف يفنف ِصينفة  وف دونا  حف اتفبفعفهو ِلئفلح يفِجدف ِلنفففِسِه مو ذف أفنفتف عفبِيدف سفيتِِدكف وف . ففخو ثفرف ِمنف أفبفشفالوومف ِري أفكف نفا شفبفعو بفنو بِكف «النف يوِسيءو إِلفيف
ةِ رف خف ا كفانووا ِعنفدف الصح لفمح ِري. وف ِليمف ِليفتفبفعووا شفبفعف بفنف بِكف شف وا ِمن أوورو جو رف خف ِميعو الفبفطفاِل، وف جف الس عفاةو وف لحدوونف وف : الفجف الو يووآبف هو ِرجف اءف رف جف وف رف ففخف

دوودفة  عفلفى شف ِدِه مف قفةو سفيفۭف فِي ِغمف قفهو ِمنفطف ففوف بِِه الحِذي كفانف لفبِسفهو، وف قا  عفلفى ثفوف تفنفطتِ كفانف يووآبو مو . وف مف هو اسفا قودحامف اءف عفمف ِة الحتِي فِي ِجبفعوونف جف الفعفِظيمف
اسفا ا عفمف أفمح اسفا ِليوقفبتِلفهو». وف يفِة عفمف نفى بِِلحف سفكفتف يفدو يووآبف الفيومف أفمف اسفا: «أفسفاِلم  أفنفتف يفا أفِخي؟ وف . ففقفالف يووآبو ِلعفمف جف انفدفلفقف السحيففو رف ا خف يفِه، ففلفمح قفوف حف
وهو أفبِيشفايو أفخو ا يووآبو وف أفمح . وف اتف لفيفِه، ففمف لفمف يوثفنتِ عف ِض وف هو إِلفى الفرف عفاءف لفقف أفمف نِِه ففدف بفهو بِِه فِي بفطف رف ، ففضف تفِرزف ِمنف السحيفِف الحِذي بِيفِد يووآبف ففلفمف يفحف
اسفا كفانف عفمف ». وف اءف يووآبف رف دف، ففوف نف هووف ِلدفاوو مف ، وف نف سورح بِيووآبف : «مف ، ففقفالف اِن يووآبف اِحد  ِمنف ِغلفمف نفدفهو وف ِو ِف قففف عِ وف ِري. وف ففتفبِعفا شفبفعف بفنف بِكف

أفى أفنح ا رف با ، لفمح ِه ثفوف لفيف حف عف طفرف قفِل وف كحِة إِلفى الفحف اسفا ِمنف الستِ ، نفقفلف عفمف لو أفنح كولح الشحعفِب يفِقفوونف جو أفى الرح ا رف لفمح كحِة. وف سفِط الستِ غو فِي الدحِم فِي وف رح يفتفمف
ائِيلف إِلفى آبفلف رف بفاِط إِسف ِميعِ أفسف عفبفرف فِي جف ِري. وف اءف يووآبف ِلتتِبفاعِ شفبفعف بفِن بِكف رف كحِة عفبفرف كول  إِنفسفاۭن وف ا نوِقلف عفِن الستِ . ففلفمح نف يفِصلو إِلفيفِه يفِقفو كولح مف

ِدينفِة لف الفمف وف سفة  حف وا ِمتفرف أفقفامو عفكفةف وف وهو فِي آبفِل بفيفِت مف اصفرو حف اءووا وف جف هو. وف اءف رف وا أفيفضا  وف جو رف خف عووا وف تفمف ، ففاجف ِميعِ الفبِيِريتِينف جف عفكفةف وف بفيفِت مف وف
عووا. مف ِدينفِة: «اِسف ة  ِمنف الفمف ِكيمف أفة  حف رف قفاِط الس وِر. ففنفادفِت امف ِل إِسف ِربوونف لفجف عف يووآبف كفانووا يوخف ِميعو الشحعفِب الحِذينف مف جف اِر، وف تف فِي الفِحصف فقفامف ففأ



عف كفلفمف مف ». ففقفالفتف لفهو: «اسف : «أفنفا هووف ؟» ففقفالف أفةو: «أفأفنفتف يووآبو رف ا، ففقفالفِت الفمف مف إِلفيفهف ». ففتفقفدح كف لتِمف وكف نفا ففأ مف إِلفى هفهو عووا. قوولووا ِليووآبف تفقفدح مف اسف
ة  أفِمينفة  فِي سفاِلمف ا. أفنفا مو وف هفكفذفا كفانووا انفتفهف . وف فلوونف فِي آبفلف أ ال  يفسف : سوؤف ل  قفائِِلينف ونف أفوح : «كفانووا يفتفكفلحمو ». ففقفالفتف : «أفنفا سفاِمع  ». ففقفالف تِكف أفمف

. ِلكف أفنف أوهف اشفايف أفنف أفبفلفعف وف ! حف اشفايف : «حف ابف يووآبو فجف ِ؟» ففأ بت لفعو نفِصيبف الرح اذفا تفبف . ِلمف ائِيلف رف ا  فِي إِسف أومت ِدينفة  وف . أفنفتف طفاِلب  أفنف توِميتف مف ائِيلف رف إِسف
ِدينفِة». ففقفالفِت فنفصفِرفف عفِن الفمف دفهو ففأ حف وهو وف لتِمو دف. سف ِلِك دفاوو ففعف يفدفهو عفلفى الفمف ِري رف هو شفبفعو بفنو بِكف مو ايِمف اسف بفِل أفففرف ل  ِمنف جف جو . لفنح رف رو لفيفسف كفذفِلكف الفمف

أفلفقووهو إِلفى ِري وف أفسف شفبفعف بفِن بِكف ا ففقفطفعووا رف تِهف مف ِميعِ الشحعفِب بِِحكف أفةو إِلفى جف رف فتفِت الفمف أفسوهو يولفقفى إِلفيفكف عفِن الس وِر». ففأ ذفا رف : «هووف أفةو ِليووآبف رف الفمف

ِميعِ كفانف يووآبو عفلفى جف ِلِك. وف شفِليمف إِلفى الفمف عف إِلفى أوورو جف ا يووآبو ففرف أفمح تِِه. وف يفمف اِحۭد إِلفى خف ِدينفِة كول  وف فووا عفِن الفمف رف بف بِالفبووِق ففانفصف رف ، ففضف يووآبف
ا كفاتِبا ، ِشيوف ل ، وف سفجتِ يفهووشفاففاطو بفنو أفِخيلوودف مو يفِة، وف امو عفلفى الفِجزف أفدوورف الس عفاةِ، وف لحِدينف وف بفنفايفا بفنو يفهوويفادفاعف عفلفى الفجف ، وف ائِيلف رف يفِش إِسف جف

دف ا الفيفائِيِري  أفيفضا  كفانف كفاِهنا  ِلدفاوو ِعيفرف أفبِيفاثفارو كفاِهنفيفِن، وف ادووقو وف صف  .وف
اِء، لفنحهو قفتفلف مف ِل بفيفِت الدتِ لفجف لف وف ِل شفاوو : «هووف لفجف ب  ِ. ففقفالف الرح بت هف الرح جف دو وف ، سفنفة  بفعفدف سفنفۭة. ففطفلفبف دفاوو دف ثفلفثف ِسنِينف وع  فِي أفيحاِم دفاوو كفانف جو وف
ِل مف لفجف لو أفنف يفقفتولفهو طفلفبف شفاوو ، وف ائِيلف رف مف بفنوو إِسف لففف لفهو قفدف حف ، وف وِريتِينف ائِيلف بفلف ِمنف بفقفايفا الفمو رف الفِجبفعوونِي ونف لفيفسووا ِمنف بفنِي إِسف ». (وف الفِجبفعوونِيتِينف

ِ؟» ففقفالف لفهو بت فتِرو ففتوبفاِركووا نفِصيبف الرح اذفا أوكف بِمف اذفا أفففعفلو لفكومف وف : «مف مف قفالف لفهو ِلكو الفِجبفعوونِيتِينف وف يفهووذفا) ففدفعفا الفمف ائِيلف وف رف تِِه عفلفى بفنِي إِسف غفيفرف
.« ا قولفتومف أفففعفلوهو لفكومف مف هف : «مف ». ففقفالف ائِيلف رف دا  فِي إِسف لفيفسف لفنفا أفنف نوِميتف أفحف لف ِعنفدف بفيفتِِه، وف لف وف لف ذفهفب  ِعنفدف شفاوو ة  وف : «لفيفسف لفنفا فِضح الفِجبفعوونِي ونف

ِ بت مف ِللرح ِلبفهو اۭل ِمنف بفنِيِه ففنفصف ، ففلفنوعفطف سفبفعفةف ِرجف ائِيلف رف وِم إِسف نفا ِلكفيف لف نوِقيمف فِي كولتِ توخو لفيفنفا ِليوبِيدف رف عف الحِذي تفآمف نفانفا وف لو الحِذي أففف جو ِلِك: «الرح ففقفالووا ِللفمف
ِ الحتِي بت ِل يفِميِن الرح لف ِمنف أفجف ِفيبووشفثف بفِن يوونفاثفانف بفِن شفاوو ِلكو عفلفى مف ففقف الفمف أفشف ِطي». وف : «أفنفا أوعف ِلكو ِ». ففقفالف الفمف بت تفاِر الرح خف لف مو فِي ِجبفعفِة شفاوو

لف بفنِي ِميكفالف ابفنفِة شفاوو ، وف ِفيبووشفثف مف ونِيف وف مو : أفرف لف ا ِلشفاوو مف لفدفتفهو ففةف ابفنفِة أفيحةف اللحذفيفِن وف نفيف ِرصف ِلكو ابف ذف الفمف فخف . ففأ لف يوونفاثفانف بفِن شفاوو دف وف بفيفنف دفاوو
عا  ِ. ففسفقفطف السحبفعفةو مف بت امف الرح بفِل أفمف لفبووهومف عفلفى الفجف مف إِلفى يفِد الفِجبفعوونِيتِينف ففصف هو لحمف سف ِ، وف وِليت حو ِزلحيف الفمف ِرئِيلف بفِن بفرف مف ِلعفدف لفدفتفهو سفةف الحِذينف وف مف الفخف

اِد صف ِر ِمِن ابفتِدفاِء الفحف ا عفلفى الصحخف شفتفهو ِلنفففِسهف ففرف حا  وف نفةو أفيحةف ِمسف ففةو ابف ذفتف ِرصف فخف اِد الشحِعيِر. ففأ صف تِدفاِء حف ا فِي ابف ِلهف اِد فِي أفوح صف قوتِلووا فِي أفيحاِم الفحف وف
ففةو ا ففعفلفتف ِرصف دو بِمف بِرف دفاوو وخف قفِل لفيفل . ففأ انفاِت الفحف يفوف لف حف ارا  وف لفيفِهمف نفهف اِء تفنفِزلو عف لفمف تفدفعف طويوورف السحمف اِء، وف لفيفِهمف ِمنف السحمف اءو عف تحى انفصفبح الفمف حف

يفثو ، حف ِل يفابِيِش ِجلفعفادف الحِذينف سفِرقووهفا ِمنف شفاِرعِ بفيفِت شفانف ِعظفامف يوونفاثفانف ابفنِِه ِمنف أفهف لف وف ذف ِعظفامف شفاوو أفخف دو وف . ففذفهفبف دفاوو لف يحةو شفاوو ابفنفةو أفيحةف سورتِ
عووا ِعظفامف مف جف ِعظفامف يوونفاثفانف ابفنِِه، وف لف وف عفدف ِمنف هونفاكف ِعظفامف شفاوو لف فِي ِجلفبووعف. ففأفصف ِطينِي ونف شفاوو ِفِلسف بف الف رف مف ضف ِطينِي ونف يفوف ا الفِفِلسف مف لحقفهو عف

بفعفدف ذفِلكف . وف ِلكو رف بِِه الفمف ا أفمف عفِملووا كولح مف يفلفعف فِي قفبفِر قفيفسف أفبِيِه، وف يفاِمينف فِي صف ِض بِنف نِِه فِي أفرف يوونفاثفانف ابف لف وف دفففنووا ِعظفامف شفاوو ، وف لووبِينف صف الفمف
يفا فعف ، ففأ ِطينِيتِينف ِفِلسف بووا الف ارف حف عفهو وف عفبِيدوهو مف دو وف دفرف دفاوو ، ففانفحف ائِيلف رف إِسف ِطينِيتِينف وف ِفِلسف ب  بفيفنف الف رف كفانفتف أفيفضا  حف ِض. وف ِل الفرف و ِمنف أفجف ابف اح تفجف اسف
دفهو أفبِيشفايو ابفنو فنفجف دف. ففأ ِديدا ، اففتفكفرف أفنف يفقفتولف دفاوو قفدف تفقفلحدف جف اۭس وف ِحِه ثفلفثو ِمئفِة شفاقِِل نوحف مف نو رو زف وف اففا، وف لفِد رف بِي بفنووبو الحِذي ِمنف أفوف يِشف دو. وف دفاوو

». ثومح ائِيلف رف اجف إِسف ِفئو ِسرف لف توطف ِب، وف رف عفنفا إِلفى الفحف جو أفيفضا  مف رو : «لف تفخف دف لفهو قفائِِلينف الو دفاوو لففف ِرجف قفتفلفهو. ِحينفئِۭذ حف ِطينِيح وف بف الفِفِلسف رف ويفةف ففضف صفرو
ب  رف اففا. ثومح كفانفتف أفيفضا  حف لفِد رف وِشي  قفتفلف سفافف الحِذي هووف ِمنف أفوف . ِحينفئِۭذ سفبفكفايو الفحو ِطينِيتِينف عف الفِفِلسف وبف مف ب  فِي جو رف بفعفدف ذفِلكف كفانفتف أفيفضا  حف
كفانفتف أفيفضا  . وف ِل النحسحاِجينف ِحِه كفنفوف مف كفانفتف قفنفاةو رو ، وف تتِيح لفيفاتف الفجف ِمي  قفتفلف جو تفلفحف ِجيمف الفبفيف انفانو بفنو يفعفِري أورف فلفحف . ففأ ِطينِيتِينف عف الفِفِلسف وبف مف فِي جو

ِلدف هووف أفيفضا  وو ) وف ونف رو ِعشف بفع  وف لفيفِه ِست  (عفدفدوهفا أفرف ابِعو كولتۭ ِمنف ِرجف أفصف ، وف يفِه ِست  ابِعو كولتۭ ِمنف يفدف ِة أفصف ل  طفِويلف الفقفامف جو كفانف رف ، وف تح ب  فِي جف رف حف
بِيفِد عفبِيِدِه دف وف سفقفطووا بِيفِد دفاوو تح وف اففا فِي جف ِلدووا ِلرف بفعفةو وو لفِء الفرف دف. هفؤو عفى أفِخي دفاوو بفهو يوونفاثفانو بفنو شفمف رف ائِيلف ضف رف ا عفيحرف إِسف لفمح اففا. وف  .ِلرف

نِي ِحصف تِي وف رف ب  صفخف : «افلرح ، ففقفالف لف ِمنف يفِد شفاوو دفائِِه وف ب  ِمنف أفيفِدي كولتِ أفعف قفذفهو فِيِه الرح ِم الحِذي أفنف بح بِكفلفِم هفذفا النحِشيِد فِي الفيفوف دو الرح لحمف دفاوو كف وف
لحصو فتفخف ِميدف ففأ بح الفحف عوو الرح نِي. أفدف لتِصو لفِم توخف لتِِصي، ِمنف الظ  خف نفاِصي. مو مف إِي وف لفجف لفِصي. مف نو خف قفرف ِسي وف تفِمي. تورف تِي بِِه أفحف رف خف نفِقِذي، إِلفهو صف مو وف
تو ابفتفنِي. فِي ِضيِقي دفعفوف ِت أفصف وف كو الفمف اطفتف بِي. شورو اِويفِة أفحف تفنِي. ِحبفالو الفهف عف تفنفففتفنِي. سويوولو الفهفلفِك أفففزف ِت اكف وف اجف الفمف وف دفائِي. لفنح أفمف ِمنف أفعف

تفعفدفتف اِت ارف وف . أوسوسو السحمف تفعفشفتف ارف ضو وف ِت الفرف تفجح لف أوذونفيفِه. ففارف اِخي دفخف صورف تِي وف وف ، ففسفِمعف ِمنف هفيفكفِلِه صف تو خف رف إِلفى إِلفِهي صف بح وف الرح
لفيفِه. تف ِرجف بفاب  تفحف ضف لف وف نفزف اِت وف اوف ف السحمف تفعفلفتف ِمنفهو. طفأفطفأ ر  اشف مف . جف نفار  ِمنف ففِمِه أفكفلفتف ِفِه، وف ان  ِمنف أفنف ِعدف دوخف . صف ، لفنحهو غفِضبف تف تفجح ارف وف

تفعفلفتف هو اشف اِم. ِمنف الش عفاعِ قودحامف ظفلفمف الفغفمف عفة  وف متِ تفجف ظفلحۭت، ِميفاها  مو لفهو مف وف ةف حف عفلف الظ لفمف يحِ. جف ِة الرتِ نِحف ئِيف عفلفى أفجف رو ، وف طفارف وۭب وف ِكبف عفلفى كفرو رف
انفكفشفففتف ِر، وف اقو الفبفحف مف تف أفعف رف . ففظفهف مف هو عفجف فزف قا  ففأ ، بفرف مف اما  ففشفتحتفهو سفلف ِسهف تفهو. أفرف وف الفعفِلي  أفعفطفى صف اِت، وف اوف ب  ِمنف السحمف عفدف الرح رو نفاۭر. أفرف مف جف
ِ، ِمنف يف الفقفِويت ِ قفذفنِي ِمنف عفدووت ةۭ. أفنف لفنِي ِمنف ِميفاۭه كفثِيرف ذفنِي. نفشف فخف سفلف ِمنف الفعولفى ففأ ِفِه. أفرف ِة ِريحِ أفنف مف ِ، ِمنف نفسف بت ِر الرح جف كوونفِة ِمنف زف سف أوسوسو الفمف

سفبف ب  حف ونِي الرح نِي لفنحهو سورح بِي. يوكفافِئ لحصف ِب. خف حف نِي إِلفى الر  جف رف ب  سفنفِدي. أفخف كفانف الرح ِم بفِليحتِي وف ابوونِي فِي يفوف ى ِمنتِي. أفصف مف أفقفوف بفِغِضيح لفنحهو مو
أفكوونو ا. وف هو لف أفِحيدو عفنفهف ائِضو ففرف اِمي وف كفاِمِه أفمف ِميعف أفحف ِص إِلفِهي. لفنح جف لفمف أفعف ِ وف بت قف الرح ِفظفتو طورو . لفنتِي حف د  عفلفيح ةِ يفدفيح يفرو ارف سفبف طفهف ي. حف بِرتِ
ِل الفكفاِمِل تفكوونو كفاِمل . جو عف الرح ِحيما . مف ِحيِم تفكوونو رف عف الرح امف عفيفنفيفِه. «مف تِي أفمف ارف كفطفهف ي وف ب  عفلفيح كفبِرتِ د  الرح فحظو ِمنف إِثفِمي. ففيفرو أفتفحف يفِه وف كفاِمل  لفدف

اِجي يفا . لفنحكف أفنفتف ِسرف مف عوهو فتِِعينف ففتفضف تفرف نفاكف عفلفى الفمو عفيف ، وف لتِصو الشحعفبف الفبفائِسف توخف لفتفِويا . وف جِ تفكوونو مو وف عف الفعف مف عف الطحاِهِر تفكوونو طفاِهرا  وف مف

ِميعِ س  هووف ِلجف . تورف ِ نفِقي  بت لو الرح قفوف و طفِريقوهو كفاِمل  وف ح ارا . اف وف تو أفسف رف يفشا . بِإِلفِهي تفسفوح تو جف مف تِي. لفنتِي بِكف اقفتفحف ب  يوِضيءو ظولفمف الرح ، وف ب  رف
عفلو يتِرو طفِريِقي كفاِمل . الحِذي يفجف يوصف ةِ، وف نِي بِالفقووح زو ة  غفيفرو إِلفِهنفا؟ اِللفهو الحِذي يوعفزتِ رف نف هووف صفخف مف ِ، وف بت يفرو الرح نف هووف إِلفه  غف تفِمينف بِِه. لفنحهو مف حف الفمو

فوكف لوطف لفِصكف وف سف خف عفلو ِلي تورف تفجف اۭس. وف س  ِمنف نوحف اعفيح قفوف نفى بِِذرف ِقتفالف ففتوحف مو يفدفيح الف نِي الحِذي يوعفلتِ تفففعفاتِي يوِقيمو رف عفلفى مو لفيح كفاِليحِل وف ِرجف
، بفلف ونف مف ففلف يفقوومو قوهو حف أفسف . أوففنِيِهمف وف مف تحى أوففنِيفهو ِجعو حف لف أفرف ، وف مف ِلكوهو وهف دفائِي ففأ قو أفعف . أفلفحف بفايف تِي ففلفمف تفتفقفلفقفلف كفعف اتِي تفحف طفوف عو خف ستِ نِي. تووف مو يوعفظتِ

. يفتفطفلحعوونف ففلفيفسف وففنِيِهمف بفِغِضيح ففأ مو دفائِي وف ِفيفةف أفعف توعفِطينِي أفقف تِي. وف عو الفقفائِِمينف عفلفيح تفحف رف تفصف ِقتفاِل، وف ة  ِللف قونِي قووح . «تونفطتِ لفيح تف ِرجف قوطوونف تفحف يفسف
ففظونِي تفحف اِت شفعفبِي وف مف اصف خف ِقذونِي ِمنف مو تونف . وف مف أفدووسوهو مف وف اِق أفدوق هو وف ِض. ِمثفلف ِطيِن الفسف مف كفغوبفاِر الفرف قوهو حف فسف . ففأ مف تفِجيبوهو ِ ففلف يفسف بت ، إِلفى الرح لتِص  خف مو
. صوونِِهمف فوونف ِمنف حو حف يفزف بفاِء يفبفلوونف وف عوونف ِلي. بفنوو الفغورف مف اعِ الوذوِن يفسف بفاِء يفتفذفلحلوونف ِلي. ِمنف سفمف ِرففهو يفتفعفبحدو ِلي. بفنوو الفغورف ِم. شفعفب  لفمف أفعف أفسا  ِللومف رف

نِي ِمنف بفيفِن ِرجو الحِذي يوخف تِي، وف ِضعو شوعووبا  تفحف خف الفمو نفتفِقمو ِلي وف لفِصي، اِللفهو الفمو ةِ خف رف تفففع  إِلفهو صفخف رف مو تِي، وف رف ك  صفخف بفارف مو ب  وف ي  هووف الرح حف
انِعو الصح ِلِكِه وف لفۭص ِلمف جو خف نتِمو. بورف ِمكف أورف ِلسف ِم وف ب  فِي الومف دوكف يفا رف مف لفِم. ِلذفِلكف أفحف ِل الظ  جو ِقذونِي ِمنف رف يونف ، وف قف الفقفائِِمينف عفلفيح ففعونِي ففوف يفرف دفائِي وف أفعف



ِلِه إِلفى الفبفِد نفسف دف وف ِسيِحِه، ِلدفاوو ة  ِلمف مف حف  .«رف
وحو لفِو: رو ائِيلف الفحو رف نتِِم إِسف رف مو ، وف ِسيحِ إِلفِه يفعفقووبف ِل الفقفائِِم فِي الفعولف، مف جو يو الرح حف وف دف بفِن يفسحى، وف يو دفاوو حف ةو: «وف دف الفِخيرف اتو دفاوو ِذِه ِهيف كفِلمف ففهف
كفنووِر ِ، وف ِف اح وف . إِذفا تفسفلحطف عفلفى النحاِس بفار  يفتفسفلحطو بِخف ائِيلف رف ةو إِسف رف لحمف صفخف . إِلفيح تفكف ائِيلف رف توهو عفلفى ِلسفانِي. قفالف إِلفهو إِسف ِلمف كف لحمف بِي وف ِ تفكف بت الرح

دا  عف ِلي عفهف ضف ِ لفنحهو وف طفِر. أفلفيفسف هفكفذفا بفيفتِي ِعنفدف اح ِضيۭء ِغبح الفمف ۭو مو حف بفاحۭ صف ِض فِي صف ۭب ِمنف الفرف . كفعوشف سو قفِت الشحمف رف بفاحِ إِذفا أفشف الصح
ذوونف خف مف لف يوؤف وحۭ لفنحهو رو طف ۭك مف مف كفشفوف ِميعفهو لفِكنح بفنِي بفِليحعفالف جف تِي؟ وف سفرح كولح مف لفِصي وف فووظا ؟ أفففلف يوثفبِتو كولح خف حف مف ۭء وف تفقفنا  فِي كولتِ شفيف أفبفِديتا  مو

دف: يوشفيفبف بفشحبفثو اءو الفبفطفاِل الحِذينف ِلدفاوو مف ». هفِذِه أفسف كفانِِهمف تفِرقوونف بِالنحاِر فِي مف حۭ. ففيفحف مف ا رو عفصف ِديۭد وف مف يفتفسفلححو بِحف س هو لو الحِذي يفمف جو الرح بِيفۭد. وف
دو الثحلفثفِة الفبفطفاِل الحِذينف وِخي أفحف ارو بفنو دوودوو بفِن أفخو بفعفدفهو أفِلعفازف اِحدفة . وف مف دوففعفة  وف اِن ِمئفۭة قفتفلفهو هو عفلفى ثفمف حف مف ئِيسو الثحلفثفِة. هووف هفزح رو ونِي  رف كفمو التححف

تحى ِطينِيتِينف حف بف الفِفِلسف ضفرف فقفامف وف ا هووف ففأ . أفمح ائِيلف رف الو إِسف ِعدف ِرجف صف ِب وف رف عووا هونفاكف ِللفحف تفمف ِطينِيتِينف الحِذينف اجف وا الفِفِلسف ا عفيحرو دف ِحينفمف عف دفاوو كفانووا مف
ةو بفنو أفِجي هو شفمح بفعفدف . وف ِب ففقفطف هو ِللنحهف اءف رف عف الشحعفبو وف جف رف ِم، وف لفصا  عفِظيما  فِي ذفِلكف الفيفوف ب  خف نفعف الرح صف لفِصقفتف يفدوهو بِالسحيفِف، وف كفلحتف يفدوهو، وف
سفِط قففف فِي وف . ففوف ِطينِيتِينف اِم الفِفِلسف بف الشحعفبو ِمنف أفمف رف لووءة  عفدفسا ، ففهف مف قفۭل مف عفةو حف كفانفتف هونفاكف قِطف يفشا  وف ِطينِي ونف جف ِفِلسف عف الف تفمف . ففاجف اِري  رف الفهف

دف إِلفى اِد إِلفى دفاوو صف أفتووا فِي الفحف ئِيسا  وف لف الثحلفثفةو ِمنف الثحلفثِينف رف نفزف لفصا  عفِظيما . وف ب  خف نفعف الرح ِطينِيتِينف ففصف ِفِلسف بف الف رف ضف قفذفهفا، وف أفنف عفِة وف الفِقطف
ۭم. ِطينِيتِينف ِحينفئِۭذ فِي بفيفِت لفحف ففظفةو الفِفِلسف حف ِن، وف دو ِحينفئِۭذ فِي الفِحصف كفانف دفاوو . وف ففائِيتِينف اِدي الرح ِطينِيتِينف نفاِزل  فِي وف ِفِلسف يفشو الف جف ةِ عفدولحمف، وف غفارف مف

اء  ِمنف بِئفِر بفيفِت تفقووا مف اسف ِطينِيتِينف وف ِفِلسف لحةف الف حف ۭم الحتِي ِعنفدف الفبفاِب؟» ففشفقح الفبفطفالو الثحلفثفةو مف اء  ِمنف بِئفِر بفيفِت لفحف ِقينِي مف نف يفسف : «مف قفالف دو وف هف دفاوو فوح ففتفأ
مو . هفذفا دف ب  أفنف أفففعفلف ذفِلكف اشفا ِلي يفا رف : «حف قفالف ِ وف بت بفهو ِللرح بفهو بفلف سفكف رف أف أفنف يفشف دف، ففلفمف يفشف أفتووا بِِه إِلفى دفاوو لووهو وف مف حف ۭم الحتِي ِعنفدف الفبفاِب، وف لفحف

ئِيسو ثفلفثفۭة. ويفةف هووف رف ِِ صفرو و يووآبف ابفنو أفبِيشفايو أفخو . وف ا ففعفلفهو الثحلفثفةو الفبفطفالو بفهو. هفذفا مف رف أف أفنف يفشف ». ففلفمف يفشف فوِسِهمف فنف وا بِأ اطفرو اِل الحِذينف خف جف الرتِ
ِل. ئِيسا ، إِلح أفنحهو لفمف يفِصلف إِلفى الثحلفثفِة الووف مف رف مف عفلفى الثحلفثفِة ففكفانف لفهو رف م  بفيفنف الثحلفثفِة. أفلفمف يوكف ، ففكفانف لفهو اسف مف هو عفلفى ثفلفِث ِمئفۭة قفتفلفهو حف مف هفذفا هفزح رو
سفِط بف أفسفدا  فِي وف رف ضف لف وف هووف الحِذي نفزف ، وف وآبف بف أفسفدفيف مو رف ، هووف الحِذي ضف بفنفايفاهوو بفنو يفهوويفادفاعف، ابفنو ِذي بفأفۭس، كفثِيرو الفففعفاِل، ِمنف قفبفِصئِيلف وف
قفتفلفهو ِ وف ِريت حف ِمنف يفِد الفِمصف مف طففف الر  خف لف إِلفيفِه بِعفصا  وف ، ففنفزف ح  مف ِ رو ِريت كفانف بِيفِد الفِمصف نفظفۭر، وف ِريتا  ذفا مف ل  ِمصف جو بف رف رف هووف ضف مف الثحلفجِ. وف ۭ يفوف بت جو
عفلفهو ، إِلح أفنحهو لفمف يفِصلف إِلفى الثحلفثفِة. ففجف ِرمف عفلفى الثحلفثِينف أوكف م  بفيفنف الثحلفثفِة الفبفطفاِل، وف ا ففعفلفهو بفنفايفاهوو بفنو يفهوويفادفاعف، ففكفانف لفهو اسف ِحِه. هفذفا مف مف بِرو
، وِدي  رو أفِليقفا الفحف ، وف وِدي  رو ةو الفحف شفمح ۭم. وف انفانو بفنو دوودوو ِمنف بفيفِت لفحف أفلفحف ، وف و يووآبف كفانف ِمنف الثحلفثِينف عفسفائِيلو أفخو ِه. وف اِب ِسرتِ حف دو ِمنف أفصف دفاوو

الفبو خف ، وف ايو النحطووففاتِي  رف هف مف ، وف وِخي  ونو الفخو لفمو صف ، وف وشفاتِي  بوونفايو الفحو مف ، وف رو الفعفنفاثووثِي  أفبِيعفزف ، وف ا بفنو ِعقتِيشف التحقووِعي  ِعيرف ، وف الفصو الفففلفِطي  حف وف
، بفاتِي  لفبوونف الفعفرف أفبوو عف ، وف اعفشف ِديفِة جف ِهدحايو ِمنف أفوف ، وف عفتوونِي  بفنفايفا الفففرف ، وف إِتحايو بفنو ِريبفايف ِمنف ِجبفعفِة بفنِي بِنفيفاِمينف ، وف بفنو بفعفنفةف النحطووففاتِي 

بفايف ابفنو سف أفِليففلفطو بفنو أفحف ، وف اِري  ارف الفرف أفِخيآمو بفنو شفارف ، وف اِري  رف ةو الفهف شفمح . وف : يوونفاثفانو ِمنف بفنِي يفاشفنف لوبوونِي  وف بفا الشحعف أفلفيفحف ، وف وِمي  حو وتو الفبفرف مو عفزف وف
الفقو صف ، وف اِدي  بفانِي الفجف آلو بفنو نفاثفانف ِمنف صووبفةف، وف يفجف ، وف بِي  ايو الفرف ففعفرف ، وف ِلي  مف ايو الفكفرف رف صف حف ، وف أفِليعفامو بفنو أفِخيتووففلف الفِجيلوونِي  ِ، وف عفِكيت الفمف

ثفلفثوونف ِميعو سفبفعفة  وف . الفجف أووِريحا الفِحثتِي  ، وف بو الفيفثفِري  ارف جف ، وف ا الفيِثفِري  ِعيرف ويفةف) وف اِملو ِسلفحِ يووآبف بفِن صفرو وتِي  (حف ايو الفبفئِيرو رف نفحف ، وف ونِي   .الفعفم 
يفِش ئِيِس الفجف ِلكو ِليووآبف رف يفهووذفا». ففقفالف الفمف ائِيلف وف رف ِص إِسف أفحف ِض وف دف قفائِل : «امف لفيفِهمف دفاوو فهفاجف عف ائِيلف ففأ رف ِ عفلفى إِسف بت ِميف غفضفبو الرح عفادف ففحف وف
ب  ِلِك: «ِليفِزِد الرح لفمف عفدفدف الشحعفِب». ففقفالف يووآبو ِللفمف فعف ، ففأ عود وا الشحعفبف ائِيلف ِمنف دفانف إِلفى بِئفِر سفبفعۭ وف رف بفاِط إِسف ِميعِ أفسف الحِذي ِعنفدفهو: «طوفف فِي جف
ِلِك عفلفى يووآبف تفدح كفلفمو الفمف ِر؟» ففاشف ذفا الفمف ِلكو بِهف اذفا يوسفر  سفيتِِدي الفمف لفِكنف ِلمف تفاِن. وف ِلِك نفاِظرف يفنفا سفيتِِدي الفمف عف مف ِمئفةف ِضعفۭف، وف ثفالفهو إِلفهوكف الشحعفبف أفمف

وِعيرف عفنف يفِميِن لووا فِي عفرو نفزف دونح وف وا الورف . ففعفبفرو ائِيلف رف ِلِك ِليفعود وا إِسف يفِش ِمنف ِعنفِد الفمف سفاءو الفجف ؤف رو جف يووآبو وف رف يفِش، ففخف سفاِء الفجف ؤف عفلفى رو وف
وا إِلفى تفدفارو اسف ِشي، ثومح أفتووا إِلفى دفاِن يفعفنف وف دف تِيمف إِلفى حو ِض تفحف إِلفى أفرف أفتووا إِلفى ِجلفعفادف وف ، وف اهف يفعفِزيرف توجف ادف وف اِدي جف سفِط وف ِدينفِة الحتِي فِي وف الفمف

ِض، طفافووا كولح الفرف ِ يفهووذفا إِلفى بِئفِر سفبفعۭ وف نووبِيت وا إِلفى جف جو رف ، ثومح خف الفكفنفعفانِيتِينف يتِينف وف ِ دوِن الفِحوت ِميعِ مو جف ِن صووۭر وف ، ثومح أفتووا إِلفى ِحصف يفدوونف صف
ۭل جو انف ِمئفِة أفلفِف رف ائِيلو ثفمف رف ِلِك، ففكفانف إِسف لفةف عفدفِد الشحعفِب إِلفى الفمف مف . ففدفففعف يووآبو جو ِليمف شف ما  إِلفى أوورو ِرينف يفوف ِعشف ۭر وف هو عفِة أفشف ايفِة تِسف اءووا فِي نِهف جف وف
ا  طفأفتو ِجدت ِ: «لفقفدف أفخف بت دو ِللرح . ففقفالف دفاوو ا عفدح الشحعفبف دف قفلفبوهو بفعفدفمف بف دفاوو ضفرف ۭل. وف جو سف ِمئفِة أفلفِف رف مف الو يفهووذفا خف ِرجف تفلتِ السحيفِف، وف سف ِذي بفأفۭس مو

دف: «اِذفهفبف ائِي دفاوو ِ رف اۭد النحبِيت ِ إِلفى جف بت بفاحا  كفانف كفلفمو الرح دو صف ا قفامف دفاوو لفمح قفتو ِجدتا ». وف مف ب  أفِزلف إِثفمف عفبفِدكف لفنتِي انفحف النف يفا رف ، وف ا ففعفلفتو فِي مف
لفيفكف قفالف لفهو: «أفتفأفتِي عف دف وف ادو إِلفى دفاوو فتفى جف ». ففأ فففعفلفهو بِكف ا ففأ اِحدا  ِمنفهف تفرف ِلنفففِسكف وف ، ففاخف لفيفكف : ثفلفثفة  أفنفا عفاِرض  عف ب  دف: هفكفذفا قفالف الرح قولف ِلدفاوو وف
انفظورف ِرفف وف ؟ ففالنف اعف ِضكف بفأ  فِي أفرف ، أفمف يفكوونو ثفلفثفةف أفيحاۭم وف هومف يفتفبفعوونفكف دفائِكف وف امف أفعف ۭر أفمف هو بو ثفلفثفةف أفشف رو ، أفمف تفهف ِضكف وعۭ فِي أفرف سفبفعو ِسنِي جو

قوطف فِي يفِد لف أفسف ة  وف هو كفثِيرف اِحمف رف ِ لفنح مف بت قوطف فِي يفِد الرح نفسف ا . ففلف رو ِجدت اقف بِيف الفمف اۭد: «قفدف ضف دو ِلجف ِسِلي». ففقفالف دفاوو رف ابا  عفلفى مو وف د  جف اذفا أفرو مف
لفكو بفسفطف الفمف ۭل. وف جو اتف ِمنف الشحعفِب ِمنف دفاۭن إِلفى بِئفِر سفبفعۭ سفبفعوونف أفلففف رف بفاحِ إِلفى الفِميعفاِد، ففمف ائِيلف ِمنف الصح رف بفأ  فِي إِسف ب  وف عفلف الرح إِنفسفاۭن». ففجف
ونفةف ِ ِعنفدف بفيفدفِر أفرو بت لفكو الرح كفانف مف ». وف دح يفدفكف : «كفففى! النف رو ِلِك الشحعفبف هف لفِك الفمو قفالف ِللفمف ب  عفِن الشحرتِ وف ا، ففنفِدمف الرح ِلكفهف ِليمف ِليوهف شف يفدفهو عفلفى أوورو

اذفا ففعفلووا؟ ففلفتفكونف افو ففمف لفِء الفِخرف ا هفؤو أفمح ، وف نفبفتو أفنفا أفذف طفأفتو وف : «هفا أفنفا أفخف اِربف الشحعفبف لفكف الضح أفى الفمف ا رف بح ِعنفدفمف دو ِللرح ِ. ففقفالف دفاوو الفيفبووِسيت
ِعدف ِ». ففصف ونفةف الفيفبووِسيت ذفبفحا  فِي بفيفدفِر أفرو ِ مف بت أفقِمف ِللرح عفدف وف قفالف لفهو: «اصف دف وف ِم إِلفى دفاوو ادو فِي ذفِلكف الفيفوف اءف جف عفلفى بفيفِت أفبِي». ففجف يفدوكف عفلفيح وف

ِض. ِهِه إِلفى الفرف جف ِلِك عفلفى وف دف ِللفمف سفجف ونفةو وف جف أفرو رف هو يوقفبِلوونف إِلفيفِه، ففخف عفبِيدف ِلكف وف أفى الفمف رف ونفةو وف لحعف أفرو . ففتفطف ب  رف الرح ا أفمف ادف كفمف سفبف كفلفِم جف دو حف دفاوو
بفةو عفِن الشحعفِب». رف ِ ففتفكوفح الضح بت بفحا  ِللرح ذف تفِريف ِمنفكف الفبفيفدفرف لفبفنِيف مف دو: «لفشف ِلكو إِلفى عفبفِدِه؟» ففقفالف دفاوو اءف سفيتِِدي الفمف اذفا جف ونفةو: «ِلمف قفالف أفرو وف

طفبا ». افلفكول  دفففعفهو اتو الفبفقفِر حف أفدفوف اِرجو وف النحوف قفِة، وف رف حف . الفبفقفرو ِللفمو يفنفيفِه. انفظورف سونو فِي عف ا يفحف ِعدف مف يوصف ِلكو وف هو سفيتِِدي الفمف ذف دف: «ففلفيفأفخو ونفةو ِلدفاوو ففقفالف أفرو
ِعدو لف أوصف ۭن وف تفِري ِمنفكف بِثفمف ونفةف: «لف. بفلف أفشف ِلكو لفرو ». ففقفالف الفمف ضفى عفنفكف ب  إِلفهوكف يفرف ِلِك: «الرح ونفةو ِللفمف قفالف أفرو ِلِك. وف اِلكو إِلفى الفمف ونفةو الفمف أفرو

قفاۭت رف حف عفدف مو أفصف ِ وف بت ذفبفحا  ِللرح دو هونفاكف مف بفنفى دفاوو ِة. وف ِسينف شفاقِل  ِمنف الفِفضح مف الفبفقفرف بِخف دو الفبفيفدفرف وف ى دفاوو تفرف انِيحة ». ففاشف جح قفاۭت مف رف حف ِ إِلفِهي مو بت ِللرح
ائِيلف رف بفةو عفنف إِسف رف ِض، ففكففحِت الضح ِل الفرف ب  ِمنف أفجف ابف الرح تفجف اسف ۭة. وف ذفبفائِحف سفلفمف  .وف

صدق ا العظيم                       
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دو ِلكو دفاوو شفاخف الفمف مف فِي الفيحاِم. وف ففأف. تفقفدح كفانووا يوغفط ونفهو بِالثتِيفاِب ففلفمف يفدف امف: [ففقفالف لفهو عفبِيدوهو. وف ، ففلفتفِقفف أفمف اءف ِلِك عفلفى ففتفاةۭ عفذفرف ِليوففتتِشووا ِلسفيتِِدنفا الفمف
ِلكو ف سفيتِدونفا الفمف ففأ نِكف ففيفدف طفِجعف فِي ِحضف لفتفضف اِضنفة  وف لفتفكونف لفهو حف ِلِك وف دووا أفبِيشفجف]. الفمف جف ، ففوف ائِيلف رف وِم إِسف ِميعِ توخو ِميلفۭة فِي جف ففففتحشووا عفلفى ففتفاةۭ جف

ِلِك ا إِلفى الفمف اءووا بِهف ِلِك. الش ونفِميحةف ففجف اِضنفةف الفمف ا ، ففكفانفتف حف ِميلفة  ِجدت ففتفاةو جف كفانفِت الف ا. وف ِلكف لفمف يفعفِرففهف لفِكنح الفمف هو وف ِدمو كفانفتف تفخف ثومح إِنح أفدوونِيحا ابفنف. وف
فحعف قفائِل  يثف تفرف جتِ ِلكو: [حف هو]. أفنفا أفمف امف ونف أفمف رو ل  يفجف جو ِسينف رف مف خف سفانا  وف فورف لفۭت وف عفدح ِلنفففِسِه عفجف لفمف يوغفِضبفهو أفبووهو قفط  قفائِل . وف اذفا ففعفلفتف: [وف ِلمف

هو بفعفدف أفبفشفالوومف] هفكفذفا؟ تفهو أوم  لفدف قفدف وف ا ، وف ةِ ِجدت ِميلو الص ورف هووف أفيفضا  جف فعفانفا. وف عف أفبِيفاثفارف الفكفاِهِن، ففأ مف ويفةف وف عف يووآبف ابفِن صفرو هو مف كفانف كفلفمو وف
عف أفدوونِيحا. أفدوونِيحا دف ففلفمف يفكوونووا مف ةو الحِذينف ِلدفاوو بفابِرف الفجف ِريِعي وف ِعي وف شفمف نفاثفانو النحبِي  وف بفنفايفاهوو بفنو يفهوويفادفاعف وف ادووقو الفكفاِهنو وف ا صف أفمح ففذفبفحف أفدوونِيحا. وف

ِلِك اِل يفهووذفا عفبِيِد الفمف ِميعف ِرجف جف ِلِك وف تِِه بفنِي الفمف وف ِميعف إِخف دفعفا جف ، وف لف وجف انِِب عفيفِن رو اِحففِة الحِذي بِجف ِر الزح جف عفلووففاۭت ِعنفدف حف مف بفقفرا  وف ا. غفنفما  وف أفمح وف
مف عوهو وهو ففلفمف يفدف انو أفخو سولفيفمف ةو وف بفابِرف الفجف بفنفايفاهوو وف انف. نفاثفانو النحبِي  وف سفيتِدونفا: [ففقفالف نفاثفانو ِلبفثفشفبفعف أومتِ سولفيفمف ، وف لفكف يثف قفدف مف جتِ ا سفِمعفِت أفنح أفدوونِيحا ابفنف حف أفمف

انف نفففسف ابفنِِك سولفيفمف ي نفففسفِك وف ة  ففتونفجتِ شوورف لفيفِك مف لفمو؟ ففالنف تفعفالفيف أوِشيرو عف دو لف يفعف قووِلي لفهو. دفاوو دف وف ِلِك دفاوو ِلي إِلفى الفمف خو ادف لفففتف أفنفتف: اِذفهفبِي وف ا حف أفمف
ِسيتِي ِلسو عفلفى كورف هووف يفجف ِلكو بفعفِدي، وف نفِك يفمف انف ابف تِكف أفنح سولفيفمف ِلكو لفمف لو. يفا سفيتِِدي الفمف خو ِلِك أفدف عف الفمف ة  هونفاكف مف لتِمف تفكف ا أفنفِت مو فِيمف لفكف أفدوونِيحا؟ وف اذفا مف ففِلمف

ِك لو كفلفمف أوكفمتِ ِك وف اءف رف دفعِ]. أفنفا وف خف ِلِك إِلفى الفمف لفتف بفثفشفبفعو إِلفى الفمف ِلكف. ففدفخف ِدمو الفمف كفانفتف أفبِيشفجو الش ونفِميحةو تفخف ا  وف ِلكو قفدف شفاخف ِجدت كفانف الفمف تف. وف رح ففخف
ِلِك دفتف ِللفمف سفجف ِلكو. بفثفشفبفعو وف ا لفِك؟: [ففقفالف الفمف ِلسو: [ففقفالفتف لفهو] مف هووف يفجف ِلكو بفعفِدي وف انف ابفنفِك يفمف تِكف أفنح سولفيفمف ِ إِلفِهكف لفمف بت لفففتف بِالرح أفنفتف يفا سفيتِِدي حف

ِسيتِي لفكف. عفلفى كورف ذفا أفدوونِيحا قفدف مف النف هووف لفمو ذفِلكف. وف ِلكو لف تفعف النف أفنفتف يفا سفيتِِدي الفمف ِميعف. وف دفعفا جف ةۭ، وف ثفرف نفما  بِكف غف عفلووففاۭت وف مف انا  وف قفدف ذفبفحف ثِيرف وف
انف عفبفدفكف عو سولفيفمف لفمف يفدف يفِش، وف ئِيسف الفجف يووآبف رف أفبِيفاثفارف الفكفاِهنف وف ِلِك، وف نف. بفنِي الفمف هومف مف بِرف كف ِلتوخف وف ائِيلف نفحف رف ِميعِ إِسف يونو جف ِلكو أفعف أفنفتف يفا سفيتِِدي الفمف وف

ِلِك بفعفدفهو ِ سفيتِِدي الفمف ِسيت ِلسو عفلفى كورف نِبفيفِن. يفجف ذف سفبو مو انف نوحف ابفنِي سولفيفمف عف آبفائِِه أفنتِي أفنفا وف ِلكو مف عف سفيتِِدي الفمف طفجف ا ِهيف]. ففيفكوونو إِذفا اضف بفيفنفمف وف
ِلِك إِذفا نفاثفانو النحبِي  دفاِخل  عف الفمف ة  مف مف لتِ تفكف ِلكف. مو وا الفمف بفرو فخف ذفا نفاثفانو النحبِي : [ففأ ِض]. هووف ِهِه إِلفى الفرف جف ِلِك عفلفى وف دف ِللفمف سفجف ِلِك وف اِم الفمف لف إِلفى أفمف .ففدفخف

قفالف نفاثفانو غفنفما : [وف عفلووففاۭت وف مف انا  وف ذفبفحف ثِيرف مف وف لف الفيفوف ِسيتِي؟ لفنحهو نفزف ِلسو عفلفى كورف هووف يفجف ِلكو بفعفِدي وف ، أفأفنفتف قولفتف إِنح أفدوونِيحا يفمف ِلكف يفا سفيتِِدي الفمف
يفقوولوونف هو وف امف بوونف أفمف رف يفشف هفا هومف يفأفكولوونف وف ، وف أفبِيفاثفارف الفكفاِهنف يفِش وف سفاءف الفجف ؤف رو ِلِك وف ِميعف بفنِي الفمف دفعفا جف ةۭ، وف ثفرف ِلكو أفدوونِيحا: بِكف يف الفمف ا أفنفا. ِليفحف أفمح وف

عونفا انو عفبفدوكف ففلفمف يفدف سولفيفمف بفنفايفاهوو بفنو يفهوويفادفاعف وف ادووقو الفكفاِهنو وف صف نف. عفبفدوكف وف ِلمف عفبفدفكف مف لفمف توعف رو وف ِلِك كفانف هفذفا الفمف هفلف ِمنف قِبفِل سفيتِِدي الفمف
ِلِك بفعفدفهو؟ ِ سفيتِِدي الفمف ِسيت ِلسو عفلفى كورف دو] يفجف ِلكو دفاوو ابف الفمف فجف عو ِلي بفثفشفبفعف: [ففأ ِلِك]. ادف قفففتف بفيفنف يفدفيِ الفمف وف ِلِك وف اِم الفمف لفتف إِلفى أفمف لففف. ففدفخف ففحف

ِلكو ِلسو عفلفى: [الفمف هووف يفجف ِلكو بفعفِدي وف انف ابفنفِك يفمف ائِيلف أفنح سولفيفمف رف ِ إِلفِه إِسف بت لفففتو لفِك بِالرح ا حف ب  الحِذي ففدفى نفففِسي ِمنف كولتِ ِضيقفۭة إِنحهو كفمف ي  هووف الرح حف
مف ضا  عفنتِي، كفذفِلكف أفففعفلو هفذفا الفيفوف ِسيتِي ِعوف قفالفتف]. كورف ِلِك وف دفتف ِللفمف سفجف ِض وف ا إِلفى الفرف ِههف جف تف بفثفشفبفعو عفلفى وف رح دو: [ففخف ِلكو دفاوو يف سفيتِِدي الفمف ِليفحف

دو]. إِلفى الفبفِد ِلكو دفاوو قفالف الفمف بفنفايفاهووف بفنف يفهوويفادفاعف: [وف نفاثفانف النحبِيح وف ادووقف الفكفاِهنف وف عو ِلي صف ِلِك]. ادف اِم الفمف لووا إِلفى أفمف مف. ففدفخف ِلكو لفهو :ففقفالف الفمف
نفاثفانو[ ادووقو الفكفاِهنو وف هو هونفاكف صف سفحف لفيفمف ، وف ونف انفِزلووا بِِه إِلفى ِجيحو لفِة الحتِي ِلي وف انف ابفنِي عفلفى الفبفغف ِكبووا سولفيفمف أفرف ، وف عفكومف عفبِيدف سفيتِِدكومف ذووا مف خو

قوولووا ِربووا بِالفبووِق وف اضف ، وف ائِيلف رف ِلكا  عفلفى إِسف انو: النحبِي  مف ِلكو سولفيفمف يف الفمف ِلكو. ِليفحف هووف يفمف ِسيتِي وف ِلسو عفلفى كورف يفجف هو ففيفأفتِي وف اءف رف عفدوونف وف تفصف وف
يفهووذفا ائِيلف وف رف ئِيسا  عفلفى إِسف يفتو أفنف يفكوونف رف صف إِيحاهو قفدف أفوف ضا  عفنتِي، وف ِلكف]. ِعوف ابف بفنفايفاهوو بفنو يفهوويفادفاعف الفمف فجف ب  إِلفهو. آِمينف: [ففأ هفكفذفا يفقوولو الرح

ِلِك دف. سفيتِِدي الفمف ِلِك دفاوو ِ سفيتِِدي الفمف ِسيت ظفمف ِمنف كورف ِسيحهو أفعف عفلف كورف يفجف ، وف انف عف سولفيفمف ِلِك كفذفِلكف ِليفكونف مف عف سفيتِِدي الفمف ب  مف ا كفانف الرح لف]. كفمف ففنفزف
ونف ذفهفبووا بِِه إِلفى ِجيحو دف، وف ِلِك دفاوو لفِة الفمف انف عفلفى بفغف كفبووا سولفيفمف أفرف الس عفاةو وف لحدوونف وف الفجف بفنفايفاهوو بفنو يفهوويفادفاعف وف نفاثفانو النحبِي  وف ادووقو الفكفاِهنو وف .صف

انف سفحف سولفيفمف مف ِة وف يفمف ِن ِمنف الفخف نف الد هف ادووقو الفكفاِهنو قفرف ذف صف فخف ِميعو الشحعفِب. ففأ قفالف جف بووا بِالفبووِق، وف رف ضف انو: [وف ِلكو سولفيفمف يف الفمف ِميعو]. ِليفحف ِعدف جف صف وف
هو اءف رف اتِِهمف. الشحعفِب وف وف ضو ِمنف أفصف تحى انفشفقحِت الفرف حا  عفِظيما  حف ونف ففرف حو يفففرف ِربوونف بِالنحايِ وف كفانف الشحعفبو يفضف ينف. وف ِ عووت دف ِميعو الفمف جف ففسفِمعف أفدوونِيحا وف

ِل ا انفتفهووا ِمنف الفكف تف الفبووِق ففقفالف. التِذينف ِعنفدهو بفعفدفمف سفِمعف يووآبو صفوف ؟: [وف طفِرب  يفِة موضف تو الفقفرف وف اذفا صف لحمو إِذفا بِيوونفاثفانف بفِن] ِلمف ا هووف يفتفكف فِيمف وف
اءف ففقفالف أفدوونِيحا يفِر: [أفبِيفاثفارف الفكفاِهِن قفدف جف رو بِالفخف توبفشتِ ابف يوونفاثفانو]. تفعفالف لفنحكف ذوو بفأفۭس وف فجف انف: [ففأ لحكف سولفيفمف دو قفدف مف ِلكو دفاوو سفلف. بفلف سفيتِدونفا الفمف أفرف وف

ادووقو الفكفاِهنو هو صف سفحف مف ِلِك، وف لفِة الفمف بووهو عفلفى بفغف كف قفدف أفرف الس عفاةف، وف لحِدينف وف الفجف بفنفايفاهووف بفنف يفهوويفادفاعف وف نفاثفانف النحبِيح وف ادووقف الفكفاِهنف وف عفهو صف ِلكو مف الفمف
يفةو بفِت الفقفرف طفرف تحى اضف ِعدووا ِمنف هونفاكف ففِرِحينف حف صف ، وف ونف ِلكا  فِي ِجيحو نفاثفانو النحبِي  مف وهو. وف تو الحِذي سفِمعفتومو وف لفسف. هفذفا هووف الصح أفيفضا  قفدف جف وف

لفكفِة مف ِ الفمف ِسيت انو عفلفى كورف دف قفائِِلينف. سولفيفمف ِلكف دفاوو ِلِك ِليوبفاِركووا سفيتِدفنفا الفمف اءف عفبِيدو الفمف أفيفضا  جف ،: وف ِمكف سفنف ِمِن اسف انف أفحف مف سولفيفمف عفلو إِلفهوكف اسف يفجف
ِسيتِكف ظفمف ِمنف كورف ِسيحهو أفعف كورف ِلكو عفلفى سفِريِرِه. وف دف الفمف ِلكو. ففسفجف أفيفضا  هفكفذفا قفالف الفمف ِلسو: وف نف يفجف مف مف طفانِيف الفيفوف ائِيلف الحِذي أفعف رف ب  إِلفهو إِسف ك  الرح بفارف مو

اِن يفنفايف توبفِصرف عف ِسيتِي وف اِحۭد فِي طفِريِقِه]. عفلفى كورف ذفهفبووا كول  وف ي أفدوونِيحا وف ِ عووت دف ِميعو مف قفامف جف تفعفدف وف انفطفلفقف. ففارف قفامف وف ، وف انف افف أفدوونِيحا ِمنف سولفيفمف خف وف

بفحِ ذف وِن الفمف سحكف بِقورو تفمف انو. وف بِرف سولفيفمف وخف بفحِ قفائِل : ففأ ذف وِن الفمف سحكف بِقورو ذفا قفدف تفمف هووف ، وف انف ِلِك سولفيفمف ائِف  ِمنف الفمف ذفا أفدوونِيحا خف مف: [هووف ِلفف ِلي الفيفوف ِليفحف
بفدفهو بِالسحيفِف انو إِنحهو لف يفقفتولو عف ِلكو سولفيفمف انو]. الفمف ِض: [ففقفالف سولفيفمف قوطو ِمنف شفعفِرِه إِلفى الفرف ِجدف بِِه شفر  ففإِنحهو. إِنف كفانف ذفا ففِضيلفۭة لف يفسف لفِكنف إِنف وو وف

وتو انف]. يفمو ِلِك سولفيفمف دف ِللفمف سفجف فتفى وف ذفبفحِ، ففأ لووهو عفِن الفمف فنفزف انو ففأ ِلكو سولفيفمف سفلف الفمف فرف انو. ففأ اذفهفبف إِلفى بفيفتِكف: [ففقفالف لفهو سولفيفمف ].  

انف ابفنفهو صفى سولفيفمف دف أفوف ففاةِ دفاوو بفتف أفيحامو وف ا قفرو لفمح ا: [وف ِض كولتِهف ل . أفنفا ذفاِهب  فِي طفِريِق الفرف جو كونف رف ِ إِلفِهكف إِذف تفِسيرو. ففتفشفدحدف وف بت ففظف شفعفائِرف الرح اِحف
تف هف جح ا تفوف يفثومف حف ا تفففعفلو وف وسفى، ِلتوففِلحف فِي كولتِ مف تووب  فِي شفِريعفِة مو كف ا هووف مف ادفاتِِه كفمف شفهف هو وف كفامف أفحف ايفاهو وف صف هو وف ائِضف ففظو ففرف تفحف قِِه وف ِليوِقيمف. فِي طورو



لحمف بِِه عفنتِي قفائِل  هو الحِذي تفكف ب  كفلفمف ل  عفنف: الرح جو فوِسِهمف لف يوعفدفمو لفكف رف كولتِ أفنف انفِة ِمنف كولتِ قولووبِِهمف وف اِمي بِالفمف سفلفكووا أفمف مف وف ِفظف بفنووكف طفِريقفهو إِذفا حف
ائِيلف رف ِ إِسف ِسيت ائِيلف. كورف رف يووِش إِسف ئِيسفيف جو ا ففعفلف ِلرف ويفةف، مف رو ا ففعفلف بِي يووآبو ابفنو صف لفمو مف أفنفتف أفيفضا  تفعف اسفا بفِن يفثفۭر إِذف: وف عفمف نفيفرف بفِن نفيفرف وف ابف

لفيفِه لفيفِه اللحتفيفِن بِِرجف فِي نفعف يفِه وف قفوف قفتِِه الحتِي عفلفى حف ِب فِي ِمنفطف رف عفلف دفمف الفحف جف لفحِ، وف ِب فِي الص  رف سفففكف دفمف الفحف ا وف مف لف. قفتفلفهو تِكف وف مف سفبف ِحكف ففاففعفلف حف
اِويفِة ِدرو بِسفلفۭم إِلفى الفهف وا إِلفيح ِعنفدف. تفدفعف شفيفبفتفهو تفنفحف مف تفقفدحمو ، لفنحهو ائِدفتِكف ِ ففيفكوونووا بفيفنف الِكِلينف عفلفى مف ِزلحيف الفِجلفعفاِديت وفا  ِلبفنِي بفرف عفرو اففعفلف مف وف

ِه أفبفشفالوومف أفِخيكف جف بِي ِمنف وف وِريمف. هفرف يفاِمينِي  ِمنف بفحو ا الفبِنف ِعي بفنو ِجيرف عفكف شفمف ذفا مف هووف قفدف. وف نفايِمف وف حف لفقفتو إِلفى مف مف انفطف ة  يفوف نفة  شفِديدف هووف لفعفنفنِي لفعف وف
ِ إِنتِي لف أوِميتوكف بِالسحيفِف بت لفففتو لفهو بِالرح ، ففحف دونتِ لف ِلِلقفائِي إِلفى الورف ِدرف شفيفبفتفهو. نفزف أفحف ا تفففعفلو بِِه وف لفمف مف ِكيم ، ففاعف ل  حف جو هو لفنحكف أفنفتف رف رف النف ففلف توبفرتِ وف

اِويفِة ِم إِلفى الفهف دف]. بِالدح ِدينفِة دفاوو دوفِنف فِي مف عف آبفائِِه وف دو مف عف دفاوو طفجف اضف بفِعينف سفنفة . وف ائِيلف أفرف رف دو عفلفى إِسف لفكف فِيِه دفاوو انو الحِذي مف مف كفانف الزح فِي. وف
ثفلفثِينف سفنفة  لفكف ثفلفثا  وف شفِليمف مف فِي أوورو لفكف سفبفعف ِسنِيۭن، وف ونف مف بفرو ا . حف لفكوهو ِجدت تفثفبحتف مو دف أفبِيِه وف ِ دفاوو ِسيت انو عفلفى كورف لفسف سولفيفمف جف اءف أفدوونِيحا ابفنو. وف ثومح جف

انف يثف إِلفى بفثفشفبفعف أومتِ سولفيفمف جتِ ؟: [ففقفالفتف. حف ة : [ثومح قفالف]. ِللسحلفِم: [ففقفالف] أفِللسحلفِم ِجئفتف عفِك كفِلمف لحمف: [ففقفالفتف]. ِلي مف لفِمينف أفنح: [ففقفالف]. تفكف أفنفِت تفعف
ارف لفهو ِ صف بت ارف لفِخي لفنحهو ِمنف قِبفِل الرح صف لفكو وف ، ففدفارف الفمو ِلكف ِوي لفمف مف نفحف وهفهو جو ائِيلف وو رف ِميعو إِسف عفلف جف قفدف جف لفكف كفانف ِلي، وف فلوِك. الفمو أ النف أفسف وف

ينِي فِيِه دتِ اِحدا  ففلف تفرو ال  وف لحمف: [ففقفالفتف لفهو]. سوؤف أفة : [ففقفالف]. تفكف رف د ِك، أفنف يوعفِطيفنِي أفبِيشفجف الش ونفِميحةف امف ِلِك، لفنحهو لف يفرو انف الفمف ففقفالفتف]. قووِلي ِلسولفيفمف
سفنا : [بفثفشفبفعو ِلِك. حف لحمو عفنفكف إِلفى الفمف هو عفنف أفدوونِيحا]. أفنفا أفتفكف لتِمف انف ِلتوكف ِلِك سولفيفمف لفتف بفثفشفبفعو إِلفى الفمف لفسف عفلفى. ففدفخف جف ا وف دف لفهف سفجف ا وف ِلكو ِلِلقفائِهف ففقفامف الفمف

لفسفتف عفنف يفِمينِِه ِلِك ففجف ومتِ الفمف ِسيتا  ِل عف كورف ضف وف ِسيتِِه، وف قفالفتف. كورف ِغيرا : [وف اِحدا  صف ال  وف فلوكف سوؤف أ ا أفسف دحنِي. إِنحمف ِلكو]. لف تفرو ا الفمف فِلي يفا: [ففقفالف لفهف أ اسف
د ِك ي لفنتِي لف أفرو أفة : [ففقفالفتف]. أومتِ رف انو]. ِلتوعفطف أفبِيشفجو الش ونفِميحةو لفدوونِيحا أفِخيكف امف ِلكو سولفيفمف ابف الفمف فجف فِلينف أفبِيشفجف الش ونفِميحةف: [ففأ أ اذفا أفنفِت تفسف ِلمف وف

بفرو ِمنتِي لفكف لفنحهو أفِخي الفكف فِلي لفهو الفمو أ ويفةف! لفدوونِيحا؟ ففاسف ِليووآبف ابفِن صفرو لفبِيفاثفارف الفكفاِهِن وف ِ]. لفهو وف بت ِلكو بِالرح انو الفمف لففف سولفيفمف حف هفكفذفا يفففعفلو ِليف: [وف
ذفا الفكفلفِم ِضدح نفففِسِه لحمف أفدوونِيحا بِهف هفكفذفا يفِزيدو إِنحهو قفدف تفكف و وف نفعف. اح الحِذي صف دف أفبِي، وف ِ دفاوو ِسيت لفسفنِي عفلفى كورف أفجف ب  الحِذي ثفبحتفنِي وف ي  هووف الرح النف حف وف

مف يوقفتفلو أفدوونِيحا ، إِنحهو الفيفوف لحمف ا تفكف اتف]. ِلي بفيفتا  كفمف انو بِيفِد بفنفايفاهوو بفِن يفهوويفادفاعف ففبفطفشف بِِه ففمف ِلكو سولفيفمف سفلف الفمف فرف ِلكو لفبِيفاثفارف الفكفاِهِن. ففأ قفالف الفمف :وف
دف أفبِي،[ امف دفاوو ِ أفمف بت لفتف تفابووتف سفيتِِدي الرح مف ِم لفنحكف حف تو أفقفتولوكف فِي هفذفا الفيفوف لفسف ِت، وف وف ِجبو الفمف تفوف سف قووِلكف لفنحكف مو اذفهفبف إِلفى عفنفاثووثف إِلفى حو

ا تفذفلحلف بِِه أفبِي لفنحكف تفذفلحلفتف بِكولتِ مف لحمف بِِه عفلفى بفيفِت عفاِلي فِي]. وف ِ الحِذي تفكف بت اِم كفلفِم الرح ِ ِلتفمف بت انو أفبِيفاثفارف عفنف أفنف يفكوونف كفاِهنا  ِللرح دف سولفيفمف طفرف وف
اءف أفبفشفالوومف. ِشيلووهف رف لفمف يفِملف وف اءف أفدوونِيحا وف رف الف وف ، لفنح يووآبف مف بفرو إِلفى يووآبف فتفى الفخف بفحِ. ففأ ذف وِن الفمف سحكف بِقورو تفمف ِ وف بت ِة الرح يفمف بف يووآبو إِلفى خف رف .ففهف

بفحِ ذف انِِب الفمف هفا هووف بِجف ِ وف بت ِة الرح يفمف بف إِلفى خف فنح يووآبف قفدف هفرف انو بِأ ِلكو سولفيفمف بِرف الفمف وخف انو بفنفايفاهووف بفنف يفهوويفادفاعف قفائِل . ففأ سفلف سولفيفمف فرف اذفهفِب: [ففأ
شف بِِه ِِ قفالف لفهو]. ابفطو ِ وف بت ِة الرح يفمف لف بفنفايفاهوو إِلفى خف ِلكو: [ففدفخف جف: هفكفذفا يفقوولو الفمف رو وتو: [ففقفالف]. اخف لفِكنحنِي هونفا أفمو ابف]. كفلح وف وف دح بفنفايفاهوو الفجف ففرف

ِلِك قفائِل  بفنِي: [عفلفى الفمف اوف هفكفذفا جف لحمف يووآبو وف ِلكو]. هفكفذفا تفكف مف: [ففقفالف لفهو الفمف عفنف بفيفِت أفبِي الدح نتِي وف أفِزلف عف فِنفهو، وف ادف ابفِطشف بِِه وف لحمف، وف ا تفكف اففعفلف كفمف
ا هومف لفمو، وف دو لف يفعف أفبِي دفاوو ا بِالسحيفِف وف مف قفتفلفهو يفۭر ِمنفهو وف خف لفيفِن بفِريئفيفِن وف جو أفِسِه لفنحهو بفطفشف بِرف هو عفلفى رف ب  دفمف د  الرح ، ففيفرو ففكفهو يووآبو ِكيح الحِذي سف الزح

يفِش يفهووذفا ئِيسو جف اسفا بفنو يفثفۭر رف عفمف ائِيلف وف رف يفِش إِسف ئِيسو جف يفكوونو. أفبفنفيفرو بفنو نفيفۭر رف ِلِه إِلفى الفبفِد، وف أفِس نفسف رف أفِس يووآبف وف ا عفلفى رف هومف تفد  دفمو ففيفرف
ِ بت ِسيتِِه سفلفم  إِلفى الفبفِد ِمنف ِعنفِد الرح كورف بفيفتِِه وف ِلِه وف نفسف دف وف يحِة]. ِلدفاوو قفتفلفهو، ففدوفِنف فِي بفيفتِِه فِي الفبفرتِ بفطفشف بِِه وف ِعدف بفنفايفاهوو بفنو يفهوويفادفاعف وف عفلف. ففصف جف وف

كفانف أفبِيفاثفارف ادووقف الفكفاِهنف مف ِلكو صف عفلف الفمف جف يفِش، وف كفانفهو عفلفى الفجف ِلكو بفنفايفاهووف بفنف يفهوويفادفاعف مف قفالف لفهو. الفمف ِعيف وف دفعفا شفمف ِلكو وف سفلف الفمف ابفِن: [ثومح أفرف
جف ِمنف هونفاكف إِلفى هونفا أفوف هونفاِلكف رو لف تفخف أفقِمف هونفاكف وف شفِليمف وف ،. ِلنفففِسكف بفيفتا  فِي أوورو وتو تا  تفمو وف فنحكف مف نح بِأ لفمف ونف اعف رو اِديف قفدف تفعفبورو وف جو وف رو مف تفخف ففيفوف

أفِسكف كف عفلفى رف يفكوونو دفمو ِلِك]. وف ِعي ِللفمف رو: [ففقفالف شفمف سفن  الفمف نفعو عفبفدوكف. حف ِلكو كفذفِلكف يفصف لحمف سفيتِِدي الفمف ا تفكف ِليمف أفيحاما ]. كفمف شف ِعي فِي أوورو فقفامف شفمف ففأ
ة  ِعي. كفثِيرف وا شفمف بفرو فخف ، ففأ تح ِلِك جف عفكفةف مف ِعي إِلفى أفِخيشف بفِن مف بف عفبفدفاِن ِلشفمف ايفِة ثفلفِث ِسنِينف هفرف فِي نِهف تح: [وف ذفا عفبفدفاكف فِي جف ِعي]. هووف ففقفامف شفمف

تح أفتفى بِعفبفدفيفِه ِمنف جف ِعي وف بفدفيفِه، ففانفطفلفقف شفمف تح إِلفى أفِخيشف ِليوففتتِشف عفلفى عف ذفهفبف إِلفى جف اِرِه وف شفدح عفلفى ِحمف ِعي قفِد. وف فنح شفمف انو بِأ بِرف سولفيفمف وخف ففأ
عف جف رف تح وف ِليمف إِلفى جف شف قفالف لفهو. انفطفلفقف ِمنف أوورو ِعيف وف دفعفا شفمف ِلكو وف سفلف الفمف فرف تفذفهفبو: [ففأ جو وف رو مف تفخف لفيفكف إِنحكف يفوف تو عف دف هف أفشف ِ وف بت لفففتوكف بِالرح تفحف ا اسف أفمف

، ففقولفتف ِلي وتو تا  تفمو وف فنحكف مف نح بِأ لفمف هونفاِلكف اعف رو: إِلفى هونفا وف سفن  الفمف ا؟. قفدف سفِمعفتو. حف يفتوكف بِهف صف ِصيحةف الحتِي أفوف الفوف ِ وف بت ففظف يفِمينف الرح اذفا لفمف تفحف ثومح] ففِلمف
ِعي ِلكو ِلشفمف أفِسكف: [قفالف الفمف كف عفلفى رف ب  شفرح دح الرح دف أفبِي، ففلفيفرو تفهو ِلدفاوو هو قفلفبوكف الحِذي ففعفلف ففتف كولح الشحرتِ الحِذي عفِلمف كو. أفنفتف عفرف انو يوبفارف ِلكو سولفيفمف الفمف وف

ِ إِلفى الفبفِد بت امف الرح دف يفكوونو ثفابِتا  أفمف ِسي  دفاوو كورف اتف]. وف بفطفشف بِِه ففمف جف وف رف ِلكو بفنفايفاهووف بفنف يفهوويفادفاعف ففخف رف الفمف أفمف انف. وف لفكو بِيفِد سولفيفمف تفثفبحتف الفمو وف . 

ِليمف شف سووِر أوورو ِ وف بت بفيفِت الرح تِِه وف لف بِنفاءف بفيف مف دف إِلفى أفنف أفكف ِدينفِة دفاوو ا إِلفى مف أفتفى بِهف نف وف عفوف ذف بِنفتف فِرف أفخف رف وف ِلكف ِمصف نف مف عفوف انو فِرف اهفرف سولفيفمف صف وف
ا الفيفهف وف ِ إِلفى تِلفكف الفيحاِم. حف بت ِم الرح تفففعفاِت، لفنحهو لفمف يوبفنف بفيفت  ِلسف رف ونف فِي الفمو بح سفائِرا  فِي. إِلح أفنح الشحعفبف كفانووا يفذفبفحو انو الرح بح سولفيفمف أفحف وف

تفففعفاِت رف يووقِدو فِي الفمو بفحو وف دف أفبِيِه، إِلح أفنحهو كفانف يفذف ائِِض دفاوو ى. ففرف مف تفففعفةو الفعوظف رف ا ِهيف الفمو ، لفنحهف بفحف هونفاكف ِلكو إِلفى ِجبفعوونف ِليفذف ذفهفبف الفمف عفدف. وف أفصف وف

بفحِ ذف قفۭة عفلفى ذفِلكف الفمف رف حف انو أفلففف مو لفۭم لفيفل . سولفيفمف انف فِي حو ب  ِلسولفيفمف اءفى الرح و. فِي ِجبفعوونف تفرف قفالف اح ِطيكف: [وف اذفا أوعف فلف مف أ انو]. اسف إِنحكف: [ففقفالف سولفيفمف
طفيفتفهو أفعف ةف وف ةف الفعفِظيمف مف حف تف لفهو هفِذِه الرح ِفظف ، ففحف عفكف ِة قفلفۭب مف تِقفامف اسف بِرتۭ وف انفۭة وف فمف كف بِأ امف ا سفارف أفمف بفمف سف ة  حف ة  عفِظيمف مف حف دف أفبِي رف بفِدكف دفاوو عف عف قفدف ففعفلفتف مف

ِم ذفا الفيفوف ِسيتِِه كفهف ِلسو عفلفى كورف ولف. ابفنا  يفجف الد خو وجف وف رو لفمو الفخو ِغير  لف أفعف أفنفا ففتى  صف دف أفبِي، وف كفانف دفاوو لحكفتف عفبفدفكف مف ب  إِلفِهي، أفنفتف مف ا الرح النف أفي هف .وف
ةِ لف يوعفد  ِمنف الفكفثفرف صفى وف تفهو شفعفب  كفثِير  لف يوحف تفرف سفِط شفعفبِكف الحِذي اخف عفبفدوكف فِي وف يتِزف بفيفنف. وف أومف كومف عفلفى شفعفبِكف وف ِط عفبفدفكف قفلفبا  ففِهيما  لفحف فعف ففأ

كومف عفلفى شفعفبِكف الفعفِظيِم هفذفا؟ رو أفنف يفحف ِِ نف يفقفدو ، لفنحهو مف الشحرتِ يفِر وف رف] الفخف فلف هفذفا الفمف انف سفأ ِ، لفنح سولفيفمف بت سونف الفكفلفمو فِي عفيفنفيِ الرح و. ففحف :ففقفالف لفهو اح
يِيزا [ فلفتف ِلنفففِسكف تفمف ، بفلف سفأ دفائِكف فلفتف أفنففوسف أفعف أ لف سف فلفتف ِلنفففِسكف ِغن ى وف لف سفأ ة  وف فلف ِلنفففِسكف أفيحاما  كفثِيرف أ لفمف تفسف رف وف فلفتف هفذفا الفمف ِل أفنحكف قفدف سفأ ِمنف أفجف

سفبف كفلفِمكف ذفا قفدف ففعفلفتو حف مف، هووف كف مف الفحو كف. ِلتفففهف لف يفقوومو بفعفدفكف نفِظيرو تحى إِنحهو لفمف يفكونف ِمثفلوكف قفبفلفكف وف يتِزا  حف مف مو ِكيما  وف طفيفتوكف قفلفبا  حف ذفا أفعف قفدف. هووف وف
لووِك كولح أفيحاِمكف ل  ِمثفلفكف فِي الفمو جو تحى إِنحهو لف يفكوونو رف ة  حف امف كفرف فلفهو، ِغن ى وف أ ا لفمف تفسف طفيفتوكف أفيفضا  مف ائِِضي. أفعف ِفظفتف ففرف حف ففإِنف سفلفكفتف فِي طفِريِقي وف

كف دو أفبووكف ففإِنتِي أوِطيلو أفيحامف ا سفلفكف دفاوو ايفايف كفمف صف وف لفم ]. وف إِذفا هووف حو انو وف تفيفقفظف سولفيفمف ِ. ففاسف بت ِد الرح امف تفابووِت عفهف قففف أفمف وف ِليمف وف شف اءف إِلفى أوورو جف وف
ة  ِلكولتِ عفبِيِدِه ِليمف عفِملف وف ۭة وف بف ذفبفائِحف سفلفمف قفرح قفاۭت وف رف حف عفدف مو أفصف يفِه. وف قفففتفا بفيفنف يفدف وف ِلِك وف انِيفتفاِن إِلفى الفمف اِحدفةو. ِحينفئِۭذ أفتفتف زف تفِمعف يفا: [ففقفالفِت الفوف اسف



ا فِي الفبفيفِت. سفيتِِدي عفهف لفدفتو مف قفدف وف اِحۭد، وف أفةو سفاِكنفتفاِن فِي بفيفۭت وف رف هفِذِه الفمف أفةو أفيفضا ،. إِنتِي أفنفا وف رف لفدفتف هفِذِه الفمف ِم الثحاِلِث بفعفدف ِولفدفتِي وف فِي الفيفوف وف
عفنفا غفِريب  فِي الفبفيفِت لفمف يفكونف مف عا  وف كونحا مف لفيفِه. وف عفتف عف طفجف ا اضف اتف ابفنو هفِذِه فِي اللحيفِل لفنحهف انِبِي. ففمف ذفِت ابفنِي ِمنف جف أفخف سفِط اللحيفِل وف تف فِي وف ففقفامف

نِي يتِتف فِي ِحضف ا الفمف عفِت ابفنفهف جف أفضف ا، وف نِهف عفتفهو فِي ِحضف جف أفضف ة ، وف توكف نفائِمف أفمف يتِت . وف عف ابفنِي إِذفا هووف مف ضتِ بفاحا  ِلورف تو صف ا قومف لفتو فِيِه. ففلفمح فمح ا تفأ لفمح وف
توهو لفدف بفاحِ إِذفا هووف لفيفسف ابفنِيف الحِذي وف ى تفقوولو]. فِي الصح رف أفةو الوخف رف كفانفِت الفمف يتِتو: [وف نوِك الفمف ابف ي  وف هفِذِه تفقوولو]. كفلح بفِل ابفنِيف الفحف نوِك: [وف لف بفِل ابف

ي  ابفنِيف الفحف يتِتو وف ِلِك]. الفمف امف الفمف تفا أفمف لحمف تفكف ِلكو. وف تِلفكف تفقوولو: هفِذِه تفقوولو: [ففقفالف الفمف ، وف يتِتو نوِك الفمف ابف ي  وف ابفنِيف: هفذفا ابفنِيف الفحف يتِتو وف نوِك الفمف لف بفِل ابف
ي  ِلِك]. اِيتوونِي بِسفيفۭف. الفحف فتووا بِسفيفۭف بفيفنف يفدفيِ الفمف ِلكو. ففأ ى: [ففقفالف الفمف رف فا  ِللوخف نِصف اِحدفةِ وف فا  ِللفوف طووا نِصف أفعف يح اثفنفيفِن، وف لفدف الفحف وا الفوف طورو ].اشف

ِلِك  ي  ِللفمف ا الفحف أفةو الحتِي ابفنوهف رف ا(ففقفالفِت الفمف تف عفلفى ابفنِهف مف طفرف هفا اضف شفاءف تفِمعف يفا سفيتِِدي): [لفنح أفحف لف توِميتووهو. اسف يح وف لفدف الفحف طووهفا الفوف ا تِلفكف]. أفعف أفمح وف
لف لفِك: [ففقفالفتف وهو. لف يفكوونو ِلي وف طورو ِلكو]. اشف رف الفمف فمف هو: [ففأ ا أوم  لف توِميتووهو ففإِنحهف يح وف لفدف الفحف طووهفا الفوف ِم الحِذي]. أفعف كف ائِيلف بِالفحو رف ِميعو إِسف ا سفِمعف جف لفمح وف

ِم كف اِء الفحو رف ِ فِيِه ِلجف ةف اح مف أووا ِحكف مف رف ، لفنحهو ِلكف ِلكو هفابووا الفمف كفمف بِِه الفمف  .حف

ائِيلف رف ِميعِ إِسف ِلكا  عفلفى جف انو مف ِلكو سولفيفمف كفانف الفمف سفاءو الحِذينف لفهو. وف ؤف لفِء هومو الر  هفؤو نفا ِشيشفا: وف أفِخيحا ابف فو وف ورف أفِليحو ادووقف الفكفاِهِن، وف يفاهوو بفنو صف رف عفزف
أفبِيفاثفارو كفاِهنفاِن. كفاتِبفاِن ادووقو وف صف يفِش، وف بفنفايفاهوو بفنو يفهوويفادفاعف عفلفى الفجف ، وف لو سفجتِ يفهووشفاففاطو بفنو أفِخيلوودف الفمو يفاهوو بفنو نفاثفانف عفلفى. وف رف عفزف وف

ِلِك اِحبو الفمف صف ابوودو بفنو نفاثفانف كفاِهن  وف زف كفلفِء، وف ِخيِر. الفوو امو بفنو عفبفدفا عفلفى التحسف أفدوونِيرف أفِخيشفارو عفلفى الفبفيفِت، وف ِكيل . وف انف اثفنفا عفشفرف وف كفانف ِلسولفيفمف وف
تفهو بفيف ِلكف وف نوونف الفمف ِ وت ائِيلف يومف رف ِميعِ إِسف را  فِي السحنفِة. عفلفى جف نف شفهف ِ وت اِحِد أفنف يومف هومو. كفانف عفلفى الفوف اؤو مف هفِذِه أفسف ايِمف: وف بفِل أفففرف ورف فِي جف ابفنو دفقفرف. ابفنو حو

انفانف أفيفلووِن بفيفِت حف ۭس وف بفيفِت شفمف شفعفلوبتِيمف وف اقفصف وف بووتف. فِي مف سفدف فِي أفرو اففرف. ابفنو حف ِض حف كول  أفرف ابفنو أفبِينفادفابف فِي كولتِ. كفانفتف لفهو سووكووهو وف
تفففعفاِت دووۭر  رف أفة (مو رف انف لفهو امف ،). كفانفتف طفاففةو بِنفتو سولفيفمف ِعيلف رف تف يفزف تفانف تفحف رف انِِب صف كولتِ بفيفِت شفاۭن الحتِي بِجف ِجد و وف مف بفعفنفا بفنو أفِخيلوودف فِي تفعفنفكف وف

عفامف عفبفِر يفقفمف ولفةف إِلفى مف حو ِف شفانف إِلفى آبفلف مف وِت ِجلفعفادف. ِمنف بفيفِت امو ابِرف فِي رف نفسحى الحتِي فِي ِجلفعفادف. ابفنو جف وثو يفائِيرف ابفِن مف و  ةو. لفهو حف لفهو كوورف وف
وبف الحتِي فِي بفاشفانف جو اۭس. أفرف اِرضف ِمنف نوحف عفوف اۭر وف وف فسف ة  بِأ ِدينفة  عفِظيمف نفايِمف. ِست ونف مف حف عفصو فِي نفففتفاِلي . أفِخينفادفابو بفنو ِعد و فِي مف هووف(أفِخيمف وف

أفة  رف انف امف ةف بِنفتف سولفيفمف ذف بفاِسمف بفعفلووتف). أفيفضا  أفخف وشفايف فِي أفِشيرف وف وحف فِي يفسحاكفرف. بفعفنفا بفنو حو لفةف فِي بِنفيفاِمينف. يفهووشفاففاطو بفنو ففارو ِعي بفنو أفيف .شفمف
ِلِك بفاشفانف عووجف مف وِريتِينف وف ِلِك الفمو ونف مف ِض ِسيحو ِض ِجلفعفادف، أفرف ابِرو بفنو أووِري فِي أفرف ِض. جف اِحد  الحِذي فِي الفرف ِكيل  وف وف كفانف يفهووذفا. وف وف

ةِ ِر فِي الفكفثفرف ِل الحِذي عفلفى الفبفحف مف ائِيلو كفثِيِرينف كفالرح رف إِسف ونف. وف حو يفففرف بوونف وف رف يفشف ِر. يفأفكولوونف وف اِلِك ِمنف النحهف مف ِميعِ الفمف لتِطا  عفلفى جف تفسف انو مو كفانف سولفيفمف وف
رف وِم ِمصف إِلفى توخو ِطينف وف ِض فِِلسف يفاتِِه. إِلفى أفرف انف كولح أفيحاِم حف ونف سولفيفمف ِدمو يفخف دفايفا وف ونف الفهف مو اِحِد. كفانووا يوقفدتِ ِم الفوف انف ِللفيفوف كفانف طفعفامو سولفيفمف ثفلفثِينف: وف

الفِوزح اِميرف وف الفيفحف بفاءف وف الظتِ ا عفدفا الفيفائِلف وف وۭف، مف رو ِمئفةف خف اِعي وف رف را  ِمنف الفمف ِرينف ثفوف ِعشف نفۭة وف سفمح اۭن مو ةف ثِيرف عفشفرف ِستتِينف كورح دفقِيۭق وف كورح سفِميۭذ وف
نف سفمح انِبِِه. الفمو وف ِميعِ جف لفح  ِمنف جف كفانف لفهو صو ِر، وف لووِك عفبفِر النحهف ةف عفلفى كولتِ مو ِر ِمنف تفففسفحف إِلفى غفزح بفرف النحهف ا عف لتِطا  عفلفى كولتِ مف تفسف لفنحهو كفانف مو
الفيفِه وف انف. حف تف تِينفتِِه ِمنف دفانف إِلفى بِئفِر سفبفعۭ كولح أفيحاِم سولفيفمف تفحف تِِه وف مف تف كفرف اِحۭد تفحف ائِيلو آِمنِينف كول  وف رف إِسف سفكفنف يفهووذفا وف بفعوونف. وف انف أفرف كفانف ِلسولفيفمف وف

اثفنفا عفشفرف أفلففف ففاِرۭس كفبفاتِِه، وف رف يفِل مف ۭد ِلخف وف انف. أفلففف ِمذف ِلِك سولفيفمف ائِدفةِ الفمف مف إِلفى مف نف تفقفدح ِلكولتِ مف انف وف ِلِك سولفيفمف نوونف الفمف ِ وت كفلفءو كفانووا يومف لفِء الفوو هفؤو وف
ِرِه اِحۭد فِي شفهف ۭء. كول  وف ونف إِلفى شفيف تفاجو اِحۭد. لفمف يفكوونووا يفحف ِضعِ الحِذي يفكوونو فِيِه كول  وف وف الفِجيفاِد إِلفى الفمف يفِل وف تِبفۭن ِللفخف كفانووا يفأفتوونف بِشفِعيۭر وف وف

ائِِه سفبف قفضف ِر. حف ِل الحِذي عفلفى شفاِطِئ الفبفحف مف بفةف قفلفۭب كفالرح حف رف ا  وف ما  كفثِيرا  ِجدت ففهف ة  وف مف انف ِحكف و سولفيفمف أفعفطفى اح ةف. وف مف انف ِحكف ةو سولفيفمف مف ففاقفتف ِحكف وف
رف ِة ِمصف مف كولح ِحكف ِرِق وف شف ِميعِ بفنِي الفمف ولف. جف احو دفعف بفنِي مف دفرف كفلفكوولف وف انف وف هفيفمف ِ وف اِحيت رف ِميعِ النحاِس ِمنف أفيفثفانف الفزف كفمف ِمنف جف كفانف أفحف كفانف. وف وف

الفيفِه وف ِم حف ِميعِ الومف سا . ِصيتوهو فِي جف مف خف كفانفتف نفشفائِدوهو أفلففا  وف ثفۭل، وف لحمف بِثفلفثفِة آلفِف مف تفكف ِز الحِذي فِي لوبفنفانف إِلفى. وف اِر، ِمنف الفرف جف لحمف عفِن الفشف تفكف وف
ائِِط وففا النحابِِت فِي الفحف ِك. الز  عفِن السحمف عفِن الدحبِيِب وف عفِن الطحيفِر وف ائِِم وف لحمف عفِن الفبفهف تفكف ةف. وف مف عووا ِحكف مف ِميعِ الش عووِب ِليفسف كفانووا يفأفتوونف ِمنف جف وف

ِل الحِذي عفلفى شفاِطِئ مف بفةف قفلفۭب كفالرح حف رف ا  وف ما  كفثِيرا  ِجدت ففهف ة  وف مف انف ِحكف و سولفيفمف أفعفطفى اح تِِهوف مف ِض الحِذينف سفِمعووا بِِحكف لووِك الفرف ِميعِ مو انف ِمنف جف سولفيفمف
ِر رف. الفبفحف ِة ِمصف مف كولح ِحكف ِرِق وف شف ِميعِ بفنِي الفمف ةف جف مف انف ِحكف ةو سولفيفمف مف ففاقفتف ِحكف انف. وف هفيفمف ِ وف اِحيت رف ِميعِ النحاِس ِمنف أفيفثفانف الفزف كفمف ِمنف جف كفانف أفحف وف

ولف احو دفعف بفنِي مف دفرف كفلفكوولف وف الفيفِه. وف وف ِم حف ِميعِ الومف كفانف ِصيتوهو فِي جف سا . وف مف خف كفانفتف نفشفائِدوهو أفلففا  وف ثفۭل، وف لحمف بِثفلفثفِة آلفِف مف تفكف لحمف عفِن. وف تفكف وف
ائِِط وففا النحابِِت فِي الفحف نفانف إِلفى الز  ِز الحِذي فِي لوبف اِر، ِمنف الفرف جف ِك. الفشف عفِن السحمف عفِن الدحبِيِب وف عفِن الطحيفِر وف ائِِم وف لحمف عفِن الفبفهف تفكف كفانووا يفأفتوونف. وف وف

تِِه مف ِض الحِذينف سفِمعووا بِِحكف لووِك الفرف ِميعِ مو انف ِمنف جف ةف سولفيفمف مف عووا ِحكف مف ِميعِ الش عووِب ِليفسف  .ِمنف جف

دف كولح الفيحاِم ِحبتا  ِلدفاوو امف كفانف مو كفانف أفبِيِه، لفنح ِحيرف ِلكا  مف وهو مف سفحو مف مف ، لفنحهو سفِمعف أفنحهو انف ِلكو صوورف عفبِيدفهو إِلفى سولفيفمف امو مف سفلف ِحيرف أفرف سفلف. وف فرف ففأ
امف يفقوولو انو إِلفى ِحيرف مو: [سولفيفمف عفلفهو تحى جف اطفتف بِِه، حف وِب الحتِي أفحف رو ِ إِلفِهِه بِسفبفِب الفحو بت ِم الرح تفِطعف أفنف يفبفنِيف بفيفتا  ِلسف دف أفبِي أفنحهو لفمف يفسف لفمو دفاوو أفنفتف تفعف
ِه يف ِن قفدفمف تف بفطف ب  تفحف اِدثفةو شفرتۭ. الرح لف حف م  وف صف دو خف اِت ففلف يووجف ب  إِلفِهي ِمنف كولتِ الفِجهف نِيف الرح احف النف ففقفدف أفرف ِم. وف هفئفنفذفا قفائِل  عفلفى بِنفاِء بفيفۭت ِلسف وف

دف أفبِي ب  ِلدفاوو ا قفالف الرح ِ إِلفِهي كفمف بت ِمي: الرح ِسيتِكف هووف يفبفنِي الفبفيفتف ِلسف كفانفكف عفلفى كورف عفلوهو مف زا . إِنح ابفنفكف الحِذي أفجف رف أفنف يفقفطفعووا ِلي أفرف النف ففأفمو وف
شفِب عف الفخف د  يفعفِرفو قفطف نفنفا أفحف لفمو أفنحهو لفيفسف بفيف ، لفنحكف تفعف ا تفقوولو سفبف كولتِ مف ِطيكف إِيحاهفا حف ةو عفبِيِدكف أوعف رف أوجف ، وف عف عفبِيِدكف يفكوونو عفبِيِدي مف نفانف وف ِمنف لوبف

يفدوونِيتِينف قفالف]. ِمثفلف الصح ا  وف انف ففِرحف ِجدت امو كفلفمف سولفيفمف ا سفِمعف ِحيرف ِكيما  عفلفى هفذفا الشحعفِب: [ففلفمح دف ابفنا  حف طفى دفاوو ب  الحِذي أفعف مف الرح ك  الفيفوف بفارف مو
انف قفائِل ]. الفكفثِيِر امو إِلفى سولفيفمف سفلف ِحيرف أفرف سفلفتف بِِه إِلفيح: [وف ا أفرف ِو. قفدف سفِمعفتو مف شفِب السحرف خف ِز وف شفِب الفرف تِكف فِي خف سفرح عفبِيِدي. أفنفا أفففعفلو كولح مف

لو تفعفمف ِملوهو وف أفنفتف تفحف ، وف أففوك هو هونفاكف فونِي عفنفهو وف ِضعِ الحِذي توعفرتِ وف ِر إِلفى الفمف اثا  فِي الفبفحف مف عفلوهو أفرف أفنفا أفجف ِر، وف يونفِزلوونف ذفِلكف ِمنف لوبفنفانف إِلفى الفبفحف
طفائِكف طفعفاما  ِلبفيفتِي اتِي بِإِعف ضف رف تِِه]. مف سفرح سفبف كولتِ مف ۭو حف شفبف سفرف خف ۭز وف شفبف أفرف انف خف امو يوعفِطي سولفيفمف امف. ففكفانف ِحيرف انو ِحيرف طفى سولفيفمف أفعف وف

ضتۭ يفِت رف ِرينف كورح زف ِعشف ِرينف أفلففف كورتِ ِحنفطفۭة طفعفاما  ِلبفيفتِِه، وف امف سفنفة  ففسفنفة . ِعشف انو يوعفِطي ِحيرف ة . هفكفذفا كفانف سولفيفمف مف انف ِحكف طفى سولفيفمف ب  أفعف الرح وف
هو لحمف ا كف دا . كفمف ا عفهف قفطفعفا ِكلفهومف ، وف انف سولفيفمف امف وف لفح  بفيفنف ِحيرف كفانف صو رو ثفلفثِينف أفلففف. وف كفانفِت الس خف ، وف ائِيلف رف ِميعِ إِسف انو ِمنف جف ِلكو سولفيفمف رف الفمف سفخح وف

ۭل جو بفِة. رف ِر بِالنحوف ةف آلفۭف فِي الشحهف رف مف إِلفى لوبفنفانف عفشف لفهو سف فرف يفِن فِي بويووتِِهمف. ففأ رف شفهف را  فِي لوبفنفانف وف ِخيِر. يفكوونوونف شفهف امو عفلفى التحسف كفانف أفدوونِيرف .وف
ِل ثفلفثفةف انف الحِذينف عفلفى الفعفمف كفلفِء ِلسولفيفمف سفاءف الفوو ؤف ا عفدفا رو بفِل، مف انوونف أفلففا  يفقفطفعوونف فِي الفجف ثفمف ال ، وف مف ِملوونف أفحف انف سفبفعوونف أفلففا  يفحف كفانف ِلسولفيفمف وف



لف لتِِطينف عفلفى الشحعفِب الفعفاِمِلينف الفعفمف تفسف ثفلفثف ِمئفۭة الفمو بحعفة  ِلتفأفِسيِس الفبفيفِت. آلفۭف وف رف ة  مو ة  كفِريمف ة  كفبِيرف ارف لفعووا ِحجف ِلكو أفنف يفقف رف الفمف أفمف و. وف ا بفنحاؤو تفهف ففنفحف
ةف ِلبِنفاِء الفبفيفِت ارف الفِحجف شفابف وف ووا الفخف هفيحأ ، وف ِلي ونف الفِجبف امف وف و ِحيرف بفنحاؤو انف وف  .سولفيفمف

ِر ِزيوو ، فِي شفهف ائِيلف رف انف عفلفى إِسف لفِك سولفيفمف ابِعفِة ِلمو ، فِي السحنفِة الرح رف ِض ِمصف ائِيلف ِمنف أفرف رف وجِ بفنِي إِسف رو انِينف ِلخو الثحمف بفعِ ِمئفۭة وف كفانف فِي سفنفِة الفرف وف
ِ بت رو الثحانِي، أفنحهو بفنفى الفبفيفتف ِللرح هووف الشحهف تِففاعوهو. وف ارف اعا ، وف ونف ِذرف رو هو ِعشف ضو عفرف اعا ، وف ِ طوولوهو ِست ونف ِذرف بت انو ِللرح ِلكو سولفيفمف الفبفيفتو الحِذي بفنفاهو الفمف وف

اعا  عۭ قودحامف الفبفيفِت. ثفلفثوونف ِذرف هو عفشفرو أفذفرو ضو عفرف ِض الفبفيفِت، وف سفبف عفرف اعا  حف ونف ِذرف رو اقو قودحامف هفيفكفِل الفبفيفِت طوولوهو ِعشف وف الرتِ عفِملف ِللفبفيفِت. وف وف
بحكفة  شف قووففة  مو سف ى مف تفِديِرهفا. كوو  سف ففاۭت فِي مو عفِملف غورو اِب، وف رف الفِمحف يفكفِل وف لف الفهف وف عف ِحيطفاِن الفبفيفِت حف الفيفِه مف وف ائِِط الفبفيفِت ِطبفاقا  حف عف حف بفنفى مف .وف

اِرجۭ الفيفِه ِمنف خف وف عفلف ِللفبفيفِت حف عۭ، لفنحهو جف ا سفبفعو أفذفرو ضوهف الثحاِلثفةو عفرف عۭ، وف ا ِست  أفذفرو ضوهف طفى عفرف سف الفوو عۭ، وف سو أفذفرو مف ا خف ضوهف ففالطحبفقفةو الس ففلفى عفرف
ائِزو فِي ِحيطفاِن الفبفيفِت وف كحنف الفجف ايفا ِلئفلح تفتفمف وف لف. زف ت  وف عف فِي الفبفيفِت ِعنفدف بِنفائِِه ِمنفحف مف لفمف يوسف قفتفلفعفۭة، وف ۭة مو ِحيحف ةۭ صف ارف الفبفيفتو فِي بِنفائِِه بونِيف بِِحجف وف

ِديۭد لف أفدفاة  ِمنف حف ل  وف ِمنف. ِمعفوف طفى، وف سف عفطحۭف إِلفى الفوو جۭ مو عفدوونف بِدفرف كفانووا يفصف ِن، وف انِِب الفبفيفِت الفيفمف طفى فِي جف سف ففِة الفوو كفانف بفابو الفغورف وف
طفى إِلفى الثحاِلثفِة سف ِز. الفوو ائِزف ِمنف الفرف وف جف احۭ وف فلفوف سفقففف الفبفيفتف بِأ لفهو وف مف أفكف عۭ،. ففبفنفى الفبفيفتف وف سو أفذفرو مف ا خف تِففاعوهف ففاِت عفلفى الفبفيفِت كولتِِه ارف بفنفى الفغورو وف

ۭز شفِب أفرف كحنفتف فِي الفبفيفِت بِخف تفمف انف. وف ِ إِلفى سولفيفمف بت كفانف كفلفمو الرح كفاِمي: [وف عفِملفتف أفحف ائِِضي وف هفذفا الفبفيفتو الحِذي أفنفتف بفانِيِه، إِنف سفلفكفتف فِي ففرف
كو شفعفبِي لف أفتفرو ائِيلف وف رف سفِط بفنِي إِسف كونو فِي وف أفسف ، وف دف أفبِيكف تو بِِه إِلفى دفاوو عفكف كفلفِمي الحِذي تفكفلحمف ا، ففإِنتِي أوقِيمو مف ايفايف ِللس لووِك بِهف صف ِفظفتف كولح وف حف وف

ائِيلف رف لفهو]. إِسف مف أفكف انو الفبفيفتف وف غفشحاهو ِمنف. ففبفنفى سولفيفمف ِض الفبفيفِت إِلفى ِحيطفاِن السحقفِف، وف ۭز ِمنف أفرف لفعِ أفرف بفنفى ِحيطفانف الفبفيفِت ِمنف دفاِخۭل بِأفضف وف
ۭو شفاِب سفرف فخف ضف الفبفيفِت بِأ شف أفرف ففرف شفۭب، وف ِض إِلفى الفِحيطفاِن. دفاِخۭل بِخف ۭز ِمنف الفرف لفعِ أفرف ِر الفبفيفِت بِأفضف خح ؤف اعا  ِمنف مو ِرينف ِذرف بفنفى ِعشف بفنفى. وف وف

اِب  رف ِل الفِمحف ِس الفقفدفاِس(دفاِخلفهو لفجف اعا  كفانفِت الفبفيفتف ). أفيف قودف بفعوونف ِذرف أفرف هو(وف امف يفكفلف الحِذي أفمف نفقوورا ). أفيِ الفهف زو الفبفيفِت ِمنف دفاِخۭل كفانف مف أفرف وف
هووۭر اِعِم زو بفرف ِل قوثحاۭء وف ز . عفلفى ِشكف ِميعو أفرف ر . الفجف جف ى حف ِ. لفمف يفكونف يورف بت ِد الرح عف هونفاكف تفابووتف عفهف سفِط الفبفيفِت ِمنف دفاِخۭل ِليفضف ابا  فِي وف رف ف ِمحف هفيحأ .وف

تِففاعا  اعا  ارف ونف ِذرف رو ِعشف ضا  وف اعا  عفرف ونف ِذرف رو ِعشف اعا  طوول  وف ونف ِذرف رو اِب ِعشف رف ِل الفِمحف لفجف ۭز. وف فرف بفحف بِأ ذف غفشحى الفمف اِلۭص، وف غفشحاهو بِذفهفۭب خف .وف
اِلۭص انو الفبفيفتف ِمنف دفاِخۭل بِذفهفۭب خف غفشحى سولفيفمف اِب. وف رف سفدح بِسفلفِسِل ذفهفۭب قودحامف الفِمحف غفشحاهو بِذفهفۭب. وف اِم كولتِ. وف ِميعو الفبفيفِت غفشحاهو بِذفهفۭب إِلفى تفمف جف وف

اِب غفشحاهو بِذفهفۭب رف بفحِ الحِذي ِللفِمحف ذف كول  الفمف عۭ. الفبفيفِت، وف اِحِد عفشفرو أفذفرو يفتووِن، عولوو  الفوف شفِب الزح وبفيفِن ِمنف خف اِب كفرو رف عفِملف فِي الفِمحف سو. وف مف خف وف
رو وِب الخف نفاحو الفكفرو عۭ جف سو أفذفرو مف خف اِحدو، وف وِب الفوف نفاحو الفكفرو عۭ جف نفاِحِه. أفذفرو ِف جف نفاِحِه إِلفى طفرف ِف جف عۭ ِمنف طفرف عۭ. عفشفرو أفذفرو عفشفرو أفذفرو وف

رو وبو الخف وبفيفِن. الفكفرو اِحد  ِللفكفرو ل  وف شفكف اِحد  وف رو. قِيفاس  وف وبو الخف كفذفا الفكفرو عۭ وف اِحِد عفشفرو أفذفرو وِب الفوف سفِط. عولوو  الفكفرو وبفيفِن فِي وف عفلف الفكفرو جف وف
رف ائِطف الخف سح الفحف ِر مف وِب الخف نفاحو الفكفرو جف ائِطف وف اِحِد الفحف نفاحو الفوف سح جف وبفيفِن ففمف ةف الفكفرو نِحف بفسفطووا أفجف ِ، وف ا فِي. الفبفيفِت الدحاِخِليت مف توهو نِحف كفانفتف أفجف وف

رف ا الخف دوهومف س  أفحف سفِط الفبفيفِت يفمف وبفيفِن بِذفهفۭب. وف غفشحى الفكفرو اِعِم. وف بفرف نفِخيۭل وف وبِيمف وف ا نفقفشا  بِنفقفِر كفرو هف سفمف تفِديِرهفا رف سف ِميعو ِحيطفاِن الفبفيفِت فِي مو جف وف

اِرجۭ ِمنف خف هووۭر ِمنف دفاِخۭل وف اِرجۭ. زو ِمنف خف ضف الفبفيفِت بِذفهفۭب ِمنف دفاِخۭل وف غفشحى أفرف يفتووِن. وف شفِب الزح يفِن ِمنف خف اعف رف اِب ِمصف رف عفِملف ِلبفاِب الفِمحف .وف
سفة  مح خف تفاِن مو قفائِمف الف يفتووِن. الفعفتفبفِة الفعولفيفا وف شفِب الزح اعفاِن ِمنف خف رف الفِمصف ا بِذفهفۭب،. وف غفشحاهومف هووۭر وف اِعِم زو بفرف نفِخيۭل وف وبِيمف وف ا نفقفشف كفرو لفيفِهمف سفمف عف رف وف

النحِخيلف بِذفهفۭب وبِيمف وف عف الفكفرو صح رف ِو. وف شفِب السحرف يفِن ِمنف خف اعف رف ِمصف بحعفة ، وف رف يفتووِن مو شفِب الزح ائِمف ِمنف خف يفكفِل قفوف ِل الفهف خف دف كفذفِلكف عفِملف ِلمف اعو. وف رف الفِمصف
فحتفاِن تفنفطفِويفاِن رو دف اعو الخف رف الفِمصف اِحدو دففحتفاِن تفنفطفِويفاِن، وف نفقووِش. الفوف ۭق عفلفى الفمف طفرح غفشحاهفا بِذفهفۭب مو هووۭر وف اِعمف زو بفرف نفِخيل  وف وبِيمف وف تف كفرو نفحف .وف

ِز ائِِز الفرف وف فتا  ِمنف جف صف وتفۭة وف نفحو فووۭف مف بفنفى الدحارف الدحاِخِليحةف ثفلفثفةف صو ِر ِزيوو. وف ِ فِي شفهف بت سف بفيفتو الرح ابِعفِة أوستِ فِي السحنفِة. فِي السحنفِة الرح وف
كفاِمِه أفحف وِرِه وف ِميعِ أومو ِملف الفبفيفتو فِي جف ، أوكف رو الثحاِمنو هووف الشحهف ، وف ِر بوولف ةف فِي شفهف ِف عفشفرف اِديفِة ففبفنفاهو فِي سفبفعِ ِسنِيۭن. الفحف . 

لف كولح بفيفتِِه مف أفكف ةف سفنفة  وف انو فِي ثفلفثف عفشفرف ا بفيفتوهو ففبفنفاهو سولفيفمف أفمح تِففاعوهو. وف ارف اعا  وف سوونف ِذرف مف هو خف ضو عفرف اعۭ وف ِر لوبفنفانف طوولوهو ِمئفةو ِذرف عف بفنفى بفيفتف وف وف
ِمدفةِ ۭز عفلفى الفعف ائِزو أفرف وف جف ۭز وف ِمدفةِ أفرف فووۭف ِمنف أفعف بفعفِة صو اعا ، عفلفى أفرف بفِعينف. ثفلفثوونف ِذرف الفرف ِس وف مف ففاِت الفخف ۭق عفلفى الفغورو ۭز ِمنف ففوف فرف سوِقفف بِأ وف

ِمدفةِ ةف. الحتِي عفلفى الفعف سف عفشفرف مف ۭ خف اۭت. كول  صففت رح ةۭ ثفلفثف مف لف كووح ِِ قفابف ة  مو كووح الس قووفو ثفلفثو ِطبفاۭق وف بحعفة . وف رف ائِِم مو الفقفوف اِب وف ِميعو الفبفوف جف وف
اۭت رح ةۭ ثفلفثف مف لف كووح ِِ قفابف ةۭ مو هو كووح جف وف قووففة ، وف سف اعا . مف هو ثفلفثوونف ِذرف ضو عفرف اعا  وف سوونف ِذرف مف ِمدفةِ طوولوهو خف اقف الفعف عفِملف ِروف ا. وف هف رف قودحامف اقا  آخف ِروف وف

ا هف أفففاِريزف قودحامف ِمدفة  وف أفعف يفثو يفقفِضي . وف ِ حف ِسيت اقف الفكورف عفِملف ِروف اِء(وف اقف الفقفضف ۭض إِلفى سفقفۭف) أفيف ِروف ۭز ِمنف أفرف فرف يف بِأ غوشتِ بفيفتوهو الحِذي كفانف. وف وف
ِل ذفا الفعفمف اِق كفانف كفهف وف ى دفاِخلف الرتِ رف كونوهو فِي دفاۭر أوخف اِق. يفسف وف ذفا الرتِ انو كفهف ذفهفا سولفيفمف نف الحتِي أفخف عفوف نفِة فِرف عفِملف بفيفتا  ِلبف ةۭ. وف ارف كول  هفِذِه ِمنف ِحجف

ةِ اِر الفكفبِيرف اِرجۭ إِلفى الدح ِمنف خف اِرجۭ ِمنف الفسفاِس إِلفى اِلففِريِز وف ِمنف خف ةۭ بِِمنفشفاۭر ِمنف دفاِخۭل وف نفشوورف وتفِة مف نفحو ةِ الفمف ارف ِقيفاِس الفِحجف ۭة كف كفانف. كفِريمف وف

عۭ اِن أفذفرو ةِ ثفمف ارف ِحجف عۭ، وف ةِ عفشفِر أفذفرو ارف ۭة، ِحجف ۭة عفِظيمف ةۭ كفِريمف ارف سحسا  عفلفى ِحجف ؤف ز . مو أفرف وتفِة، وف نفحو ِقيفاِس الفمف ة  كف ة  كفِريمف ارف ۭق ِحجف ِمنف ففوف ِللدحاِر. وف وف
ِز ائِِز الفرف وف صفف  ِمنف جف وتفۭة وف نفحو فووۭف مف تفِديِرهفا ثفلفثفةو صو سف ةِ فِي مو اقو الفبفيفِت. الفكفبِيرف ِروف اِخِليحةو وف ِ الدح بت ِلكو. كفذفِلكف دفارو بفيفِت الرح سفلف الفمف أفرف وف

امف ِمنف صوورف ذف ِحيرف أفخف انو وف ِل كولتِ. سولفيفمف عفِرففة  ِلعفمف مف ما  وف ففهف ة  وف مف تفِلئا  ِحكف مف كفانف مو ، وف اس  أفبووهو صووِري  نفحح لفۭة ِمنف ِسبفِط نفففتفاِلي، وف مف هووف ابفنو أفرف وف
اِس ۭل فِي الن حف ِلِه. عفمف عفِملف كولح عفمف انف وف ِلِك سولفيفمف فتفى إِلفى الفمف اعا . ففأ انِيفةف عفشفرف ِذرف اِحِد ثفمف وِد الفوف اۭس، طوولو الفعفمو ودفيفِن ِمنف نوحف رف الفعفمو وح صف يفط . وف خف وف

ِر وِد الخف اعا  يوِحيطو بِالفعفمو ةف ِذرف بووۭك. اثفنفتفا عفشفرف سف اۭس مف يفِن ِمنف نوحف ودف أفسفيِ الفعفمو ا عفلفى رف مف عفهو يفِن ِليفضف عفِملف تفاجف سو. وف مف اِحِد خف طوولو التحاجِ الفوف

عۭ سو أفذفرو مف ِر خف طوولو التحاجِ الخف عۭ، وف ودفيفِن، سفبفعا  ِللتحاجِ. أفذفرو أفسفيِ الفعفمو يفِن اللحذفيفِن عفلفى رف ِل السحلفِسِل ِللتحاجف ففائِرف كفعفمف ضف شفبحكا  وف ل  مو شوبحاكا  عفمف وف
ِر سفبفعا  ِللتحاجِ الخف اِحِد وف أفِس. الفوف اِحدفةِ ِلتفغفِطيفِة التحاجِ الحِذي عفلفى رف ا عفلفى الشحبفكفِة الفوف تفِديِرِهمف سف اِن فِي مو مح فحيفِن ِمنف الر  يفِن صف ودف عفِملف ِللفعفمو وف

ِر هفكفذفا عفِملف ِللتحاجِ الخف وِد، وف كفذفِلكف. الفعفمو عۭ وف بفعو أفذفرو ا أفرف اِق هومف وف ا فِي الرتِ سفنتِ كفمف يفِن ِمنف ِصيغفِة السحوف ودف أفسفيِ الفعفمو اِن اللحذفاِن عفلفى رف التحاجف وف
اِعدا  ِة الشحبفكفِة صف ِن الحِذي ِمنف ِجهف ودفيفِن ِمنف ِعنفِد الفبفطف اِن اللحذفاِن عفلفى الفعفمو ةۭ عفلفى التحاجِ الثحانِي. التحاجف تفِديرف سف فووۭف مو انفاتو ِمئفتفاِن عفلفى صو مح الر  .وف

يفكفِل اِق الفهف يفِن فِي ِروف ودف قففف الفعفمو أفوف هو . وف مف دفعفا اسف نف وف ودف الفيفمف قففف الفعفمو فوف هو ]. يفاِكينف[ففأ مف دفعفا اسف ودف الفيفسفرف وف قففف الفعفمو أفِس]. بووعفزف[ثومح أفوف عفلفى رف وف
سفنتِ ودفيفِن ِصيغفةو السحوف ودفيفِن. الفعفمو لو الفعفمو لف عفمف بووكا . ففكفمو سف رف مف عفِملف الفبفحف تفِديرا . وف سف را  مو دفوح كفانف مو ففتِِه إِلفى شفففتِِه وف عۭ ِمنف شف تِففاعوهو. عفشفرف أفذفرو ارف

اعا  يوِحيطو بِِه بِدفائِِرِه يفط  ثفلفثوونف ِذرف خف عۭ، وف سو أفذفرو مف تفِديرا  توِحيطو بِِه. خف سف تف شفففتِِه قوثحاء  مو تفحف اعِ. وف رف فحيفِن. عفشفر  ِللذتِ تفِديِرِه صف سف ِر بِمو ِحيطفة  بِالفبفحف .مو



ة  إِلفى. الفِقثحاءو قفدف سوبِكفتف بِسفبفِكِه هف جتِ تفوف ثفلفثفة  مو ِب وف ة  إِلفى الفغفرف هف جتِ تفوف ثفلفثفة  مو اِل وف مف ة  إِلفى الشتِ هف جتِ تفوف را  ثفلفثفة  مو كفانف قفائِما  عفلفى اثفنفيف عفشفرف ثفوف وف
ِق ة  إِلفى الشحرف هف جتِ تفوف ثفلفثفة  مو نووِب وف اِزهفا إِلفى دفاِخۭل. الفجف جف ِميعو أفعف جف ، وف قو ا ِمنف ففوف لفيفهف رو عف الفبفحف ِر. وف هف ِل شفففِة كفأفۭس بِزف شفففتوهو كفعفمف كوهو ِشبفر  وف سومف وف

سفنتۭ ۭ. سفوف عۭ. يفسفعو أفلفففيف بفثت ا ثفلفثو أفذفرو تِففاعوهف ارف عۭ وف بفعو أفذفرو ا أفرف هف ضو عفرف عۭ وف بفعو أفذفرو اِحدفةِ أفرف قفاِعدفةِ الفوف اۭس، طوولو الف اِعدف الفعفشفرف ِمنف نوحف عفِملف الفقفوف .وف
اِعِد لو الفقفوف هفذفا عفمف اِجِب. وف وف اسو بفيفنف الفحف الفتفرف ، وف اس  ا أفتفرف كفذفِلكف عفلفى. لفهف وبِيمو، وف كفرو ان  وف ثِيرف اِجِب أوسوود  وف وف اِس الحتِي بفيفنف الفحف عفلفى الفتفرف وف
ۭق اِجِب ِمنف ففوف وف لحى. الفحف دف ل  مو هووۭر عفمف اِن قفلفئِدو زو الثتِيرف ِت الوسووِد وف ِمنف تفحف ا. وف ائِِمهف ِلقفوف اۭس، وف قِطفاب  ِمنف نوحف اۭس وف بفعو بفكفۭر ِمنف نوحف ِلكولتِ قفاِعدفةۭ أفرف وف

انِِب كولتِ قِلفدفةۭ ِة بِجف ضف حف تف الفِمرف بووكفة  تفحف سف تفافو مف الفكف ، وف تفاف  بفعِ أفكف اع . الفرف قو ِذرف ِمنف ففوف ِليِل وف ا دفاِخلف اِلكف هف ففمو ِل قفاِعدفةۭ. وف ر  كفعفمف دفوح ا مو هف ففمو وف

اعۭ فو ِذرف نِصف اع  وف ا نفقفش . ِذرف أفيفضا  عفلفى ففِمهف ة . وف رف دفوح بحعفة  لف مو رف ا مو اسوهف أفتفرف قفاِعدفةِ،. وف طفاِطيفو الفبفكفِر فِي الف خف اِس، وف تف الفتفرف بفعو تفحف الفبفكفرو الفرف وف

اعۭ فو ِذرف نِصف اع  وف اِحدفةِ ِذرف ةِ الفوف تِففاعو الفبفكفرف ارف كفبفۭة. وف رف ةِ مف ِل بفكفرف لو الفبفكفِر كفعفمف عفمف بووكفة . وف سف ا مف ا كول هف قوبووبوهف ا وف ابِعوهف أفصف هفا وف أوطورو ا وف طفاِطيفوهف .خف
ا قفاِعدفةِ ِمنفهف تفافو الف أفكف اِحدفةِ، وف قفاِعدفةِ الفوف ايفا الف وف بفعِ زف تفاۭف عفلفى أفرف بفعو أفكف أفرف لفى. وف اعۭ ِمنف أفعف ِف ِذرف تِففاعِ نِصف تفِدير  عفلفى ارف سف قفبحب  مو لفى الفقفاِعدفةِ مو أفعف وف

ةِ ا. الفقفاِعدف ا ِمنفهف اسوهف أفتفرف ا وف هووۭر. أفيفاِديهف قفلفئِدف زو اِحدفةۭ، وف نفِخيل  كفِسعفِة كولتِ وف أوسوودا  وف وبِيمف وف ا كفرو اِسهف عفلفى أفتفرف ا وف احِ أفيفاِديهف نفقفشف عفلفى أفلفوف وف
ة  تفِديرف سف اِعدف الفعفشفرف. مو اِحد . هفكفذفا عفِملف الفقفوف ل  وف شفكف اِحد  وف قِيفاس  وف اِحد  وف ا سفبفك  وف ِميِعهف ۭة. ِلجف ضف حف اۭس تفسفعو كول  ِمرف اِحضف ِمنف نوحف رف عفِملف عفشفرف مف وف

بفِعينف بفثتا  عۭ. أفرف بفعو أفذفرو اِحدفةو أفرف ةو الفوف ضف حف اِعِد. الفِمرف اِحدفةِ ِللفعفشفِر الفقفوف اِحدفة  عفلفى الفقفاِعدفةِ الفوف ة  وف ضف حف انِِب الفبفيفِت. ِمرف سا  عفلفى جف مف اِعدف خف عفلف الفقفوف جف وف
نووِب ِة الفجف ِق ِمنف ِجهف ِن إِلفى الشحرف انِِب الفبفيفِت الفيفمف رف عفلفى جف عفلف الفبفحف جف انِِب الفبفيفِت الفيفسفِر، وف سا  عفلفى جف مف خف ِن وف اِحضف. الفيفمف رف امو الفمف عفِملف ِحيرف وف

نفاِضحف الفمف فووشف وف الر  ِ. وف بت انف ِلبفيفِت الرح ِلِك سولفيفمف ِل الحِذي عفِملفهو ِللفمف ِميعِ الفعفمف امو ِمنف جف انفتفهفى ِحيرف أفسفيِ. وف يفِن اللحذفيفِن عفلفى رف تفيِ التحاجف كورف ودفيفِن وف الفعفمو
ودفيفِن أفسفيِ الفعفمو يفِن اللحذفيفِن عفلفى رف تفيِ التحاجف الشحبفكفتفيفِن ِلتفغفِطيفِة كورف ودفيفِن، وف انفِة الحتِي ِللشحبفكفتفيفِن . الفعفمو مح بفعف ِمئفِة الر  أفرف اِحدفةِ(وف اۭن ِللشحبفكفِة الفوف مح فحا رو صف

ودفيفِن يفِن اللحذفيفِن عفلفى الفعفمو تفيِ التحاجف ِل تفغفِطيفِة كورف اِعِد). لفجف اِحضف الفعفشفرف عفلفى الفقفوف رف الفمف اِعدف الفعفشفرف وف الفقفوف را . وف اِلثفنفيف عفشفرف ثفوف اِحدف وف رف الفوف الفبفحف وف
ِر تف الفبفحف نفاِضحف. تفحف الفمف فووشف وف الر  قودوورف وف الف قووۭل. وف صف اۭس مف ِ ِهيف ِمنف نوحف بت انف ِلبفيفِت الرح ِلِك سولفيفمف امو ِللفمف ا ِحيرف ِميعو هفِذِه النِيفِة الحتِي عفِملفهف جف فِي. وف

تفانف رف صف ِف بفيفنف سوك وتف وف زف ِض الفخف ِلكو فِي أفرف ا الفمف دونتِ سفبفكفهف ِر الورف ا  ِجدتا . غفوف ة  ِجدت ا كفثِيرف ِميعِ النِيفِة لفنحهف نف جف زف انو وف كف سولفيفمف تفرف قحقف. وف لفمف يفتفحف
اِس نو الن حف زف ِ. وف بت ِميعف آنِيفِة بفيفِت الرح انو جف عفِملف سولفيفمف وِه، ِمنف ذفهفۭب: وف جو بفزو الفوو ا خو لفيفهف ائِدفةف الحتِي عف الفمف بفحف ِمنف ذفهفۭب، وف ذف سا  عفِن. الفمف مف نفائِرف خف الفمف وف

نفاِضحف الفمف قفاصح وف الفمف الط سووسف وف لفقِطف ِمنف ذفهفۭب وف الفمف جف وف الس رو هفارف وف الفزف اِلۭص، وف اِب ِمنف ذفهفۭب خف رف امف الفِمحف سا  عفِن الفيفسفاِر أفمف مف خف الفيفِميِن وف
اِلۭص اِمرف ِمنف ذفهفۭب خف جف الفمف ونف وف حو الص  ِ . وف اِريعِ الفبفيفِت الدحاِخِليت صف لف ِلمف صف الفوو ِس الفقفدفاِس(وف اِب الفبفيفِت ) أفيف ِلقودف لفبفوف يفكفِل(وف .ِمنف ذفهفۭب) أفيِ الفهف

ِ بت انو ِلبفيفِت الرح ِلكو سولفيفمف ِل الحِذي عفِملفهو الفمف ِميعو الفعفمف ِملف جف أوكف دف أفبِيِه. وف انو أفقفدفاسف دفاوو لف سولفيفمف خف أفدف ائِِن: وف زف ا فِي خف عفلفهف جف النِيفةف، وف الذحهفبف وف ةف وف الفِفضح
ِ بت  .بفيفِت الرح

عفاِد تفابووِت ِليمف ِلصف شف انف فِي أوورو ِلِك سولفيفمف ائِيلف إِلفى الفمف رف سفاءف البفاِء ِمنف بفنِي إِسف ؤف بفاِط رو وِس الفسف ؤو كولح رو ائِيلف وف رف انو شويووخف إِسف عف سولفيفمف مف ِحينفئِۭذ جف
دف  ِدينفِة دفاوو ِ ِمنف مف بت ِد الرح نو(عفهف يفوف ثفانِيمف). ِهيف ِصهف ِر أفيف ائِيلف فِي الفِعيِد فِي شفهف رف اِل إِسف ِميعو ِرجف انف جف ِلِك سولفيفمف عف إِلفى الفمف تفمف رو السحابِعو. ففاجف .هووف الشحهف

ِة، يفمف ِس الحتِي فِي الفخف ِميعِ آنِيفِة الفقودف عف جف اعِ مف تِمف ةف اِلجف يفمف خف ِ وف بت عفدووا تفابووتف الرح أفصف نفةو التحابووتف وف لف الفكفهف مف حف ، وف ائِيلف رف ِميعو شويووخِ إِسف اءف جف جف وف
اللحِوي ونف نفةو وف عفدفهفا الفكفهف ا لف. ففأفصف الفبفقفِر مف ونف ِمنف الفغفنفِم وف بفحو امف التحابووِت كفانووا يفذف عفهو أفمف تفِمِعينف إِلفيفِه مف جف ائِيلف الفمو رف اعفِة إِسف مف كول  جف انو وف ِلكو سولفيفمف الفمف وف
ةِ ثفرف لف يوعفد  ِمنف الفكف صفى وف اِب الفبفيفِت . يوحف رف كفانِِه فِي ِمحف ِ إِلفى مف بت ِد الرح نفةو تفابووتف عفهف لف الفكفهف خف أفدف ِس الفقفدفاِس(وف يِ) فِي قودف نفاحف ِت جف إِلفى تفحف

قو ِعِصيحهو ِمنف ففوف وبفاِن التحابووتف وف ظفلحلف الفكفرو ِضعِ التحابووِت، وف وف ا عفلفى مف تفهومف نِحف وبفيفِن بفسفطفا أفجف وبفيفِن، لفنح الفكفرو اءفتف. الفكفرو ذفبووا الفِعِصيح ففتفرف جف وف
ِم ِهيف هونفاكف إِلفى هفذفا الفيفوف اِرجا ، وف لفمف تورف خف اِب وف رف امف الفِمحف ِس أفمف قودف ِ ِمنف الف وسو الفِعِصيت ؤو ا. رو مف عفهو ضف ِر اللحذفاِن وف جف ا الفحف حف لفمف يفكونف فِي التحابووِت إِلح لفوف

رف ِض ِمصف وِجِهمف ِمنف أفرف رو ائِيلف ِعنفدف خو رف ب  بفنِي إِسف وِريبف ِحينف عفاهفدف الرح وسفى هونفاكف فِي حو ابف. مو ِس أفنح السححف قودف نفةو ِمنف الف جف الفكفهف رف ا خف كفانف لفمح وف
ِ بت ف بفيفتف الرح لف ِ مف بت دف الرح جف اِب، لفنح مف ِة بِسفبفِب السححف مف نفةو أفنف يفِقفووا ِللفِخدف تفِطعِ الفكفهف لفمف يفسف ِ، وف بت ف بفيفتف الرح لف انو. مف لحمف سولفيفمف ب  إِنحهو: [ِحينفئِۭذ تفكف قفالف الرح

بفاِب كونو فِي الضح نفاكف إِلفى الفبفِد. يفسف كفانا  ِلسوكف نفى مف هووِر]. إِنتِي قفدف بفنفيفتو لفكف بفيفتف سوكف مف كول  جو ، وف ائِيلف رف هووِر إِسف مف كف كولح جو بفارف هو وف هف جف ِلكو وف لف الفمف وح حف وف
اقِف  ائِيلف وف رف قفالف. إِسف لف بِيفِدِه قفائِل : [وف مف أفكف دف أفبِي وف لحمف بِففِمِه إِلفى دفاوو ائِيلف الحِذي تفكف رف ب  إِلفهو إِسف ك  الرح بفارف ائِيلف ِمنف: مو رف تو شفعفبِي إِسف جف رف مف أفخف نفذو يفوف مو

ائِيلف رف دف ِليفكوونف عفلفى شفعفبِي إِسف تو دفاوو تفرف ، بفِل اخف ِمي هونفاكف ائِيلف ِلبِنفاِء بفيفۭت ِليفكوونف اسف رف بفاِط إِسف ِميعِ أفسف ِدينفة  ِمنف جف تفرف مف رف لفمف أفخف كفانف فِي. ِمصف وف
ائِيلف رف ِ إِلفِه إِسف بت ِم الرح دف أفبِي أفنف يفبفنِيف بفيفتا  ِلسف دف أفبِي. قفلفِب دفاوو ب  ِلدفاوو سفنفتف: ففقفالف الرح ِمي قفدف أفحف ِل أفنحهو كفانف فِي قفلفبِكف أفنف تفبفنِيف بفيفتا  ِلسف ِمنف أفجف

نِِه فِي قفلفبِكف ِمي. بِكفوف لفبِكف هووف يفبفنِي الفبفيفتف ِلسف اِرجو ِمنف صو ، بفِل ابفنوكف الفخف قفدف. إِلح إِنحكف أفنفتف لف تفبفنِي الفبفيفتف لحمف بِِه، وف هو الحِذي تفكف ب  كفلفمف أفقفامف الرح وف
كفانا  ِللتحابووِت عفلفتو هونفاكف مف جف ائِيلف وف رف ِ إِلفِه إِسف بت ِم الرح بفنفيفتو الفبفيفتف ِلسف ، وف ب  لحمف الرح ا تفكف ائِيلف كفمف رف ِ إِسف ِسيت لفسفتو عفلفى كورف جف دف أفبِي وف كفانف دفاوو تو أفنفا مف قومف

رف ِض ِمصف اِجِه إِيحاهومف ِمنف أفرف رف عف آبفائِنفا ِعنفدف إِخف ِ الحِذي قفطفعفهو مف بت دو الرح اعفِة]. الحِذي فِيِه عفهف مف اهف كولتِ جف ِ توجف بت بفحِ الرح ذف امف مف انو أفمف قففف سولفيفمف وف وف
قفالف اِء وف يفِه إِلفى السحمف بفسفطف يفدف ، وف ائِيلف رف افِظو: [إِسف ، حف ففلو ِض ِمنف أفسف لف عفلفى الفرف قو وف اِء ِمنف ففوف ، لفيفسف إِلفه  ِمثفلفكف فِي السحمف ائِيلف رف ب  إِلفهو إِسف ا الرح أفي هف

كف بِكولتِ قولووبِِهمف امف ِة ِلعفبِيِدكف السحائِِرينف أفمف مف حف الرح ِد وف ذفا. الفعفهف لفتف بِيفِدكف كفهف مف أفكف تف بِففِمكف وف تفهو بِِه، ففتفكفلحمف لحمف ا كف دف أفبِي مف ِفظفتف ِلعفبفِدكف دفاوو الحِذي قفدف حف
ِم تفهو بِِه قفائِل . الفيفوف لحمف ا كف دف أفبِي مف ففظف ِلعفبفِدكف دفاوو ائِيلف احف رف ب  إِلفهو إِسف ا الرح النف أفي هف ، إِنف: وف ائِيلف رف ِ إِسف ِسيت ِلسو عفلفى كورف ل  يفجف جو اِمي رف مو لفكف أفمف لف يوعفدف

اِمي تف أفنفتف أفمف ا ِسرف اِمي كفمف وا أفمف تحى يفِسيرو مف حف قفهو ففظوونف طورو دف. كفانف بفنووكف يفحف بفدفكف دفاوو تف بِِه عف كف الحِذي كفلحمف قحقف كفلفمو ائِيلف ففلفيفتفحف رف النف يفا إِلفهف إِسف وف
؟ ففالفتفِفتف إِلفى. أفبِي ، ففكفمف بِالفقفلتِ هفذفا الفبفيفتو الحِذي بفنفيفتو اِت لف تفسفعوكف اوف اءو السحمف سفمف اتو وف اوف ذفا السحمف ِض؟ هووف قتا  عفلفى الفرف و حف كونو اح لفنحهو هفلف يفسف

مف كف الفيفوف امف ا عفبفدوكف أفمف لتِيهف الصحلفةف الحتِي يوصف اخف وف رف عِ الص  مف اسف ب  إِلفِهي، وف ا الرح ِعِه أفي هف ر  إِلفى تفضف تفيفِن عفلفى. صفلفةِ عفبفِدكف وف ففتووحف يفنفاكف مف ِلتفكوونف عف
ِضعِ الحِذي قولفتف وف ارا ، عفلفى الفمف نفهف ِضعِ: هفذفا الفبفيفِت لفيفل  وف وف بفدوكف فِي هفذفا الفمف ا عف لتِيهف عف الصحلفةف الحتِي يوصف مف ِمي يفكوونو فِيِه ِلتفسف عف. إِنح اسف ر  عف تفضف مف اسف وف

ِفرف إِذفا سفِمعفتف ففاغف اِء، وف نفاكف فِي السحمف ِضعِ سوكف وف عف أفنفتف فِي مف مف اسف ِضعِ، وف وف ل ونف فِي هفذفا الفمف ائِيلف الحِذينف يوصف رف شفعفبِكف إِسف د . عفبفِدكف وف ف أفحف أ طف إِذفا أفخف
، إِذف اقفِض بفيفنف عفبِيِدكف لف وف مف اعف اِء وف عف أفنفتف فِي السحمف مف بفِحكف فِي هفذفا الفبفيفِت، ففاسف ذف امف مف لففو أفمف اءف الفحف جف ففهو، وف لتِ لففا  ِليوحف لفيفِه حف عف عف ضف وف اِحبِِه وف إِلفى صف



ِه سفبف بِرتِ رو الفبفارح إِذف توعفِطيِه حف توبفرتِ أفِسِه، وف عفلو طفِريقفهو عفلفى رف نِِب ففتفجف ذف كومو عفلفى الفمو ،. تفحف ووا إِلفيفكف أ طف مف أفخف ِ لفنحهو امف الفعفدووت ائِيلو أفمف رف إِذفا انفكفسفرف شفعفبوكف إِسف
، ائِيلف رف ِطيحةف شفعفبِكف إِسف ِفرف خف اغف اِء وف عف أفنفتف ِمنف السحمف مف وف هفذفا الفبفيفِت، ففاسف عووا إِلفيفكف نفحف رح تفضف ل وا وف صف ِمكف وف فووا بِاسف تفرف اعف عووا إِلفيفكف وف جف ثومح رف

ا ِلبفائِِهمف تفهف طفيف ِض الحتِي أفعف مف إِلفى الفرف ِجعفهو أفرف فووا. [وف تفرف اعف ِضعِ وف وف ل وا فِي هفذفا الفمف ، ثومح صف ووا إِلفيفكف أ طف مف أفخف طفر  لفنحهو لفمف يفكونف مف اءو وف ِلقفِت السحمف إِذفا أوغف
اِلحف مو الطحِريقف الصح هو ، ففتوعفلتِمف ائِيلف رف شفعفبِكف إِسف ِطيحةف عفبِيِدكف وف ِفرف خف اغف اِء وف عف أفنفتف ِمنف السحمف مف مف ففاسف ايفقفتفهو ِطيحتِِهمف لفنحكف ضف عووا عفنف خف جف رف ، وف ِمكف بِاسف

اثا  ا ِلشفعفبِكف ِميرف طفيفتفهف ِضكف الحتِي أفعف طفرا  عفلفى أفرف ِط مف أفعف لوكوونف فِيِه، وف ارف لفففح  أفوف. الحِذي يفسف بفأ ، إِذفا صف ارف وف وع ، إِذفا صف ِض جو ارف فِي الفرف إِذفا صف
ِ إِنفسفاۭن عۭ تفكوونو ِمنف أفيت ر  كول  تفضف ۭض، ففكول  صفلفةۭ وف رف كولتِ مف بفۭة وف رف دونِِه فِي كولتِ ضف ِض مو هو فِي أفرف هو عفدوو  رف اصف دفم ، أفوف إِذفا حف رف اد  جف رف قفان  أفوف جف يفرف

نفاكف كفاِن سوكف اِء مف عف أفنفتف ِمنف السحمف مف وف هفذفا الفبفيفِت، ففاسف ِه نفحف بفةف قفلفبِِه ففيفبفسوطو يفدفيف رف اِحۭد ضف ، الحِذينف يفعفِرفوونف كول  وف ائِيلف رف كفانف ِمنف كولتِ شفعفبِكف إِسف
ا تفعفِرفو قفلفبفهو قِِه كفمف سفبف كولتِ طورو ِط كولح إِنفسفاۭن حف أفعف لف وف مف اعف ، وف ِفرف اغف ففتف قولووبف كولتِ بفنِي الفبفشفِر. وف دفكف قفدف عفرف حف افووكف كولح الفيحاِم. لفنحكف أفنفتف وف ِليفخف

طفيفتف ِلبفائِنفا ِض الحتِي أفعف ِه الفرف جف ا عفلفى وف يوونف فِيهف ِل. الحتِي يفحف ۭض بفِعيدفةۭ ِمنف أفجف اءف ِمنف أفرف جف ، وف ائِيلف رف نفبِي  الحِذي لفيفسف ِمنف شفعفبِكف إِسف كفذفِلكف الفجف وف
ِمكف  دوودفةِ - اسف مف اِعكف الفمف ِذرف بِيفِدكف الفقفِويحِة وف ِمكف الفعفِظيِم وف عوونف بِاسف مف مف يفسف كفاِن- لفنحهو اِء مف عف أفنفتف ِمنف السحمف مف لحى فِي هفذفا الفبفيفِت، ففاسف صف اءف وف تفى جف ففمف

وا أفنحهو قفدف دوِعيف لفمو ِليفعف ، وف ائِيلف رف افووكف كفشفعفبِكف إِسف كف ففيفخف مف ِض اسف لفمف كول  شوعووِب الفرف ، ِليفعف نفبِي  عوو بِِه إِلفيفكف الفجف ا يفدف سفبف كولتِ مف اففعفلف حف ، وف نفاكف سوكف
كف عفلفى هفذفا الفبفيفِت الحِذي بفنفيفتو مو ِدينفِة الحتِي. [اسف وف الفمف ِ نفحف بت ل وا إِلفى الرح صف مف فِيِه، وف ِسلوهو ِه فِي الطحِريِق الحِذي تورف ِ بفِة عفدووت ارف حف جف شفعفبوكف ِلمو رف إِذفا خف

هومف اءف اقفِض قفضف مف وف عفهو ر  تفضف مف وف اِء صفلفتفهو عف ِمنف السحمف مف ، ففاسف ِمكف الفبفيفِت الحِذي بفنفيفتوهو ِلسف ا وف تفهف تفرف ووا إِلفيفكف . اخف أ طف لفنحهو لفيفسف إِنفسفان  لف- إِذفا أفخف
ِطئو  ِض الحتِي- يوخف د وا إِلفى قولووبِِهمف فِي الفرف ِ بفِعيدفة  أفوف قفِريبفة ، ففإِذفا رف ِض الفعفدووت سفبفاهومف سفابووهومف إِلفى أفرف ِ وف امف الفعفدووت مف أفمف تفهو دفففعف لفيفِهمف وف غفِضبفتف عف وف

ِض سفبفيِِهمف قفائِِلينف عووا إِلفيفكف فِي أفرف رح تفضف عووا وف جف رف ا وف نف إِلفيفهف بفوف فوِسِهمف: يوسف ِمنف كولتِ أفنف عووا إِلفيفكف ِمنف كولتِ قولووبِِهمف وف جف رف نفبفنفا وف أفذف نفا وف جف عفوح أفنفا وف طف قفدف أفخف
الفبفيفِت الحِذي بفنفيفتو تف وف تفرف ِدينفِة الحتِي اخف وف الفمف ، نفحف طفيفتف ِلبفائِِهمف ِِ الحتِي أفعف ِضِهمو وف أفرف ل وا إِلفيفكف نفحف صف ، وف ِِ الحِذينف سفبووهومف دفائِِهمو ِض أفعف فِي أفرف

ِميعف ذونووبِِهِم الحتِي جف ، وف ووا بِِه إِلفيفكف طفأ ا أفخف ِفرف ِلشفعفبِكف مف اغف ، وف اءفهومف اقفِض قفضف مف وف عفهو ر  تفضف مف وف نفاكف صفلفتفهو كفاِن سوكف اِء مف عف فِي السحمف مف ، ففاسف ِمكف ِلسف
ِديِد سفِط كووِر الفحف رف ِمنف وف تف ِمنف ِمصف جف رف اثوكف الحِذينف أفخف ِميرف مف شفعفبوكف وف ، لفنحهو وهومف مو حف امف الحِذينف سفبووهومف ففيفرف ة  أفمف مف حف ِطِهمف رف أفعف ، وف ا إِلفيفكف نفبووا بِهف .أفذف

عوونفكف ا يفدف ِغيف إِلفيفِهمف فِي كولتِ مف ، ففتوصف ائِيلف رف عِ شفعفبِكف إِسف ر  تفضف عِ عفبفِدكف وف ر  وف تفضف تفيفِن نفحف ففتووحف يفنفاكف مف اثا  ِمنف. ِلتفكوونف عف مف لفكف ِميرف تفهو زف لفنحكف أفنفتف أفففرف
بح رف يفا سفيتِِدي الرح نفا ِمنف ِمصف اِجكف آبفاءف رف بفِدكف ِعنفدف إِخف وسفى عف تف عفنف يفِد مو ا تفكفلحمف ِض، كفمف ِميعِ شوعووِب الفرف انو ِمنف]. جف تفهفى سولفيفمف ا انف كفانف لفمح وف

اِء، وف السحمف بفسووطفتفاِن نفحف اهو مف يفدف بفتفيفِه وف كف ِ عفلفى رو ثووت ِ ِمنف الفجو بت بفحِ الرح ذف اِم مف عِ، أفنحهو نفهفضف ِمنف أفمف التحضفر  ِ بِكولتِ هفِذِه الصحلفةِ وف بت الصحلفةِ إِلفى الرح
ۭت عفاۭل قفائِل  وف ائِيلف بِصف رف اعفِة إِسف مف كف كولح جف بفارف قففف وف وف قوطف: [وف لفمف تفسف لحمف بِِه، وف ا تفكف سفبف كولتِ مف ائِيلف حف رف ة  ِلشفعفبِِه إِسف احف طفى رف ب  الحِذي أفعف ك  الرح بفارف مو

وسفى عفبفِدِه لحمف بِِه عفنف يفِد مو اِلحِ الحِذي تفكف اِحدفة  ِمنف كولتِ كفلفِمِه الصح ة  وف نفا. كفِلمف فوضف لف يفرف كفنفا وف عف آبفائِنفا ففلف يفتفرو ا كفانف مف عفنفا كفمف نفا مف ب  إِلفهو .ِليفكوِن الرح
نفا ا آبفاءف صفى بِهف هو الحتِي أفوف كفامف أفحف هو وف ائِضف ففرف ايفاهو وف صف ففظف وف نفحف قِِه وف ِميعِ طورو ِه ِلنفِسيرف فِي جف تو بِِه. ِليفِميلف بِقولووبِنفا إِلفيف عف رح ِليفكونف كفلفِمي هفذفا الحِذي تفضف وف

ِمِه ۭم فِي يفوف رف كولتِ يفوف ، أفمف ائِيلف رف بِِه إِسف اءف شفعف قفضف اءف عفبفِدِه وف لفيفل ، ِليفقفِضيف قفضف ارا  وف ِ إِلفِهنفا نفهف بت ِ قفِريبا  ِمنف الرح بت امف الرح لفمف كول  شوعووِب. أفمف ِليفعف
رو لفيفسف آخف و وف بح هووف اح ِض أفنح الرح ِم. الفرف ذفا الفيفوف ايفاهو كفهف صف ففظوونف وف تفحف ائِِضِه وف ونف فِي ففرف ِ إِلفِهنفا إِذف تفِسيرو بت بوكومف كفاِمل  لفدفى الرح يفكونف قفلف ِِ ثومح]. ففلف

ِمنف ِرينف أفلففا ، وف ِعشف ِ ِمنف الفبفقفِر اثفنفيفِن وف بت ا ِللرح هف ِة الحتِي ذفبفحف انو ذفبفائِحف السحلفمف ذفبفحف سولفيفمف ِ، وف بت امف الرح وا ذفبفائِحف أفمف عفهو ذفبفحو ائِيلف مف رف ِميعف إِسف جف ِلكف وف إِنح الفمف
ِ بت ائِيلف بفيفتف الرح رف ِميعو بفنِي إِسف جف ِلكو وف ِرينف أفلففا ، ففدفشحنف الفمف ِعشف ِ. الفغفنفِم ِمئفةف أفلفۭف وف بت امف بفيفِت الرح سفطف الدحاِر الحتِي أفمف ِلكو وف ِم قفدحسف الفمف فِي ذفِلكف الفيفوف

قفاِت رف حف ِغيرا  عفنف أفنف يفسفعف الفمو ِ كفانف صف بت امف الرح اِس الحِذي أفمف بفحف الن حف ذف ِة، لفنح مف مف ذفبفائِحِ السحلفمف شفحف اِت وف التحقفِدمف قفاِت وف رف حف بف هونفاكف الفمو لفنحهو قفرح
ِة مف ذفبفائِحِ السحلفمف شفحف اِت وف التحقفِدمف رف. وف اِدي ِمصف اةف إِلفى وف مف ِل حف خف دف هوور  كفبِير  ِمنف مف مف عفهو، جو ائِيلف مف رف ِميعو إِسف جف قفِت وف انو الفِعيدف فِي ذفِلكف الفوف عفيحدف سولفيفمف وف

ما  بفعفةف عفشفرف يفوف سفبفعفةف أفيحاۭم، أفرف ِ إِلفِهنفا سفبفعفةف أفيحاۭم وف بت امف الرح ذفهفبووا إِلفى ِخيفِمِهمف ففِرِحينف. أفمف ِلكف وف كووا الفمف فف الشحعفبف ففبفارف ِم الثحاِمِن صفرف فِي الفيفوف وف
ائِيلف شفعفبِِه رف ِلسف دف عفبفِدِه وف ب  ِلدفاوو يفِر الحِذي عفِملف الرح ِل كولتِ الفخف يتِبِي الفقولووِب لفجف طف  .وف

اءفى ا تفرف انف ثفانِيفة  كفمف اءفى ِلسولفيفمف بح تفرف ، أفنح الرح لف انف الحِذي سورح أفنف يفعفمف غووِب سولفيفمف رف كولح مف ِلِك وف بفيفِت الفمف ِ وف بت انو بِنفاءف بفيفِت الرح لف سولفيفمف مف ا أفكف كفانف لفمح وف
ب . لفهو فِي ِجبفعوونف قفالف لفهو الرح اِمي: [وف تف بِِه أفمف عف رح عفكف الحِذي تفضف ر  تفضف ِمي. قفدف سفِمعفتو صفلفتفكف وف عِ اسف ضف ِل وف تفهو لفجف قفدحسفتو هفذفا الفبفيفتف الحِذي بفنفيف

قفلفبِي هونفاكف كولح الفيحاِم يفنفايف وف تفكوونو عف سفبف. فِيِه إِلفى الفبفِد، وف عفِملفتف حف ۭة، وف تِقفامف اسف ِة قفلفۭب وف دو أفبووكف بِسفلفمف ا سفلفكف دفاوو اِمي كفمف تف أفمف أفنفتف إِنف سفلفكف وف
دف أفبِيكف ا قولفتو ِلدفاوو ائِيلف إِلفى الفبفِد كفمف رف لفِككف عفلفى إِسف ِسيح مو كفاِمي، ففإِنتِي أوقِيمو كورف أفحف ائِِضي وف ِفظفتف ففرف حف يفتوكف وف صف ا أفوف ل  عفنف: كولتِ مف جو لف يوعفدفمو لفكف رف

ائِيلف رف ِ إِسف ِسيت تفعفبودوونف. كورف ، بفلف تفذفهفبوونف وف كومف امف ا أفمف توهف عفلف ائِِضيف الحتِي جف ايفايف ففرف صف ففظوونف وف لف تفحف ائِي، وف رف كومف ِمنف وف نفاؤو قفِلبوونف أفنفتومف أفوف أفبف إِنف كونفتومف تفنف
اِمي، ِفيِه ِمنف أفمف ِمي أفنف توهو ِلسف الفبفيفتو الحِذي قفدحسف مف إِيحاهفا، وف طفيفتوهو ِض الحتِي أفعف ِه الفرف جف ائِيلف عفنف وف رف ا، ففإِنتِي أفقفطفعو إِسف دوونف لفهف جو تفسف ى وف رف ة  أوخف آِلهف

ة  هفذفا الفبفيفتو يفكوونو ِعبفرف ِميعِ الش عووِب، وف أفة  فِي جف هوزف ثفل  وف ائِيلو مف رف يفكوونو إِسف يفقوولوونف. وف ، وف فورو يفصف بو وف ِه يفتفعفجح لفيف ر  عف نف يفمو ب : كول  مف اذفا عفِملف الرح ِلمف
ذفا الفبفيفِت؟ ففيفقوولوونف ِلهف ِض وف ِذِه الفرف ى: هفكفذفا ِلهف رف ۭة أوخف سحكووا بِآِلهف تفمف ، وف رف ِض ِمصف هومف ِمنف أفرف جف آبفاءف رف مو الحِذي أفخف هو بح إِلفهف كووا الرح مف تفرف ِل أفنحهو ِمنف أفجف

عفبفدووهفا ا وف دووا لفهف سفجف لفيفِهمف كولح هفذفا الشحرتِ. وف ب  عف لفبف الرح بفيفتف]. ِلذفِلكف جف ِ وف بت انو الفبفيفتفيفِن، بفيفتف الرح ا بفنفى سولفيفمف ِرينف سفنفة  بفعفدفمف ايفِة ِعشف بفعفدف نِهف وف
ِلِك تِِه. الفمف سفرح سفبف كولتِ مف ذفهفۭب، حف ۭو، وف شفِب سفرف خف ۭز وف شفِب أفرف انف بِخف ِلكو صوورف قفدف سفاعفدف سولفيفمف امو مف كفانف ِحيرف انو. وف ِلكو سولفيفمف طفى ِحينفئِۭذ الفمف أفعف

ِليِل ِض الفجف ِدينفة  فِي أفرف ِرينف مف امف ِعشف يفنفيفِه. ِحيرف سونف فِي عف ، ففلفمف تفحف انو طفاهو إِيحاهفا سولفيفمف دونف الحتِي أفعف ى الفمو امو ِمنف صوورف ِليفرف جف ِحيرف رف ا: [ففقفالف. ففخف مف
طفيفتفنِي يفا أفِخي؟ دونو الحتِي أفعف دفعفاهفا ] هفِذِه الفمو ضف كفابوولف[وف ِم] أفرف نفةف ذفهفۭب. إِلفى هفذفا الفيفوف زف ِرينف وف ِعشف ِلِك ِمئفة  وف امو ِللفمف سفلف ِحيرف أفرف هفذفا هووف سفبفبو. وف وف

رف ازف جف ِجد و وف مف اصوورف وف حف ِليمف وف شف سووِر أوورو قفلفعفِة وف الف بفيفتِِه وف ِ وف بت انو ِلبِنفاِء بفيفِت الرح ِلكو سولفيفمف عفلفهو الفمف ِخيِر الحِذي جف رف. (التحسف ِلكو ِمصف نو مف عفوف ِعدف فِرف صف
انف أفةِ سولفيفمف رف را  ِلبفنفتِِه امف هف طفاهفا مف أفعف ِدينفِة، وف قفتفلف الفكفنفعفانِيتِينف السحاِكنِينف فِي الفمف ا بِالنحاِر، وف قفهف رف أفحف رف وف ازف ذف جف أفخف بفيفتف). وف رف وف ازف انو جف بفنفى سولفيفمف وف

سفاِن، دونف الففورف مو كفبفاِت وف رف دونف الفمف مو ، وف انف اِزِن الحتِي كفانفتف ِلسولفيفمف خف دوِن الفمف ِميعف مو جف ِض، وف يحِة فِي الفرف رف فِي الفبفرتِ مو تفدف لفةف وف بفعف ونف الس ففلفى وف ورو حو
نفتِِه ِض سفلفطف فِي كولتِ أفرف فِي لوبفنفانف وف ِليمف وف شف ِغبف أفنف يفبفنِيفهو فِي أوورو انف الحِذي رف غووبف سولفيفمف رف مف الفِحثتِيتِينف. وف وِريتِينف وف ِميعو الشحعفِب الفبفاقِينف ِمنف الفمو جف



ائِيلف أفنف رف ِض، الحِذينف لفمف يفقفِدرف بفنوو إِسف هومو الحِذينف بفقووا بفعفدفهومف فِي الفرف ، أفبفنفاؤو ائِيلف رف الفيفبووِسيتِينف الحِذينف لفيفسووا ِمنف بفنِي إِسف يتِينف وف ِ الفِحوت يتِينف وف ِفِرزتِ الف وف
ِم ِخيرف عفبِيۭد إِلفى هفذفا الفيفوف انو تفسف لفيفِهمف سولفيفمف عفلف عف ، جف وهومف مو رتِ هو. يوحف دحامو خو الو الفِقتفاِل وف مف ِرجف مف عفبِيدا  لفنحهو انو ِمنفهو عفلف سولفيفمف ائِيلف ففلفمف يفجف رف ا بفنوو إِسف أفمح وف

سفانوهو فورف كفبفاتِِه وف رف سفاءو مف ؤف رو اِلثوهو وف ثفوف هو وف اؤو رف أومف ، الحِذينف كفانووا يفتفسفلحطوونف. وف سوونف مف خف سو ِمئفۭة وف مف انف خف اِل سولفيفمف مف كحِلينف عفلفى أفعف وف سفاءو الفمو ؤف لفِء رو هفؤو
لف ا. عفلفى الشحعفِب الفعفاِمِلينف الفعفمف ا الحِذي بفنفاهو لفهف دف إِلفى بفيفتِهف ِدينفِة دفاوو ِعدفتف ِمنف مف نف صف عفوف لفِكنح بِنفتف فِرف ِعدو. ِحينفئِۭذ بفنفى الفقفلفعفةف. وف انو يوصف كفانف سولفيفمف وف

ِ بت امف الرح كفانف يووقِدو عفلفى الحِذي أفمف ِ، وف بت بفحِ الحِذي بفنفاهو ِللرح ذف ۭة عفلفى الفمف ذفبفائِحف سفلفمف قفاۭت وف رف حف اۭت فِي السحنفِة مو رح لف الفبفيفتف. ثفلفثف مف مف أفكف عفِملف. وف وف
ِض أفدوومف ِر سووۭف فِي أفرف لفةف عفلفى شفاِطِئ بفحف انِِب أفيف ابِرف الحتِي بِجف يوونف جف انو سوفونا  فِي ِعصف ِلكو سولفيفمف اتِيح. الفمف امو فِي الس فوِن عفبِيدفهو النحوف سفلف ِحيرف فرف ففأ

انف ِلِك سولفيفمف ا إِلفى الفمف أفتووا بِهف نفة ، وف زف ِرينف وف ِعشف نفۭة وف زف بفعف ِمئفِة وف ذووا ِمنف هونفاكف ذفهفبا  أفرف أفخف ، وف فتووا إِلفى أووفِيرف ، ففأ انف عف عفبِيِد سولفيفمف ِر مف  .الفعفاِرفِينف بِالفبفحف

سفائِلف تفِحنفهو بِمف فتفتف ِلتفمف ِ، ففأ بت ِد الرح جف انف ِلمف بفِر سولفيفمف ِلكفةو سفبفا بِخف سفِمعفتف مف ذفهفبا . وف يفابا  وف اِملفۭة أفطف اۭل حف ا ، بِِجمف ِكۭب عفِظيۭم ِجدت وف ِليمف بِمف شف فتفتف إِلفى أوورو ففأ
ة  ة  كفِريمف ارف ِحجف ا  وف ا. كفثِيرا  ِجدت ا كفانف بِقفلفبِهف تفهو بِكولتِ مف لحمف كف انف وف أفتفتف إِلفى سولفيفمف ا. وف انو بِكولتِ كفلفِمهف هفا سولفيفمف بفرف فخف ِلِك لفمف. ففأ ِفيتا  عفِن الفمف خف ر  مف لفمف يفكونف أفمف

هفا بِِه بِرف سوقفاتفهو. يوخف مف وف لفبِسفهو مف اِمِه وف دح قِفف خو وف مف بِيِدِه وف ِلسف عف جف مف ائِدفتِِه وف طفعفامف مف الفبفيفتف الحِذي بفنفاهو وف انف وف ِة سولفيفمف مف ِلكفةو سفبفا كولح ِحكف أفتف مف ا رف ففلفمح
وح  بفعفدو ا رو ِ، لفمف يفبفقف فِيهف بت ِعدوهفا فِي بفيفِت الرح قفاتِِه الحتِي كفانف يوصف رف حف مو ِلِك. وف ِضي عفنف: [ففقفالفتف ِللفمف بفرو الحِذي سفِمعفتوهو فِي أفرف ِحيحا  كفانف الفخف صف

تِكف مف عفنف ِحكف وِركف وف بفرف بِِه. أومو فو لفمف أوخف ذفا النتِصف وف ، ففهو نفايف تف عفيف رف أفبفصف تحى ِجئفتو وف بفارف حف ِق الفخف دتِ لفمف أوصف بفِر. وف صفلفحا  عفلفى الفخف ة  وف مف ِزدفتف ِحكف
تفكف. الحِذي سفِمعفتوهو مف كف دفائِما  السحاِمِعينف ِحكف امف اقِِفينف أفمف لفِء الفوف طووبفى ِلعفبِيِدكف هفؤو اِلكف وف ب  إِلفهوكف الحِذي سورح بِكف. طووبفى ِلِرجف كا  الرح بفارف ِليفكونف مو

ائِيلف رف ِ إِسف ِسيت عفلفكف عفلفى كورف جف ا . وف بِرت ما  وف كف ِريف حو ِلكا ، ِلتوجف عفلفكف مف ائِيلف إِلفى الفبفِد جف رف بح إِسف بح أفحف نفةف]. لفنح الرح زف ِرينف وف ِعشف ِلكف ِمئفة  وف طفِت الفمف أفعف وف
ة  ة  كفِريمف ارف ِحجف ا  وف ة  ِجدت يفابا  كفثِيرف أفطف انف. ذفهفۭب وف ِلِك سولفيفمف ِلكفةو سفبفا ِللفمف طفتفهو مف ةِ الحتِي أفعف يِب فِي الفكفثفرف امف. لفمف يفأفِت بفعفدو ِمثفلو ذفِلكف الطتِ كفذفا سوفونو ِحيرف وف

ۭة ةۭ كفِريمف ارف بِِحجف ا  وف نفدفِل كفثِيرا  ِجدت شفِب الصح لفتف ذفهفبا  ِمنف أووفِيرف أفتفتف ِمنف أووفِيرف بِخف مف ِ. الحتِي حف بت ابفِزينا  ِلبفيفِت الرح نفدفِل دفرف شفبف الصح انو خف ففعفِملف سولفيفمف
غفنتِينف بفابا  ِللفمو رف ادا  وف وف أفعف ِلِك، وف بفيفِت الفمف ِم. وف نفدفِل ذفِلكف إِلفى هفذفا الفيفوف شفِب الصح لفمف يورف ِمثفلو خف ِلكفِة سفبفا كولح. لفمف يفأفِت وف انو ِلمف ِلكو سولفيفمف طفى الفمف أفعف وف

انف ِلِك سولفيفمف ِم الفمف سفبف كفرف طفاهفا إِيحاهو حف ا أفعف ، عفدفا مف اهفا الحِذي طفلفبفتف تفهف شف عفبِيدوهفا. مو ا ِهيف وف ِضهف ذفهفبفتف إِلفى أفرف ففتف وف رف نو الذحهفِب. ففانفصف زف كفانف وف وف
نفةف ذفهفۭب زف ِستتِينف وف ِستتا  وف اِحدفةۭ ِستح ِمئفۭة وف انف فِي سفنفۭة وف ِب. الحِذي أفتفى سولفيفمف لووِك الفعفرف ِميعِ مو جف اِر وف ةِ الت جح ارف تفجف اِر وف ا عفدفا الحِذي ِمنف ِعنفِد الت جح مف

ِض لفةِ الفرف وو اِحدف ِست  ِمئفِة شفاقِۭل ِمنف الذحهفِب. وف سف الفوف ۭق، خفصح الت رف طفرح ۭس ِمنف ذفهفۭب مو انو ِمئفتفيف تورف ِلكو سولفيفمف عفِملف الفمف نتۭ ِمنف. وف ثفلفثف ِمئفِة ِمجف وف
ۭق طفرح نفاۭء ِمنف الذحهفِب. ذفهفۭب مو نح ثفلفثفةو أفمف ِر لوبفنفانف. خفصح الفِمجف عف انو فِي بفيفِت وف ا سولفيفمف عفلفهف جف غفشحاهو. وف ِسيتا  عفِظيما  ِمنف عفاجۭ وف ِلكو كورف عفِملف الفمف وف
اۭت. بِذفهفۭب إِبفِريۭز جف ِ ِست  دفرف ِسيت ِللفكورف اقِففاِن. وف أفسفدفاِن وف لووِس، وف كفاِن الفجو ِمنف هونفاكف عفلفى مف يفدفاِن ِمنف هونفا وف ائِِه، وف رف تفِدير  ِمنف وف سف أفس  مو ِ رف ِسيت ِللفكورف وف
يفِن انِِب الفيفدف ِمنف هونفاكف. بِجف ِ ِمنف هونفا وف تت اِت الستِ جف اقِففة  هونفاكف عفلفى الدحرف اثفنفا عفشفرف أفسفدا  وف اِلِك. وف مف ِميعِ الفمف لف ِمثفلوهو فِي جف ِب. لفمف يوعفمف ِميعو آنِيفِة شورف جف وف

اِلۭص ِر لوبفنفانف ِمنف ذفهفۭب خف عف ِميعو آنِيفِة بفيفِت وف جف انف ِمنف ذفهفۭب، وف ِلِك سولفيفمف ةف. الفمف انف. لف فِضح سفبف شفيفئا  فِي أفيحاِم سولفيفمف ِلِك فِي. ِهيف لفمف توحف لفنحهو كفانف ِللفمف
امف عف سوفوِن ِحيرف ِشيشف مف ِر سوفونو تفرف اۭت. الفبفحف ة  فِي كولتِ ثفلفِث سفنفوف رح ِشيشف تفأفتِي مف عفاجا . ففكفانفتف سوفونو تفرف ة  وف فِضح اِملفة  ذفهفبا  وف ِشيشف حف أفتفتف سوفونو تفرف

اِويسف طفوف ودا  وف قورو ِة. وف مف الفِحكف ِض فِي الفِغنفى وف لووِك الفرف انو عفلفى كولتِ مو ِلكو سولفيفمف عف. ففتفعفاظفمف الفمف مف انف ِلتفسف هف سولفيفمف جف تفِمسفة  وف لف ِض مو كفانفتف كول  الفرف وف
و فِي قفلفبِِه ا اح عفلفهف تفهو الحتِي جف مف بِغفاۭل سفنفة  ففسفنفة . ِحكف يفۭل وف خف يفاۭب وف أفطف ِسلفحۭ وف لفۭل وف حو آنِيفِة ذفهفۭب وف ۭة وف ِديحتِِه، بِآنِيفِة فِضح اِحۭد بِهف كفانووا يفأفتوونف كول  وف .وف

سفانا  فورف اِكبف وف رف انو مف عف سولفيفمف مف جف ِلِك فِي. وف عف الفمف مف اِكِب وف رف دوِن الفمف مف فِي مو هو فقفامف اثفنفا عفشفرف أفلففف ففاِرۭس، ففأ كفبفۭة وف رف بفعو ِمئفِة مف أفرف ففكفانف لفهو أفلفف  وف
ِليمف شف ةِ. أوورو ِل فِي الفكفثفرف يفِز الحِذي فِي السحهف مح زف ِمثفلف الفجو عفلف الفرف جف ةِ، وف ارف شفِليمف ِمثفلف الفِحجف ةف فِي أوورو ِلكو الفِفضح عفلف الفمف جف يفِل الحتِي. وف جو الفخف رف خف كفانف مف وف

رف انف ِمنف ِمصف ۭن. ِلسولفيفمف ِليبفة  بِثفمف ذووا جف ِلِك أفخف اِر الفمف اعفةو توجح مف جف ِة. وف ِ ِمئفِة شفاقِۭل ِمنف الفِفضح رف بِِستت جو ِمنف ِمصف رو تفخف عفدو وف كفبفةو تفصف رف كفانفِت الفمف وف
ِسينف مف خف سو بِِمئفۭة وف الفففرف ونف عفنف يفِدِهمف. وف ِرجو امف كفانووا يوخف لووِك أفرف مو لووِك الفِحثتِيتِينف وف ِميعِ مو هفكفذفا ِلجف وف . 

نف         عفوف عف بِنفِت فِرف ة  مف انو نِسفاء  غفِريبفة  كفثِيرف ِلكو سولفيفمف بح الفمف أفحف ِم الحِذينف: وف ِحثتِيحاۭت ِمنف الومف يفدوونِيحاۭت وف صف أفدووِميحاۭت وف ونِيحاۭت وف عفم  وآبِيحاۭت وف مو
ائِيلف رف ب  ِلبفنِي إِسف مو الرح نفهو تِِهمف: [قفالف عف اءف آِلهف رف مف يوِميلوونف قولووبفكومف وف ، لفنحهو لوونف إِلفيفكومف خو هومف لف يفدف لوونف إِلفيفِهمف وف خو لفِء]. لف تفدف ؤو انو بِهف ففالفتفصفقف سولفيفمف

بحِة حف ِ. بِالفمف اِريت ثفلفثو ِمئفۭة ِمنف السحرف كفانفتف لفهو سفبفعو ِمئفۭة ِمنف النتِسفاِء السحيتِدفاِت، وف هو قفلفبفهو. وف الفتف نِسفاؤو فمف انف أفنح. ففأ ِة سولفيفمف وخف اِن شفيفخو مف كفانف فِي زف وف
دف أفبِيِه قفلفِب دفاوو ِ إِلفِهِه كف بت عف الرح لفمف يفكونف قفلفبوهو كفاِمل  مف ى، وف رف ۭة أوخف اءف آِلهف رف لفنف قفلفبفهو وف هو أفمف يفدوونِيتِينف. نِسفاءف ِة الصح ثف إِلفهف توورف اءف عفشف رف انو وف ففذفهفبف سولفيفمف

ونِيتِينف ِس الفعفم  لفكوومف ِرجف مف دف أفبِيِه. وف اوو اما  كفدف بح تفمف لفمف يفتفبفعِ الرح ِ، وف بت انو الشحرح فِي عفيفنفيِ الرح عفِملف سولفيفمف وشف. وف تفففعفة  ِلكفمو رف انو مو ِحينفئِۭذ بفنفى سولفيفمف
ونف ِس بفنِي عفم  ولفكف ِرجف ِلمو ِليمف، وف شف اهف أوورو بفِل الحِذي توجف وآبِيتِينف عفلفى الفجف ِس الفمو نف. ِرجف اتِي كونح يووقِدف ِميعِ نِسفائِِه الفغفِريبفاِت اللحوف هفكفذفا ففعفلف ِلجف وف

تِِهنح نف ِلِلهف يفذفبفحف ِر أفنف لف. وف اهو فِي هفذفا الفمف صف أفوف تفيفِن، وف رح اءفى لفهو مف ائِيلف الحِذي تفرف رف ِ إِلفِه إِسف بت الف عفِن الرح انف لفنح قفلفبفهو مف ب  عفلفى سولفيفمف ففغفِضبف الرح
ى رف ة  أوخف ب . يفتحبِعف آِلهف صفى بِِه الرح ا أفوف ففظف مف انف. ففلفمف يفحف ب  ِلسولفيفمف يفتوكف: [ففقفالف الرح صف ائِِضيف الحتِي أفوف ففرف ِدي وف ففظف عفهف لفمف تفحف ، وف ِل أفنح ذفِلكف ِعنفدفكف ِمنف أفجف

ا ِلعفبفِدكف ِطيهف أوعف ِزيقا  وف لفكفةف عفنفكف تفمف مف قو الفمف زتِ ا، ففإِنتِي أومف ا. بِهف قوهف زتِ ، بفلف ِمنف يفِد ابفنِكف أومف دف أفبِيكف ِل دفاوو ، ِمنف أفجف عفلفى. إِلح إِنتِي لف أفففعفلو ذفِلكف فِي أفيحاِمكف
ا توهف تفرف ِليمف الحتِي اخف شف ِل أوورو لفجف بفِدي، وف دف عف ِل دفاوو ، لفجف اِحدا  ِلبفنِكف ِطي ِسبفطا  وف ا، بفلف أوعف لفكفةف كولحهف مف قو ِمنفكف الفمف زتِ ما ]. أفنتِي لف أومف صف ب  خف أفقفامف الرح وف

انف ِلِك فِي أفدوومف: ِلسولفيفمف ِل الفمف يفِش ِلدفففِن الفقفتفلفى،. هفدفدف الفدووِميح كفانف ِمنف نفسف ئِيِس الفجف دو فِي أفدوومف، ِعنفدف صوعووِد يووآبف رف ا كفانف دفاوو دفثف لفمح حف وف
بف كولح ذفكفۭر فِي أفدوومف رف ضف تحى أفففنووا كولح ذفكفۭر فِي أفدوومف. (وف ۭر حف هو وا هونفاكف ِستحةف أفشف ائِيلف أفقفامو رف كولح إِسف ال ). لفنح يووآبف وف ِرجف بف هووف وف أفنح هفدفدف هفرف

رف عفهو ِليفأفتووا ِمصف بِيِد أفبِيِه مف ِغيرا . أفدووِمي ونف ِمنف عف كفانف هفدفدو غولفما  صف انف. وف ال  ِمنف ففارف مف ِرجف عفهو ذووا مف أفخف انف وف أفتووا إِلفى ففارف يفانف وف وا ِمنف ِمدف قفامو وف
ضا  طفاهو أفرف أفعف يحنف لفهو طفعفاما  وف عف طفاهو بفيفتا  وف فعف ، ففأ رف ِلِك ِمصف نف مف عفوف رف إِلفى فِرف أفتووا إِلفى ِمصف هو. وف جف وح زف ا ، وف نف ِجدت عفوف نفيف فِرف ة  فِي عفيف دف هفدفدو نِعفمف جف ففوف

أفتِِه  رف تف امف ِلكفِة(أوخف ففنِيسف الفمف تف تفحف نف). أوخف عفوف سفِط بفيفِت فِرف ففنِيسو فِي وف تفهو تفحف ففطفمف نووبفثف ابفنفهو، وف ففنِيسف جف تو تفحف لفدفتف لفهو أوخف نووبفثو فِي. ففوف كفانف جف وف
نف عفوف نف بفيفنف بفنِي فِرف عفوف اتف. بفيفِت فِرف يفِش قفدف مف ئِيسف الفجف فنح يووآبف رف بِأ عف آبفائِِه، وف عف مف طفجف دف قفِد اضف فنح دفاوو رف بِأ ففقفالف هفدفدو. ففسفِمعف هفدفدو فِي ِمصف

نف عفوف ِضي: [ِلِفرف ِلقفنِي إِلفى أفرف نو]. أفطف عفوف ؟: [ففقفالف لفهو فِرف ِضكف لوبو الذحهفابف إِلفى أفرف تحى إِنحكف تفطف كف ِعنفِدي حف زف وف اذفا أفعف ا: [ففقفالف] مف إِنحمف ، وف ءف لف شفيف



ِلقفنِي ئِيسف]. أفطف ارف رف ال  ففصف عف إِلفيفِه ِرجف مف ِلِك صووبفةف، ففجف رف مف بف ِمنف ِعنفِد سفيتِِدِه هفدفدف عفزف ونف بفنف أفِليدفاعف الحِذي هفرف زو رف رف ما  آخف صف و لفهو خف أفقفامف اح وف
دف إِيحاهومف اةۭ ِعنفدف قفتفِل دفاوو قف. غوزف شف لفكووا فِي ِدمف مف ا وف وا بِهف أفقفامو قف وف شف لفقووا إِلفى ِدمف انف . ففانفطف ائِيلف كولح أفيحاِم سولفيفمف رف ما  ِلسف صف كفانف خف عف شفرتِ هفدفدف(وف ).مف

امف لفكف عفلفى أفرف مف ، وف ائِيلف رف انف. ففكفِرهف إِسف دفةف، عفبفد  ِلسولفيفمف رف ايِِمي  ِمنف صف بفعفامو بفنو نفابفاطف، أفففرف يفرو ففعف يفدفهو عفلفى. وف لفة ، رف مف ِهيف أفرف وعفةو، وف رو ِه صف مو أومتِ اسف وف
ِلِك ِلِك. الفمف هو عفلفى الفمف ففِعِه يفدف هفذفا هووف سفبفبو رف دف أفبِيِه: وف ِدينفِة دفاوو سفدح شوقووقف مف قفلفعفةف وف انف بفنفى الف بحارف بفأفۭس. أفنح سولفيفمف بفعفامو جف كفانف يفرو أفى. وف ا رف ففلفمح

اِل بفيفِت يووسوفف مف هو عفلفى كولتِ أفعف انو الفغولفمف أفنحهو عفاِمل  شوغفل  أفقفامف ِليمف أفنحهو لفقفاهو أفِخيحا. سولفيفمف شف بفعفامو ِمنف أوورو جف يفرو رف ا خف اِن لفمح مف كفانف فِي ذفِلكف الزح وف
قفِل ا فِي الفحف دفهومف حف ا وف هومف ِديدا ، وف هووف لفبِس  ِردفاء  جف يلوونِي  النحبِي  فِي الطحِريِق وف قفهو اثفنفتفيف. الشتِ زح مف لفيفِه وف ِديِد الحِذي عف دفاِء الفجف ففقفبفضف أفِخيحا عفلفى الرتِ

بفعفامف قفالف ِليفرو عفة  وف ةف قِطف ائِيلف: [عفشفرف رف ب  إِلفهو إِسف ذف ِلنفففِسكف عفشفرف قِطفعۭ، لفنحهو هفكفذفا قفالف الرح ةف: خو ِطيكف عفشفرف أوعف انف وف لفكفةف ِمنف يفِد سولفيفمف مف قو الفمف زتِ هفئفنفذفا أومف
بفاۭط كوونِي. أفسف مف تفرف ، لفنحهو ائِيلف رف بفاِط إِسف ا ِمنف كولتِ أفسف توهف تفرف ِدينفِة الحتِي اخف ِليمف الفمف شف ِل أوورو ِمنف أفجف دف وف بفِدي دفاوو ِل عف اِحد  ِمنف أفجف يفكوونو لفهو ِسبفط  وف وف

تفِقيمف فِي عفيفنفيح سف لووا الفمو قِي ِليفعفمف لوكووا فِي طورو لفمف يفسف ، وف ونف لفكوومف إِلفِه بفنِي عفم  ِلمف وآبِيتِينف وف وشف إِلفِه الفمو ِلكفمو يفدوونِيتِينف وف ةو الصح ثف إِلفهف توورف دووا ِلعفشف سفجف وف
دف أفبِيِه كفاِمي كفدفاوو أفحف ائِِضي وف ففرف ِفظف. وف توهو الحِذي حف تفرف دف عفبفِدي الحِذي اخف ِل دفاوو يفاتِِه لفجف ئِيسا  كولح أفيحاِم حف هو رف يتِرو لفكفِة ِمنف يفِدِه، بفلف أوصف مف ذو كولح الفمف لف آخو وف

ائِِضي ففرف ايفايف وف صف ِطيكف إِيحاهفا . وف أوعف نِِه وف لفكفةف ِمنف يفِد ابف مف ذو الفمف آخو ةف(وف بفاطف الفعفشفرف دف عفبفِدي). أفيِ الفسف اج  ِلدفاوو اِحدا  ِليفكوونف ِسرف نفهو ِسبفطا  وف ِطي ابف أوعف وف
ا ِمي فِيهف عف اسف ا ِلنفففِسي لفضف توهف تفرف ِدينفِة الحتِي اخف ِليمف الفمف شف اِمي فِي أوورو ِلكا  عفلفى. كولح الفيحاِم أفمف تفكوونو مف ، وف تفِهي نفففسوكف ا تفشف سفبف كولتِ مف ِلكو حف ذوكف ففتفمف آخو وف

ائِيلف رف دو. إِسف ا ففعفلف دفاوو ايفايف كفمف صف وف ائِِضي وف ِفظفتف ففرف حف نفيح وف تفِقيم  فِي عفيف سف ا هووف مو ففعفلفتف مف قِي وف سفلفكفتف فِي طورو ا أووِصيكف بِِه وف ففإِذفا سفِمعفتف ِلكولتِ مف
ائِيلف رف ِطيكف إِسف أوعف دف، وف ا بفنفيفتو ِلدفاوو أفبفنِي لفكف بفيفتا  آِمنا  كفمف عفكف وف لفِكنف لف كولح الفيحاِم. عفبفِدي، أفكوونو مف ِل هفذفا، وف دف ِمنف أفجف لف دفاوو أوِذل  نفسف طفلفبف]. وف وف
رف ِلِك ِمصف رف إِلفى ِشيشفقف مف بف إِلفى ِمصف هفرف بفعفامو وف ، ففقفامف يفرو بفعفامف انو قفتفلف يفرو انف. سولفيفمف ففاةِ سولفيفمف رف إِلفى وف كفانف فِي ِمصف ا. وف كول  مف انف وف وِر سولفيفمف بفِقيحةو أومو وف

انف وِر سولفيفمف تووبفة  فِي ِسففِر أومو كف توهو ِهيف مف مف ِحكف نفعف وف بفِعينف سفنفة . صف ائِيلف أفرف رف ِليمف عفلفى كولتِ إِسف شف انو فِي أوورو ا سولفيفمف لفكف فِيهف كفانفِت الفيحامو الحتِي مف ثومح. وف
نفهو ضا  عف بفعفامو ابفنوهو ِعوف حو لفكف رف مف دف أفبِيِه، وف ِدينفِة دفاوو دوفِنف فِي مف عف آبفائِِه وف انو مف عف سولفيفمف طفجف  .اضف

لتِكووهو ائِيلف ِليومف رف ِميعو إِسف اءف إِلفى شفِكيمف جف بفعفامو إِلفى شفِكيمف، لفنحهو جف حو ذفهفبف رف رف. وف هووف بفعفدو فِي ِمصف بفعفامو بفنو نفبفاطف وف ا سفِمعف يفرو لفمح بف ِمنف. (وف لفنحهو هفرف
رف بفعفامو فِي ِمصف أفقفامف يفرو ِلِك، وف انف الفمف ِه سولفيفمف جف سفلووا ففدفعووهو) وف أفرف بفعفامف. وف حو قفالووا ِلرف ائِيلف وف رف اعفِة إِسف مف كول  جف بفعفامو وف نفا: [أفتفى يفرو إِنح أفبفاكف قفسحى نِيرف

كف ِدمف نفا ففنفخف لفيف عفلفهو عف ِمنف نِيِرِه الثحِقيِل الحِذي جف قفاِسيفِة وف فتِِف النف ِمنف عوبووِديحِة أفبِيكف الف ا أفنفتف ففخف أفمح مو]. وف اذفهفبووا إِلفى ثفلفثفِة أفيحاۭم أفيفضا  ثومح: [ففقفالف لفهو
ِجعووا إِلفيح ي  قفائِل . ففذفهفبف الشحعفبو]. ارف هووف حف انف أفبِيِه وف امف سولفيفمف بفعفامو الش يووخف الحِذينف كفانووا يفِقفوونف أفمف حو ِلكو رف تفشفارف الفمف دح: [ففاسف ونف أفنف أفرو كفيففف توِشيرو

ابا  إِلفى هفذفا الشحعفِب؟ وف سفنا ، يفكوونوونف لفكف عفبِيدا  كولح الفيحاِم: [ففقفالووا] جف مف كفلفما  حف تفهو لحمف كف مف وف بفتفهو أفجف مف وف تفهو دفمف خف ذفا الشحعفِب وف بفدا  ِلهف مف عف تف الفيفوف ].إِنف ِصرف
مف قفالف لفهو هو، وف امف قففووا أفمف وف عفهو وف ووا مف دفاثف الحِذينف نفشفأ تفشفارف الفحف اسف لفيفِه وف ا عف وا بِهف ةف الش يووخِ الحتِي أفشفارو شوورف كف مف ابا : [ففتفرف وف دح جف ونف أفنفتومف ففنفرو اذفا توِشيرو بِمف

لفيفنفا أفبووكف: عفلفى هفذفا الشحعفِب الحِذينف قفالووا ِلي عفلفهو عف فتِفف ِمنف النتِيِر الحِذي جف عفهو]. خف ووا مف دفاثو الحِذينف نفشفأ ذفا الشحعفِب الحِذينف: [ففقفالف الفحف هفكفذفا تفقوولو ِلهف
فتِفف ِمنف نِيِرنفا ا أفنفتف ففخف أفمح نفا وف ِط أفبِي: قفالووا لفكف إِنح أفبفاكف ثفقحلف نِيرف سف لفظو ِمنف وف ِري أفغف أفنفا أفِزيدو عفلفى. إِنح ِخنفصف لفكومف نِيرا  ثفِقيل  وف مح النف أفبِي حف وف

بوكومف بِالفعفقفاِرِب. نِيِركومف دتِ أفنفا أوؤف يفاِط وف بفكومف بِالستِ ِلكو]. أفبِي أفدح ا قفالف الفمف ِم الثحاِلِث كفمف بفعفامف فِي الفيفوف حو ِميعو الشحعفِب إِلفى رف جف بفعفامو وف اءف يفرو ِجعووا إِلفيح: [ففجف ارف
ِم الثحاِلِث دفاِث]. فِي الفيفوف ةِ الفحف شوورف سفبف مف قفالف حف لفيفِه، وف ا عف وا بِهف ةف الش يووخِ الحتِي أفشفارو شوورف كف مف تفرف ةۭ، وف ِلكو الشحعفبف بِقفسفاوف ابف الفمف فجف أفبِي ثفقحلف: [ففأ

أفنفا أفِزيدو عفلفى نِيِركومف كومف وف بوكومف بِالفعفقفاِرِب. نِيرف دتِ أفنفا أوؤف يفاِط وف بفكومف بِالستِ ِ ِليوِقيمف]. أفبِي أفدح بت ِلكو ِللشحعفِب، لفنح السحبفبف كفانف ِمنف قِبفِل الرح عِ الفمف مف لفمف يفسف وف
بفعفامف بفِن نفبفاطف ِ إِلفى يفرو يلوونِيت ب  عفنف يفِد أفِخيحا الشتِ لحمف بِِه الرح هو الحِذي تفكف ِلكف. كفلفمف ابف الشحعفبو الفمف ، أفجف مف عف لفهو مف ِلكف لفمف يفسف ائِيلف أفنح الفمف رف أفى كول  إِسف ا رف :ففلفمح

لف نفِصيبف لفنفا فِي ابفِن يفسحى[ دف، وف ۭم لفنفا فِي دفاوو ائِيلو! أفي  قِسف رف دو. إِلفى ِخيفاِمكف يفا إِسف ائِيلو إِلفى ِخيفاِمِهمف]. النف انفظورف إِلفى بفيفتِكف يفا دفاوو رف ذفهفبف إِسف .وف
بفعفامو حو لفيفِهمف رف لفكف عف دوِن يفهووذفا ففمف ائِيلف السحاِكنوونف فِي مو رف ا بفنوو إِسف أفمح ِميعو. وف هو جف مف جف ِخيِر ففرف امف الحِذي عفلفى التحسف بفعفامو أفدوورف حو ِلكو رف سفلف الفمف ثومح أفرف

اتف ةِ ففمف ارف ائِيلف بِالفِحجف رف ِليمف. إِسف شف بف إِلفى أوورو رو بفِة ِليفهف كف رف ِعدف إِلفى الفمف صف بفعفامو وف حو ِلكو رف ِم. ففبفادفرف الفمف دف إِلفى هفذفا الفيفوف ائِيلو عفلفى بفيفِت دفاوو رف .ففعفصفى إِسف
ائِيلف رف ِميعِ إِسف لحكووهو عفلفى جف مف اعفِة وف مف سفلووا ففدفعووهو إِلفى الفجف ، أفرف عف جف بفعفامف قفدف رف فنح يفرو ائِيلف بِأ رف ِميعو إِسف ا سفِمعف جف لفمح دف إِلح ِسبفطو يفهووذفا. وف لفمف يفتفبفعف بفيفتف دفاوو

دفهو حف ائِيلف. وف رف اِربووا بفيفتف إِسف اِرۭب ِليوحف حف تفاۭر مو خف انِينف أفلففف مو ثفمف ، ِمئفة  وف يفاِمينف ِسبفطف بِنف عف كولح بفيفِت يفهووذفا وف مف ِليمف جف شف بفعفامو إِلفى أوورو حو اءف رف ا جف لفمح وف
انف بفعفامف بفِن سولفيفمف حو لفكفةف لفرف مف د وا الفمف يفرو ِ. وف ِل اح جو عفيفا رف ِ إِلفى شفمف كفانف كفلفمو اح بِنفيفاِمينف: [وف كولتِ بفيفِت يفهووذفا وف ِلِك يفهووذفا وف انف مف بفعفامف بفِن سولفيفمف حو قولف ِلرف

بفِقيحِة الشحعفِب ب : وف ائِيلف: هفكفذفا قفالف الرح رف تفكومف بفنِي إِسف وف اِربووا إِخف لف توحف عفدووا وف رف. لف تفصف اِحۭد إِلفى بفيفتِِه، لفنح ِمنف ِعنفِدي هفذفا الفمف ِجعووا كول  وف ].ارف
ِ بت ِل الرح سفبف قفوف ِلقووا حف عووا ِليفنفطف جف رف ِ وف بت ا. ففسفِمعووا ِلكفلفِم الرح سفكفنف بِهف ايِمف وف بفِل أفففرف بفعفامو شفِكيمف فِي جف بفنفى يفرو بفنفى ففنووئِيلف. وف جف ِمنف هونفاكف وف رف .ثومح خف

بفعفامو فِي قفلفبِِه قفالف يفرو دف: [وف لفكفةو إِلفى بفيفِت دفاوو مف ِجعو الفمف ِجعف قفلفبو هفذفا. النف تفرف ِليمف يفرف شف ِ فِي أوورو بت بووا ذفبفائِحف فِي بفيفِت الرح ِعدف هفذفا الشحعفبو ِليوقفرتِ إِنف صف
ِلِك يفهووذفا بفعفامف مف حو ِجعووا إِلفى رف يفرف يفقفتولوونِي وف ِلِك يفهووذفا وف بفعفامف مف حو مف]. الشحعفِب إِلفى سفيتِِدِهمف إِلفى رف قفالف لفهو لفيف ذفهفۭب، وف عفِملف ِعجف ِلكو وف تفشفارف الفمف :ففاسف

ِليمف[ شف عفدووا إِلفى أوورو لفيفكومف أفنف تفصف رف. كفثِير  عف ِض ِمصف عفدووكف ِمنف أفرف ائِيلو الحِذينف أفصف رف توكف يفا إِسف ذفا آِلهف عفلف]. هووف جف اِحدا  فِي بفيفِت إِيلف وف عف وف ضف وف وف
رف فِي دفانف ِطيحة . الخف رو خف كفانف هفذفا الفمف تحى إِلفى دفانف. وف ا حف ِدِهمف اِم أفحف كفانف الشحعفبو يفذفهفبوونف إِلفى أفمف نفة  ِمنف. وف يحرف كفهف صف تفففعفاِت، وف رف بفنفى بفيفتف الفمو وف

اِف الشحعفِب لفمف يفكوونووا ِمنف بفنِي لفِوي رف الفِعيِد الحِذي فِي يفهووذفا،. أفطف ِر كف اِمسف عفشفرف ِمنف الشحهف ِم الفخف ِر الثحاِمِن فِي الفيفوف بفعفامو ِعيدا  فِي الشحهف عفِملف يفرو وف

بفحِ ذف عفدف عفلفى الفمف أفصف ا. وف مف ِملفهو لفيفِن اللحذفيفِن عف ا. هفكفذفا ففعفلف فِي بفيفِت إِيلف بِذفبفِحِه ِللفِعجف تفففعفاِت الحتِي عفِملفهف رف نفةف الفمو قففف فِي بفيفِت إِيلف كفهف أفوف عفدف. وف أفصف وف
ائِيلف رف ِر الحِذي ابفتفدفعفهو ِمنف قفلفبِِه، ففعفِملف ِعيدا  ِلبفنِي إِسف ِر الثحاِمِن، فِي الشحهف اِمسف عفشفرف ِمنف الشحهف ِم الفخف بفحِ الحِذي عفِملف فِي بفيفِت إِيلف فِي الفيفوف ذف عفلفى الفمف

بفحِ ِليووقِدف ذف ِعدف عفلفى الفمف صف  .وف

بفحِ ِليووقِدف ذف اقِف  لفدفى الفمف بفعفامو وف يفرو ، وف ِ إِلفى بفيفِت إِيلف بت ِ قفدف أفتفى ِمنف يفهووذفا بِكفلفِم الرح ِل اح جو إِذفا بِرف ِ. وف بت بفحِ بِكفلفِم الرح ذف وف الفمف بفحو يفا: [ففنفادفى نفحف ذف يفا مف
ب  ، هفكفذفا قفالف الرح بفحو ذف لفيفكف ِعظفامو: مف قو عف رف توحف ، وف لفيفكف تفففعفاِت الحِذينف يووقِدوونف عف رف نفةف الفمو لفيفكف كفهف بفحو عف يفذف هو يووِشيحا، وف مو دف ابفن  اسف ذفا سفيوولفدو ِلبفيفِت دفاوو هووف

ة  قفائِل ]. النحاِس ِم عفلفمف طفى فِي ذفِلكف الفيفوف أفعف ب : [وف ا الرح لحمف بِهف ةو الحتِي تفكف لفيفِه: هفِذِه ِهيف الفعفلفمف ادو الحِذي عف مف ى الرح يوذفرف بفحو يفنفشفق  وف ذف ذفا الفمف ا]. هووف ففلفمح



بفحِ قفائِل  ذف بفعفامو يفدفهو عفِن الفمف دح يفرو ، مف ذفبفحِ فِي بفيفِت إِيلف وف الفمف ِ الحِذي نفادفى نفحف ِل اح جو ِلكو كفلفمف رف ِسكووهو: [سفِمعف الفمف هو]. أفمف وف دحهفا نفحف ففيفبِسفتف يفدوهو الحتِي مف
دحهفا إِلفيفِه تفِطعف أفنف يفرو لفمف يفسف ِ! وف بت ِ بِكفلفِم الرح لو اح جو طفاهفا رف ِة الحتِي أفعف سفبف الفعفلفمف لفيفِه حف ادو ِمنف عف مف ذوِريف الرح بفحو وف ذف انفشفقح الفمف ِل. وف جو ِلكو ِلرف ففقفالف الفمف

ِ ِجعف يفِدي إِلفيح: [اح ِلي ففتفرف لتِ ِمنف أفجف صف ِ إِلفِهكف وف بت ِه الرح جف عف إِلفى وف رح ا]. تفضف كفانفتف كفمف ِلِك إِلفيفِه وف عفتف يفدو الفمف جف ِ ففرف بت ِه الرح جف ِ إِلفى وف لو اح جو عف رف رح ففتفضف
ِل ِ. فِي الفوح ِل اح جو ِلكو ِلرف ة : [ثومح قفالف الفمف رف ِطيفكف أوجف وعف تف ففأ تفقفوح ِعي إِلفى الفبفيفِت وف لف مف خو ِلِك]. ادف ِ ِللفمف لو اح جو فف بفيفتِكف لف: [ففقفالف رف طفيفتفنِي نِصف لفوف أفعف

ِضعِ وف اء  فِي هفذفا الفمف بو مف رف لف أفشف بفزا  وف لف آكولو خو عفكف وف لو مف خو ِ. أفدف بت ِجعف فِي: لفنتِي هفكفذفا أووِصيتو بِكفلفِم الرح لف تفرف اء  وف بف مف رف لف تفشف بفزا  وف لف تفأفكولف خو
اءف فِيِه إِلفى بفيفِت إِيلف]. الطحِريِق الحِذي ذفهفبفتف فِيِه ِجعف فِي الطحِريِق الحِذي جف لفمف يفرف ، وف رف كفانف نفبِي  شفيفخ  سفاِكنا  فِي بفيفِت إِيلف. ففذفهفبف فِي طفِريۭق آخف .وف

ِلِك لحمف بِِه إِلفى الفمف قفص وا عفلفى أفبِيِهِم الفكفلفمف الحِذي تفكف ، وف مف فِي بفيفِت إِيلف ِ ذفِلكف الفيفوف لو اح جو ِل الحِذي عفِملفهو رف لفيفِه كولح الفعفمف وا عف قفص  فتفى بفنووهو وف ففقفالف. ففأ
مف أفبووهومف ؟: [لفهو ِ طفِريۭق ذفهفبف ِ] ِمنف أفيت لو اح جو أووا الطحِريقف الحِذي سفارف فِيِه رف كفانف بفنووهو قفدف رف اِر: [ففقفالف ِلبفنِيِه. وف ففشفد وا لفهو]. شود وا ِلي عفلفى الفِحمف

تف الفبفل وطفِة، ففقفالف لفهو اِلسا  تفحف دفهو جف جف ِ، ففوف ِل اح جو اءف رف رف سفارف وف لفيفِه وف ِكبف عف اِر ففرف اءف ِمنف يفهووذفا؟: [عفلفى الفِحمف ِ الحِذي جف لو اح جو أفنفا: [ففقفالف] أفأفنفتف رف
بفزا : [ففقفالف لفهو]. هووف كولف خو ِعي إِلفى الفبفيفِت وف اء  فِي: [ففقفالف]. ِسرف مف عفكف مف بو مف رف لف أفشف بفزا  وف لف آكولو خو عفكف وف لو مف خو لف أفدف عفكف وف ِجعف مف لف أفقفِدرو أفنف أفرف

ِضعِ وف ِ. هفذفا الفمف بت ِجعف سفائِرا  فِي الطحِريِق الحِذي ذفهفبفتف فِيِه: لفنحهو قِيلف ِلي بِكفلفِم الرح لف تفرف اء  وف بف هونفاكف مف رف لف تفشف بفزا  وف أفنفا: [ففقفالف لفهو]. لف تفأفكولف خو
ِ قفائِل  بت لفك  بِكفلفِم الرح نِي مف لحمف قفدف كف ، وف اء : أفيفضا  نفبِي  ِمثفلوكف بف مف رف يفشف بفزا  وف عفكف إِلفى بفيفتِكف ففيفأفكولف خو ِجعف بِِه مف لفيفِه]- ارف أفكفلف. كفذفبف عف عفهو وف عف مف جف ففرف

اء  شفِربف مف بفزا  فِي بفيفتِِه وف اءف ِمنف. خو ِ الحِذي جف ِل اح جو احف إِلفى رف عفهو، ففصف جف ِ الحِذي أفرف ِ إِلفى النحبِيت بت ائِدفةِ كفانف كفلفمو الرح اِلسفاِن عفلفى الفمف ا جف ا هومف بفيفنفمف وف
ب : [يفهووذفا شفِربفتف: هفكفذفا قفالف الرح بفزا  وف أفكفلفتف خو عفتف وف جف ، ففرف ب  إِلفهوكف ا الرح اكف بِهف صف ِصيحةف الحتِي أفوف ففِظ الفوف لفمف تفحف ِ وف بت لف الرح الفففتف قفوف ِل أفنحكف خف ِمنف أفجف

ِضعِ الحِذي قفالف لفكف وف اء  فِي الفمف ثحتوكف قفبفرف آبفائِكف: مف لو جو خو ، لف تفدف اء  بف مف رف لف تفشف بفزا  وف بفعفدف أفنف شفِربف شفدح لفهو]. لف تفأفكولف فِيِه خو بفزا  وف ا أفكفلف خو ثومح بفعفدفمف
اِر  عفهو(عفلفى الفِحمف جف ِ الحِذي أفرف انفطفلفقف) أفيف ِللنحبِيت قفتفلفهو. وف ادفففهو أفسفد  فِي الطحِريِق وف اقِف . ففصف ارو وف الفِحمف ة  فِي الطحِريِق وف وحف رو طف ثحتوهو مف كفانفتف جو وف

ثحِة انِِب الفجو اقِف  بِجف الفسفدو وف ا وف انِبِهف ثحِة. بِجف انِِب الفجو اقِف  بِجف الفسفدو وف ة  فِي الطحِريِق وف وحف رو طف ثحةف مف أووا الفجو ونف ففرف ۭم يفعفبورو إِذفا بِقفوف وا فِي. وف بفرو أفخف فتووا وف ففأ
ا ِدينفِة الحتِي كفانف النحبِي  الشحيفخو سفاِكنا  بِهف عفهو عفِن الطحِريِق قفالف. الفمف جف ا سفِمعف النحبِي  الحِذي أفرف لفمح ِ، ففدفففعفهو: [وف بت لف الرح الففف قفوف ِ الحِذي خف لو اح جو هووف رف

هو بِِه لحمف ِ الحِذي كف بت سفبف كفلفِم الرح قفتفلفهو حف سفهو وف ب  ِللفسفِد ففاففتفرف قفالف ِلبفنِيِه]. الرح اِر: [وف ة . ففشفد وا]. شود وا ِلي عفلفى الفِحمف وحف رو طف ثحتفهو مف دف جو جف وف ففذفهفبف وف
ارف سف الفِحمف لف اففتفرف ثحةف وف لفمف يفأفكوِل الفسفدو الفجو ثحِة، وف انِِب الفجو اقِففيفِن بِجف الفسفدف وف ارف وف الفِحمف ا عفلفى. فِي الطحِريِق، وف عفهف ضف وف ِ وف ِل اح جو ثحةف رف ففعف النحبِي  جو ففرف

لفيفِه قفائِِلينف وا عف نفاحو ثحتفهو فِي قفبفِرِه وف عف جو ضف فِنفهو ففوف يفدف ِدينفةف ِليفنفدوبفهو وف لف النحبِي  الشحيفخو الفمف دفخف ا، وف عف بِهف جف رف اِر وف بفعفدف دفففنِِه إِيحاهو قفالف!] آهو يفا أفِخي: [الفِحمف وف
ِ: [ِلبفنِيِه لو اح جو فِنوونِي فِي الفقفبفِر الحِذي دوفِنف فِيِه رف ففاتِي ادف عووا ِعظفاِمي. ِعنفدف وف انِِب ِعظفاِمِه ضف اما  سفيفتِم  الفكفلفمو الحِذي نفادفى بِِه بِكفلفِم. بِجف لفنحهو تفمف

ةِ دوِن السحاِمرف تفففعفاِت الحتِي فِي مو رف ِميعِ بويووِت الفمو وف جف نفحف ، وف بفحِ الحِذي فِي بفيفِت إِيلف ذف وف الفمف ِ نفحف بت بفعفامو عفنف طفِريِقِه]. الرح ِجعف يفرو ِر لفمف يفرف بفعفدف هفذفا الفمف
تفففعفاۭت رف نفةف مو اِف الشحعفِب كفهف رف ِديِئفِة، بفلف عفادف ففعفِملف ِمنف أفطف تفففعفاِت. الرح رف نفِة الفمو ارف ِمنف كفهف ف يفدفهو ففصف لف نف شفاءف مف ِطيحة  ِلبفيفِت. مف ِر خف كفانف ِمنف هفذفا الفمف وف

ِض ِه الفرف جف ابِِه عفنف وف رف خف تِِه وف كفانف ِلبفادف بفعفامف، وف  .يفرو

بفعفامف ِرضف أفبِيحا بفنو يفرو اِن مف مف أفتِِه. فِي ذفِلكف الزح رف بفعفامو ِلمف اذفهفبِي إِلفى ِشيلووهف: [ففقفالف يفرو بفعفامف وف أفةو يفرو رف وا أفنحِك امف لفمو تحى لف يفعف لفِك حف .قووِمي غفيتِِري شفكف
ِلكو عفلفى هفذفا الشحعفِب نتِي إِنتِي أفمف ذفا هونفاكف أفِخيحا النحبِي  الحِذي قفالف عف هووف. هووف ِسيِري إِلفيفِه وف ةف عفسفۭل، وف رح جف كفعفكا  وف ِغففۭة وف ةف أفرف ِذي بِيفِدِك عفشفرف خو وف

اذفا يفكوونو ِللفغولفِم ِك مف بِرو لفتف بفيفتف أفِخيحا]. يوخف دفخف ذفهفبفتف إِلفى ِشيلووهف وف تف وف قفامف بفعفامف هفكفذفا، وف أفةو يفرو رف كفانف أفِخيحا لف يفقفِدرو أفنف يوبفِصرف لفنحهو قفدف. ففففعفلفِت امف وف
تِِه وخف بفِب شفيفخو نفاهو بِسف عوففتف عفيف ب  لفِخيحا. ضف قفالف الرح ِريض : [وف ا لفنحهو مف ِة ابفنِهف فلف ِمنفكف شفيفئا  ِمنف ِجهف أ بفعفامف آتِيفة  ِلتفسف أفةو يفرو رف ذفا امف ا. هووف كفذفا: ففقولف لفهف
ا تفتفنفكحرو وِلهف ا ِعنفدف دوخو كفذفا، ففإِنحهف ِهيف دفاِخلفة  فِي الفبفاِب قفالف]. وف ا وف لفيفهف ا سفِمعف أفِخيحا ِحسح ِرجف بفعفامف: [ففلفمح أفةف يفرو رف ِلي يفا امف خو أفنفا. ادف اذفا تفتفنفكحِرينف وف ِلمف

بفعفامف ۭل قفاۭس؟ اِذفهفبِي قووِلي ِليفرو سفل  إِلفيفِك بِقفوف رف ائِيلف: مو رف ب  إِلفهو إِسف ئِيسا  عفلفى: هفكفذفا قفالف الرح عفلفتوكف رف جف سفِط الشحعفِب وف ففعفتوكف ِمنف وف ِل أفنتِي قفدف رف ِمنف أفجف
ائِي بِكولتِ قفلفبِِه رف الحِذي سفارف وف ايفايف وف صف ِفظف وف دف الحِذي حف لفمف تفكونف كفعفبفِدي دفاوو طفيفتوكف إِيحاهفا، وف أفعف دف وف لفكفةف ِمنف بفيفِت دفاوو مف شفقفقفتو الفمف ، وف ائِيلف رف شفعفبِي إِسف

بووكفاۭت سف مف ى وف رف ة  أوخف عفِملفتف ِلنفففِسكف آِلهف تف وف ِميعِ الحِذينف كفانووا قفبفلفكف ففِسرف ثفرف ِمنف جف لوكف أفكف قفدف سفاءف عفمف ، وف تفِقيم  ففقفطف فِي عفيفنفيح سف ا هووف مو ِليفففعفلف مف
ائِيلف رف لفقا  فِي إِسف طف مو وزا  وف جو حف بفعفامف كولح ذفكفۭر مف أفقفطفعو ِليفرو بفعفامف، وف ا  عفلفى بفيفِت يفرو اِلب  شفرت ، ِلذفِلكف هفئفنفذفا جف ِركف اءف ظفهف رف تفنِي وف حف قفدف طفرف .ِلتوِغيظفنِي وف

تحى يفففنفى عو الفبفعفرو حف ا يونفزف بفعفامف كفمف أفنفِزعو آِخرف بفيفِت يفرو اِء،. وف قفِل تفأفكولوهو طويوورو السحمف اتف فِي الفحف نف مف مف ، وف ِدينفِة تفأفكولوهو الفِكلفبو بفعفامف فِي الفمف اتف ِليفرو نف مف مف
لحمف بح تفكف لفدو. لفنح الرح وتو الفوف ِدينفةف يفمو لفيفِك الفمف وِل ِرجف ِعنفدف دوخو انفطفِلِقي إِلفى بفيفتِِك، وف أفنفِت ففقووِمي وف فِنوونفهو، لفنح هفذفا. وف يفدف ائِيلف وف رف ِميعو إِسف يفنفدوبوهو جف وف

بفعفامف ائِيلف فِي بفيفِت يفرو رف ِ إِلفِه إِسف بت وف الرح اِلح  نفحف ر  صف ِجدف فِيِه أفمف لو الفقفبفرف لفنحهو وو خو بفعفامف يفدف دفهو ِمنف يفرو حف ائِيلف. وف رف ِلكا  عفلفى إِسف ب  ِلنفففِسِه مف يوِقيمو الرح وف
مف بفعفامف هفذفا الفيفوف اذفا؟ النف أفيفضا . يفقفِرضو بفيفتف يفرو مف ائِيلف عفنف هفِذِه! وف رف تفأفِصلو إِسف يفسف اِء، وف ِب فِي الفمف اِز الفقفصف تِزف ائِيلف كفاهف رف ب  إِسف ِربو الرح يفضف وف

بح أفغفاظووا الرح مف وف اِريفهو مف عفِملووا سفوف ِر لفنحهو دوهومف إِلفى عفبفِر النحهف يوبفدتِ ، وف طفاهفا ِلبفائِِهمف ِة الحتِي أفعف اِلحف ِض الصح طفايفا. الفرف ِل خف ائِيلف ِمنف أفجف رف ففعو إِسف يفدف وف
ِطئو ائِيلف يوخف رف عفلف إِسف جف ف وف أ طف بفعفامف الحِذي أفخف ةف]. يفرو صف اءفتف إِلفى تِرف جف ذفهفبفتف وف بفعفامف وف أفةو يفرو رف ِت امف اتف الفغولفمو،. ففقفامف لفتف إِلفى عفتفبفِة الفبفاِب مف صف ا وف لفمح وف

ِ لحمف بِِه عفنف يفِد عفبفِدِه أفِخيحا النحبِيت ِ الحِذي تفكف بت سفبف كفلفِم الرح ائِيلف حف رف ِميعو إِسف بفهو جف نفدف ،. ففدفففنفهو وف لفكف كفيففف مف بف وف ارف بفعفامف، كفيففف حف وِر يفرو ا بفِقيحةو أومو أفمح وف
ائِيلف رف لووِك إِسف بفاِر الفيحاِم ِلمو تووبفة  فِي ِسففِر أفخف كف ا مف لفكف. ففإِنحهف مف عف آبفائِِه وف عف مف طفجف ونف سفنفة ، ثومح اضف رو ِعشف بفعفامو هووف اثفنفتفاِن وف لفكف فِيِه يفرو انو الحِذي مف مف الزح وف

ضا  عفنفهو لفكف فِي يفهووذفا. نفادفابو ابفنوهو ِعوف انف ففمف بفعفامو بفنو سولفيفمف حو ا رف أفمح ةف. وف لفكف سفبفعف عفشفرف مف ، وف لفكف بفِعينف سفنفة  ِحينف مف أفرف دفى وف بفعفامو ابفنف إِحف حو كفانف رف وف
ائِيلف رف بفاِط إِسف ِميعِ أفسف ا ِمنف جف ِمِه فِيهف عِ اسف ضف ب  ِلوف هفا الرح تفارف ِدينفِة الحتِي اخف ِليمف الفمف شف ونِيحةو. سفنفة  فِي أوورو ةو الفعفم  ِه نِعفمف مو أومتِ اسف عفِملف يفهووذفا الشحرح. وف وف

ا ووا بِهف طفأ طفايفاهومو الحتِي أفخف هومف بِخف ا عفِملف آبفاؤو ِميعِ مف ثفرف ِمنف جف وهو أفكف أفغفارو ِ وف بت اِريف. فِي عفيفنفيِ الرح سفوف ابا  وف أفنفصف تفففعفاۭت وف رف فوِسِهمف مو بفنووا هومف أفيفضا  لفنف وف
اءف رف ضف ةۭ خف رف تف كولتِ شفجف تفحف تفِفعۭ وف رف ِض. عفلفى كولتِ تفلتۭ مو أفبوونوونف فِي الفرف كفانف أفيفضا  مف ب  ِمنف. وف دفهومو الرح ِم الحِذينف طفرف اِس الومف جف سفبف كولتِ أفرف ففعفلووا حف

ائِيلف رف اِم بفنِي إِسف ِلِك،. أفمف ائِنف بفيفِت الفمف زف خف ِ وف بت ائِنف بفيفِت الرح زف ذف خف أفخف ِليمف وف شف رف إِلفى أوورو ِلكو ِمصف ِعدف ِشيشفقو مف بفعفامف صف حو ِلِك رف اِمسفِة ِللفمف فِي السحنفِة الفخف وف
ۭء ذف كولح شفيف أفخف انو. وف ا سولفيفمف ِملفهف اِس الذحهفِب الحتِي عف ِميعف أفتفرف ذف جف أفخف سفاِء. وف ؤف ا ِليفِد رو هف لحمف سف اۭس وف اسف نوحف ا أفتفرف نفهف ضا  عف بفعفامو ِعوف حو ِلكو رف ففعفِملف الفمف



ِلِك افِِظينف بفابف بفيفِت الفمف ففِة الس عفاةِ. الس عفاةِ الفحف ا إِلفى غورف ِجعوونفهف ا الس عفاةو، ثومح يورف ِملوهف ِ يفحف بت ِلكو بفيفتف الرح لف الفمف كفانف إِذفا دفخف بفعفامف. وف حو وِر رف بفِقيحةو أومو وف
لووِك يفهووذفا بفاِر الفيحاِم ِلمو تووبفة  فِي ِسففِر أفخف كف ا ففعفلف مف كول  مف بفعفامف كولح الفيحاِم. وف يفرو بفعفامف وف حو ب  بفيفنف رف رف كفانفتف حف عف آبفائِِه،. وف بفعفامو مف حو عف رف طفجف ثومح اضف

دف ِدينفِة دفاوو عف آبفائِِه فِي مف دوفِنف مف ونِيحةو. وف ةو الفعفم  ِه نِعفمف مو أومتِ اسف ضا  عفنفهو. وف لفكف أفبِيفامو ابفنوهو ِعوف مف وف . 

لفكف أفبِيفامو عفلفى يفهووذفا بفعفامف بفِن نفبفاطف، مف ِلِك يفرو ةف ِللفمف فِي السحنفِة الثحاِمنفِة عفشفرف شفِليمف. وف لفكف ثفلفثف ِسنِيۭن فِي أوورو عفكفةو ابفنفةو أفبفشفالوومف. مف ِه مف مو أومتِ اسف سفارف. وف وف
دف أفبِيِه قفلفِب دفاوو ِ إِلفِهِه كف بت عف الرح لفمف يفكونف قفلفبوهو كفاِمل  مف لفهو، وف ا قفبف طفايفا أفبِيِه الحتِي عفِملفهف ِميعِ خف اجا  فِي. فِي جف هو ِسرف ب  إِلفهو طفاهو الرح دف أفعف ِل دفاوو لفِكنف لفجف وف

ِليمف شف ثفبحتف أوورو هو وف ، إِذف أفقفامف ابفنفهو بفعفدف ِليمف شف اهو بِِه كولح أفيحاِم. أوورو صف ا أفوف ۭء ِممح لفمف يفِحدف عفنف شفيف ِ وف بت تفِقيم  فِي عفيفنفيِ الرح سف ا هووف مو دف عفِملف مف لفنح دفاوو
ِ يفاتِِه، إِلح فِي قفِضيحِة أووِريحا الفِحثتِيت يفاتِِه. حف بفعفامف كولح أفيحاِم حف يفرو بفعفامف وف حو ب  بفيفنف رف رف كفانفتف حف تووبفة  فِي ِسففِر. وف كف ا عفِملف مف كول  مف وِر أفبِيفامف وف بفِقيحةو أومو وف

لووِك يفهووذفا بفاِر الفيحاِم ِلمو بفعفامف. أفخف يفرو ب  بفيفنف أفبِيفامف وف رف كفانفتف حف ضا . وف نوهو ِعوف لفكف آسفا ابف مف دف، وف ِدينفِة دفاوو عف آبفائِِه، ففدفففنووهو فِي مف عف أفبِيفامو مف طفجف ثومح اضف
لفكف آسفا عفلفى يفهووذفا. عفنفهو ائِيلف مف رف ِلِك إِسف بفعفامف مف ِرينف ِليفرو فِي السحنفِة الفِعشف ِليمف. وف شف بفِعينف سفنفة  فِي أوورو أفرف دفى وف لفكف إِحف عفكفةو ابفنفةو. مف ِه مف مو أومتِ اسف وف

هو،. أفبفشفالوومف ا آبفاؤو نفاِم الحتِي عفِملفهف ِميعف الفصف عف جف نفزف ِض، وف أفبوونِينف ِمنف الفرف الف الفمف أفزف دف أفبِيِه، وف ِ كفدفاوو بت تفِقيم  فِي عفيفنفيِ الرح سف ا هووف مو عفِملف آسفا مف وف
ونف رو اِدي قفدف قفهو فِي وف رف أفحف ا وف ثفالفهف قفطفعف آسفا تِمف ثفال  ِلسفاِريفۭة، وف ا عفِملفتف تِمف ِلكفة  لفنحهف ا ِمنف أفنف تفكوونف مف لفعفهف هو خف عفكفةف أومح تحى إِنح مف تفففعفاتو ففلفمف. حف رف ا الفمو أفمح وف

عف ِ كولح أفيحاِمِه. تونفزف بت عف الرح النِيفِة. إِلح إِنح قفلفبف آسفا كفانف كفاِمل  مف الذحهفِب وف ِة وف ِ ِمنف الفِفضح بت أفقفدفاسفهو إِلفى بفيفِت الرح لف أفقفدفاسف أفبِيِه وف خف أفدف كفانفتف. وف وف
ا ائِيلف كولح أفيحاِمِهمف رف ِلِك إِسف بفعفشفا مف ب  بفيفنف آسفا وف رف لو إِلفى. حف خو جو أفوف يفدف رو دا  يفخف ةف ِلكفيف لف يفدفعف أفحف امف بفنفى الرح ائِيلف عفلفى يفهووذفا وف رف ِلكو إِسف ِعدف بفعفشفا مف صف وف

ِلِك يفهووذفا ِلكو آسفا. آسفا مف مو الفمف لفهو سف أفرف ا ِليفِد عفبِيِدِه، وف دفففعفهف ِلِك وف ائِِن بفيفِت الفمف زف خف ِ وف بت ائِِن بفيفِت الرح زف الذحهفِب الفبفاقِيفِة فِي خف ِة وف ِميعف الفِفضح ذف آسفا جف أفخف وف
قف قفائِل  شف امف السحاِكِن فِي ِدمف ِلِك أفرف يوونف مف زف ونف بفِن حف دفدف بفِن طفبفِريمو دا : [إِلفى بفنفهف أفبِيكف عفهف بفيفنف أفبِي وف بفيفنفكف وف سفلفتو لفكف هفِديحة . إِنح بفيفنِي وف ذفا قفدف أفرف هووف

نتِي عفدف عف ائِيلف ففيفصف رف ِلِك إِسف عف بفعفشفا مف دفكف مف ذفهفۭب، ففتفعفالف انفقوضف عفهف ۭة وف يووِش الحتِي لفهو عفلفى]. ِمنف فِضح سفاءف الفجو ؤف سفلف رو أفرف ِلِك آسفا وف دفدو ِللفمف ففسفِمعف بفنفهف
ِض نفففتفاِلي عف كولتِ أفرف وتف مف كولح ِكنحرو عفكفةف وف آبفلف بفيفِت مف دفانف وف بف عويوونف وف ضفرف ، وف ائِيلف رف دوِن إِسف أفقفامف فِي. مو ِة وف امف ا سفِمعف بفعفشفا كففح عفنف بِنفاِء الرح لفمح وف

ةف صف ِلكو آسفا كولح يفهووذفا. تِرف عفى الفمف تفدف بفعف. لفمف يفكونف بفِريء . ففاسف ِلكو آسفا جف ا الفمف بفنفى بِهف ا الحتِي بفنفاهفا بفعفشفا، وف شفابِهف أفخف ِة وف امف ةِ الرح ارف لووا كولح ِحجف مف ففحف
ففاةف الفِمصف يفاِمينف وف لووِك يفهووذفا. بِنف بفاِر الفيحاِم ِلمو تووبفة  فِي ِسففِر أفخف كف دوِن الحتِي بفنفاهفا مف الفمو ا ففعفلف وف كول  مف وتِِه وف بفرو كول  جف وِر آسفا وف بفِقيحةو كولتِ أومو يفرف أفنحهو. وف غف

لفيفِه ِرضف فِي ِرجف تِِه مف وخف اِن شفيفخو مف ضا  عفنفهو. فِي زف نوهو ِعوف لفكف يفهووشفاففاطو ابف مف دف أفبِيِه، وف ِدينفِة دفاوو عف آبفائِِه فِي مف دوفِنف مف عف آبفائِِه، وف عف آسفا مف طفجف .ثومح اضف
ائِيلف سفنفتفيفِن رف لفكف عفلفى إِسف ِلِك يفهووذفا، ففمف ائِيلف فِي السحنفِة الثحانِيفِة ِلسفا مف رف بفعفامف عفلفى إِسف لفكف نفادفابو بفنو يفرو مف سفارف. وف ِ وف بت عفِملف الشحرح فِي عفيفنفيِ الرح وف

ِطئو ائِيلف يوخف رف ا إِسف عفلف بِهف ِطيحتِِه الحتِي جف فِي خف بفهو بفعفشفا فِي ِجبحثوونف الحتِي. فِي طفِريِق أفبِيِه وف رف ضف ، وف لفيفِه بفعفشفا بفنو أفِخيحا ِمنف بفيفِت يفسحاكفرف ففتفنف عف وف
ِطينِيتِينف اِصِرينف ِجبحثوونف. ِللفِفِلسف حف ائِيلف مو رف كول  إِسف كفانف نفادفابو وف ضا  عفنفهو. وف لفكف ِعوف مف ِلِك يفهووذفا وف اتفهو بفعفشفا فِي السحنفِة الثحاِلثفِة ِلسفا مف أفمف لفكف. وف ا مف لفمح وف

بفعفامف بف كولح بفيفِت يفرو ِ . ضفرف يلوونِيت لحمف بِِه عفنف يفِد عفبفِدِه أفِخيحا الشتِ ِ الحِذي تفكف بت سفبف كفلفِم الرح تحى أفففنفاهومف حف بفعفامف حف ة  ِليفرو طفايفا- لفمف يوبفِق نفسفمف ِل خف لفجف
ائِيلف رف بح إِلفهف إِسف ا الرح ِطئو بِإِغفاظفتِِه الحتِي أفغفاظف بِهف ائِيلف يوخف رف ا إِسف عفلف بِهف الحتِي جف فهفا وف أ طف بفعفامف الحتِي أفخف تووبفة . يفرو كف ا عفِملف مف كول  مف وِر نفادفابف وف بفِقيحةو أومو وف

ائِيلف رف لووِك إِسف بفاِر الفيحاِم ِلمو ا. فِي ِسففِر أفخف ائِيلف كولح أفيحاِمِهمف رف ِلِك إِسف بفعفشفا مف ب  بفيفنف آسفا وف رف كفانفتف حف لفكف بفعفشفا. وف ِلِك يفهووذفا مف فِي السحنفِة الثحاِلثفِة ِلسفا مف
ِرينف سفنفة  ِعشف بفعا  وف ةف أفرف صف ائِيلف فِي تِرف رف ِميعِ إِسف ِطيحتِِه الحتِي. بفنو أفِخيحا عفلفى جف فِي خف بفعفامف وف سفارف فِي طفِريِق يفرو ِ، وف بت يفنفيِ الرح عفِملف الشحرح فِي عف وف

ِطئو ائِيلف يوخف رف ا إِسف عفلف بِهف  .جف

نفانِي عفلفى بفعفشفا ِ إِلفى يفاهوو بفِن حف بت كفانف كفلفمو الرح تف فِي: [وف ، ففِسرف ائِيلف رف ئِيسا  عفلفى شفعفبِي إِسف عفلفتوكف رف جف اِب وف ففعفتوكف ِمنف الت رف ِل أفنتِي قفدف رف ِمنف أفجف
بفعفامف بفِن عفلو بفيفتفكف كفبفيفِت يفرو أفجف لف بفيفتِِه، وف نفسف لف بفعفشفا وف ، هفئفنفذفا أفنفِزعو نفسف طفايفاهومف يوِغيظوونفنِي بِخف ِطئوونف وف ائِيلف يوخف رف عفلفتف شفعفبِي إِسف جف بفعفامف وف طفِريِق يفرو

اِء. نفبفاطف قفِل تفأفكولوهو طويوورو السحمف اتف لفهو فِي الفحف نف مف مف ، وف ِدينفِة تفأفكولوهو الفِكلفبو اتف ِلبفعفشفا فِي الفمف نف مف وتوهو]. ففمف بفرو جف ا عفِملف وف مف وِر بفعفشفا وف بفِقيحةو أومو وف
ائِيلف رف لووِك إِسف بفاِر الفيحاِم ِلمو تووبفة  فِي ِسففِر أفخف كف ضا  عفنفهو. مف نوهو ِعوف لفةو ابف لفكف أفيف مف ةف، وف صف دوفِنف فِي تِرف عف آبفائِِه وف عف بفعفشفا مف طفجف اضف أفيفضا  عفنف يفِد. وف وف

نِِه كفوف يفِه، وف ِل يفدف ِ بِإِغفاظفتِِه إِيحاهو بِعفمف بت عفلفى كولتِ الشحرتِ الحِذي عفِملفهو فِي عفيفنفيِ الرح تِِه، وف عفلفى بفيف ِ عفلفى بفعفشفا وف بت ِ كفانف كفلفمو الرح نفانِي النحبِيت يفاهوو بفِن حف
ِل قفتفِلِه إِيحاهو لفجف بفعفامف، وف ةف سفنفتفيفِن. كفبفيفِت يفرو صف ائِيلف فِي تِرف رف لفةو بفنو بفعفشفا عفلفى إِسف لفكف أفيف ِلِك يفهووذفا مف ِرينف ِلسفا مف الفِعشف فِي السحنفِة السحاِدسفِة وف ففففتفنف. وف

ةف صف ا الحِذي عفلفى الفبفيفِت فِي تِرف صف كفرو فِي بفيفِت أفرف يفسف بو وف رف ةف يفشف صف هووف فِي تِرف كفبفاِت، وف رف ِف الفمف ئِيسو نِصف ِري رف بفدوهو ِزمف لفيفِه عف ِري. عف لف ِزمف ففدفخف
ضا  عفنفهو لفكف ِعوف مف ِلِك يفهووذفا، وف ِرينف ِلسفا مف الفِعشف بفهو، ففقفتفلفهو فِي السحنفِة السحابِعفِة وف رف ضف بف كولح بفيفِت. وف رف ِسيتِِه ضف لووِسِه عفلفى كورف جو ل ِكِه وف ِعنفدف تفمف وف

ابِِه. بفعفشفا حف أفصف ِليفائِِه وف عف أفوف ِ،. لفمف يوبفِق لفهو ذفكفرا ، مف لحمف بِِه عفلفى بفعفشفا عفنف يفِد يفاهوو النحبِيت ِ الحِذي تفكف بت سفبف كفلفِم الرح ِري كولح بفيفِت بفعفشفا حف فففنفى ِزمف ففأ
فبفاِطيِلِهمف ائِيلف بِأ رف ِ إِلفِه إِسف بت ِطئو ِلغفاظفِة الرح ائِيلف يوخف رف عفلف إِسف جف ا وف طفئفا بِهف لفةف ابفنِِه الحتِي أفخف طفايفا أفيف خف طفايفا بفعفشفا، وف ِل كولتِ خف لفةف. لفجف وِر أفيف بفِقيحةو أومو وف

ائِيلف رف لووِك إِسف بفاِر الفيحاِم ِلمو تووبفة  فِي ِسففِر أفخف كف ، مف ا ففعفلف كول  مف ِري سفبفعفةف أفيحاۭم فِي. وف لفكف ِزمف ِلِك يفهووذفا مف ِرينف لسفا مف الفِعشف فِي السحنفِة السحابِعفِة وف
ةف صف ِطينِيتِينف. تِرف ِفِلسف كفانف الشحعفبو نفاِزل  عفلفى ِجبحثوونف الحتِي ِللف نف يفقوولو. وف ِلكف: [ففسفِمعف الشحعفبو النحاِزلوونف مف قفتفلف أفيفضا  الفمف ِري وف لحكف]. قفدف ففتفنف ِزمف ففمف

لحِة حف ِم فِي الفمف ائِيلف فِي ذفِلكف الفيفوف رف يفِش عفلفى إِسف ئِيسف الفجف ِريف رف ائِيلف عومف رف وا. كول  إِسف رو اصف حف عفهو ِمنف ِجبحثوونف وف ائِيلف مف رف كول  إِسف ِري وف ِعدف عومف صف وف
ةف صف طفايفاهو. تِرف ِل خف اتف ِمنف أفجف ِلِك بِالنحاِر، ففمف قف عفلفى نفففِسِه بفيفتف الفمف رف أفحف ِلِك وف ِر بفيفِت الفمف لف إِلفى قفصف ِدينفةف قفدف أوِخذفتف دفخف ِري أفنح الفمف أفى ِزمف ا رف لفمح وف

ِطئو ائِيلف يوخف رف ِلِه إِسف عف ِطيحتِِه الحتِي عفِملف بِجف ِل خف ِمنف أفجف بفعفامف، وف سفيفِرِه فِي طفِريِق يفرو ِ وف بت يفنفيِ الرح ِلِه الشحرح فِي عف ا بِعفمف ف بِهف أ طف وِر. الحتِي أفخف بفِقيحةو أومو وف
ائِيلف رف لووِك إِسف بفاِر الفيحاِم ِلمو تووبفة  فِي ِسففِر أفخف كف ا مف فِتفنفتوهو الحتِي ففتفنفهف ِري وف اءف. ِزمف رف فو الشحعفِب كفانف وف ففيفِن، ففنِصف ائِيلف نِصف رف ِحينفئِۭذ انفقفسفمف شفعفبو إِسف

ِري اءف عومف رف فوهو وف نِصف ِليِكِه، وف لفكف. تِبفنِي بفِن ِجينفةف ِلتفمف مف اتف تِبفنِي وف اءف تِبفنِي بفِن ِجينفةف، ففمف رف ِري عفلفى الشحعفِب الحِذي وف اءف عومف رف قفِويف الشحعفبو الحِذي وف وف
ِري ةف سفنفة . عومف ائِيلف اثفنفتفيف عفشفرف رف ِري عفلفى إِسف لفكف عومف ِلِك يفهووذفا مف الثحلفثِينف ِلسفا مف اِحدفةِ وف ةف ِستح ِسنِينف. فِي السحنفِة الفوف صف لفكف فِي تِرف ى. مف تفرف اشف وف

بفِل بفنفى عفلفى الفجف ِة، وف نفتفيفِن ِمنف الفِفضح زف ةِ ِمنف شفاِمرف بِوف بفلف السحاِمرف بفِل . جف اِحِب الفجف ِم شفاِمرف صف ِدينفِة الحتِي بفنفاهفا بِاسف مف الفمف دفعفا اسف ةف[وف عفِملف]. السحاِمرف وف
لفهو ِميعِ الحِذينف قفبف ثفرف ِمنف جف أفسفاءف أفكف ِ، وف بت ِري الشحرح فِي عفيفنفيِ الرح ا. عومف عفلف بِهف ِطيحتِِه الحتِي جف فِي خف بفعفامف بفِن نفبفاطف وف ِميعِ طفِريِق يفرو سفارف فِي جف وف



فبفاِطيِلِهمف ائِيلف بِأ رف ِ إِلفِه إِسف بت ، ِلغفاظفِة الرح ِطئو ائِيلف يوخف رف بفاِر الفيحاِم. إِسف تووبفة  فِي ِسففِر أفخف كف وتوهو الحِذي أفبفدفى مف بفرو جف ِري الحتِي عفِملف وف وِر عومف بفِقيحةو أومو وف
ائِيلف رف لووِك إِسف ضا  عفنفهو. ِلمو آبو ابفنوهو ِعوف لفكف أفخف مف ةِ، وف دوفِنف فِي السحاِمرف عف آبفائِِه وف ِري مف عف عومف طفجف اضف ائِيلف فِي. وف رف لفكف عفلفى إِسف ِري مف آبو بفنو عومف أفخف وف

ِرينف سفنفة  ِعشف ةِ اثفنفتفيفِن وف ائِيلف فِي السحاِمرف رف ِري عفلفى إِسف آبو بفنو عومف لفكف أفخف مف ِلِك يفهووذفا، وف الثحلفثِينف ِلسفا مف عفِملف الشحرح فِي عفيفنفيِ. السحنفِة الثحاِمنفِة وف وف
لفهو  ِميعِ الحِذينف قفبف ثفرف ِمنف جف ِ أفكف بت يفدوونِيتِينف- الرح ِلِك الصح نفةف أفثفبفعفلف مف ابفلف ابف ذف إِيزف تحى اتحخف بفعفامف بفِن نفبفاطف حف طفايفا يفرو ِهيدا  سولووكوهو فِي خف را  زف فنحهو كفانف أفمف أ كف وف

دف لفهو سفجف عفبفدف الفبفعفلف وف أفة ، وف رف ةِ. امف بفحا  ِللفبفعفِل فِي بفيفِت الفبفعفِل الحِذي بفنفاهو فِي السحاِمرف ذف أفقفامف مف ِل ِلغفاظفِة. وف ادف فِي الفعفمف زف ، وف اِريف آبو سفوف عفِملف أفخف وف
لفهو ائِيلف الحِذينف كفانووا قفبف رف لووِك إِسف ِميعِ مو ثفرف ِمنف جف ائِيلف أفكف رف ِ إِلفِه إِسف بت ا. الرح ا. فِي أفيحاِمِه بفنفى ِحيئِيلو الفبفيفتفئِيِلي  أفِريحف عف أفسفاسفهف ضف ِرِه وف امف بِكف فبِيرف بِأ

لحمف بِِه عفنف يفِد يفشووعف بفِن نووۭن ِ الحِذي تفكف بت سفبف كفلفِم الرح ا، حف ابفهف ِغيِرِه نفصفبف أفبفوف وبف صف بِسفجو  .وف

آبف ِطنِي ِجلفعفادف لفخف تفوف سف بِي  ِمنف مو قفالف إِيِليحا التتِشف نِينف: [وف طفر  فِي هفِذِه الستِ لف مف هو، إِنحهو لف يفكوونو طفل  وف امف قفففتو أفمف ائِيلف الحِذي وف رف ب  إِلفهو إِسف ي  هووف الرح حف
ِلي ِ لفهو]. إِلح ِعنفدف قفوف بت كفانف كفلفمو الرح بف ِمنف: [وف رف ، ففتفشف دونتِ قفابِلو الورف ِر كفِريثف الحِذي هووف مو تفبِئف ِعنفدف نفهف اخف ِرِق، وف شف وف الفمف اتحِجهف نفحف انفطفِلقف ِمنف هونفا وف

ِر بفانف أفنف تفعوولفكف هونفاكف. النحهف تو الفِغرف رف قفدف أفمف دونتِ]. وف قفابِلو الورف ِر كفِريثف الحِذي هووف مو فقفامف ِعنفدف نفهف ذفهفبف ففأ ِ وف بت سفبف كفلفِم الرح عفِملف حف .ففانفطفلفقف وف
ِر بو ِمنف النحهف رف كفانف يفشف سفاء ، وف ۭم مف لفحف بفۭز وف بِخو بفاحا  وف ۭم صف لفحف بفۭز وف ِه بِخو بفانو تفأفتِي إِلفيف كفانفِت الفِغرف رف يفبِسف لفنحهو. وف اِن أفنح النحهف مف دحةۭ ِمنف الزح كفانف بفعفدف مو وف

ِض طفر  فِي الفرف ِ. لفمف يفكونف مف بت كفانف لفهو كفلفمو الرح أفقِمف هونفاكف: [وف يفدوونف وف ففةف الحتِي ِلصف لفة  أفنف تفعوولفكف. قوِم اذفهفبف إِلفى ِصرف مف تو هونفاكف أفرف رف ذفا قفدف أفمف ].هووف
ففةف ذفهفبف إِلفى ِصرف قفالف. ففقفامف وف انا ، ففنفادفاهفا وف لفۭة هونفاكف تفقوش  ِعيدف مف أفةۭ أفرف رف إِذفا بِامف ِدينفِة، وف اءف إِلفى بفاِب الفمف جف بف: [وف رف فشف اۭء فِي إِنفاۭء ففأ ].هفاتِي ِلي قفِليلف مف

قفالف ا ِهيف ذفاِهبفة  ِلتفأفتِيف بِِه نفادفاهفا وف فِيمف بفۭز فِي يفِدِك: [وف ةف خو رف ءو: [ففقفالفتف]. هفاتِي ِلي ِكسف لفِكنف ِملف ب  إِلفهوكف إِنحهو لفيفسفتف ِعنفِدي كفعفكفة ، وف ي  هووف الرح حف
وتو ِلبفنِي ِلنفأفكولفهو ثومح نفمو لفهو ِلي وف مف أفعف هفئفنفذفا أفقوش  عوودفيفِن ِلتِيف وف يفِت فِي الفكووِز، وف قفِليل  ِمنف الزح اِر، وف ۭ ِمنف الدحقِيِق فِي الفكووح ا إِيِليحا]. كففت لف: [ففقفالف لفهف

افِي ِلبفنِِك أفِخيرا . تفخف ِلي لفِك وف مف ، ثومح اعف ا إِلفيح ِجي بِهف رو اخف ل  وف ة  أفوح ِغيرف ا كفعفكفة  صف ِلي ِلي ِمنفهف مف لفِكِن اعف ِلِك، وف قفوف ِلي كف مف اعف ِلي وف خو لفنحهو هفكفذفا قفالف. ادف
ائِيلف رف ب  إِلفهو إِسف ِض: الرح ِه الفرف جف طفرا  عفلفى وف ب  مف ِم الحِذي فِيِه يوعفِطي الرح ، إِلفى الفيفوف يفِت لف يفنفقوصو كووزف الزح غو، وف ارف الدحقِيِق لف يفففرو ففذفهفبفتف]. إِنح كووح

ا أفيحاما  توهف بفيف هووف وف أفكفلفتف ِهيف وف ِل إِيِليحا، وف سفبف قفوف ففعفلفتف حف لحمف بِِه عفنف. وف ِ الحِذي تفكف بت ِل الرح سفبف قفوف ، حف يفِت لفمف يفنفقوصف كووزو الزح ، وف غف ارو الدحقِيِق لفمف يفففرو كووح
ة . يفِد إِيِليحا تحى لفمف تفبفقف فِيِه نفسفمف هو ِجدتا  حف ضو رف تفدح مف اشف اِحبفِة الفبفيفِت وف أفةِ صف رف ِرضف ابفنو الفمف وِر مف بفعفدف هفِذِه الومو لف: [ففقفالفتف ِليِليحا. وف جو لفكف يفا رف ا ِلي وف مف

ِ اتفِة ابفنِي؟! اح إِمف ا] هفلف ِجئفتف إِلفيح ِلتفذفِكيِر إِثفِمي وف ِطينِي ابفنفِك: [ففقفالف لفهف ا،]. أفعف ِقيما  بِهف يحِة الحتِي كفانف مو ِعدف بِِه إِلفى الفعولتِ صف ا وف نِهف ذفهو ِمنف ِحضف أفخف وف
ِ بت خف إِلفى الرح رف صف عفهو عفلفى سفِريِرِه وف جف أفضف ا؟: [وف اتفتِكف ابفنفهف لفِة الحتِي أفنفا نفاِزل  ِعنفدفهفا قفدف أفسفأفتف بِإِمف مف ب  إِلفِهي، أفأفيفضا  إِلفى الفرف ا الرح دحدف عفلفى] أفي هف ففتفمف

ِ بت خف إِلفى الرح رف صف اۭت، وف رح لفِد ثفلفثف مف فِِه: [الفوف وف لفِد إِلفى جف ِجعف نفففسو هفذفا الفوف ب  إِلفِهي، ِلتفرف لفِد]. يفا رف عفتف نفففسو الفوف جف ِت إِيِليحا، ففرف وف ب  ِلصف ففسفِمعف الرح
فِِه ففعفاشف وف ِه. إِلفى جف ومتِ دفففعفهو ِل يحِة إِلفى الفبفيفِت وف لف بِِه ِمنف الفعولتِ نفزف لفدف وف ذف إِيِليحا الفوف فخف قفالف إِيِليحا. ففأ ي . انفظوِري: [وف نوِك حف أفةو ِليِليحا!] ابف رف هفذفا: [ففقفالفِت الفمف

ق  ِ فِي ففِمكف حف بت أفنح كفلفمف الرح ِ، وف لو اح جو تو أفنحكف رف قفتف عفِلمف  .[الفوف

ِ إِلفى إِيِليحا فِي السحنفِة الثحاِلثفِة بت ةۭ كفانف كفلفمو الرح بفعفدف أفيحاۭم كفثِيرف ِض: [وف ِه الفرف جف طفرا  عفلفى وف ِطيف مف وعف آبف ففأ اءف لفخف تفرف اءفى]. اذفهفبف وف ففذفهفبف إِيِليحا ِليفتفرف
آبف يفا الحِذي عفلفى الفبفيفِت . لفخف آبو عووبفدف ةِ، ففدفعفا أفخف وعو شفِديدا  فِي السحاِمرف كفانف الفجو بح ِجدتا - وف شفى الرح يفا يفخف كفانف عووبفدف ا قفطفعفتف. وف كفانف ِحينفمف وف

اۭء  مف بفۭز وف مف بِخو الفهو عف ةۭ وف غفارف ل  فِي مف جو ِسينف رف مف فهومف خف بحأ خف ۭ وف ذف ِمئفةف نفبِيت يفا أفخف ِ أفنح عووبفدف بت ابفلو أفنفبِيفاءف الرح يفا- إِيزف آبو ِلعووبفدف قفالف أفخف اذفهفبف فِي: [وف
ا ائِمف كولحهف لف نوعفدفمف الفبفهف الفبِغفالف وف يفلف وف يِيف الفخف با  ففنوحف ِديفِة، لفعفلحنفا نفِجدو عوشف ِميعِ الفوف إِلفى جف اِء وف ِميعِ عويووِن الفمف ِض إِلفى جف ضف]. الفرف ا الفرف مف ا بفيفنفهو ففقفسفمف

ا ا بِهف دفهو. ِليفعفبورف حف رف وف يفا فِي طفِريۭق آخف ذفهفبف عووبفدف دفهو، وف حف اِحۭد وف آبو فِي طفِريۭق وف يفا فِي الطحِريِق إِذفا بِإِيِليحا قفدف لفِقيفهو. ففذفهفبف أفخف ا كفانف عووبفدف فِيمف .وف
قفالف ِهِه وف جف رح عفلفى وف خف ففهو وف قولف ِلسفيتِِدكف. أفنفا هووف: [ففقفالف لفهو] أفأفنفتف هووف سفيتِِدي إِيِليحا؟: [ففعفرف ذفا إِيِليحا: اذفهفبف وف تحى إِنحكف: [ففقفالف]. هووف ِطيحتِي حف ا ِهيف خف مف

كفانووا يفقوولوونف ، وف لفيفكف ا ِليوففتتِشف عف ِسلف سفيتِِدي إِلفيفهف لفكفة  لفمف يورف مف لف مف ة  وف دو أومح ب  إِلفهوكف إِنحهو لف تووجف ي  هووف الرح آبف ِليوِميتفنِي؟ حف ففعو عفبفدفكف ِليفِد أفخف إِنحهو لف: تفدف
دو مف لفمف يفِجدووكف. يووجف ةف أفنحهو الومح لفكفةف وف مف ِلفو الفمف تفحف كفانف يفسف النف أفنفتف تفقوولو. وف ذفا إِيِليحا: وف نفِدكف أفنح. اذفهفبف قولف ِلسفيتِِدكف هووف ِِ لفقفتو ِمنف عف يفكوونو إِذفا انفطف وف

لفمو يفثو لف أفعف ِملوكف إِلفى حف ِ يفحف بت وحف الرح كف ففإِنحهو يفقفتولونِي. رو لفمف يفِجدف آبف وف تو أفخف بفرف أفخف بفايف. ففإِذفا أفتفيفتو وف نفذو صف بح مو شفى الرح أفنفا عفبفدوكف أفخف بفرف. وف أفلفمف يوخف
بفۭز مف بِخو عولفتوهو ةۭ وف غفارف ل  فِي مف جو ِسينف رف مف ِسينف خف مف ۭل، خف جو ِ ِمئفةف رف بت بحأفتو ِمنف أفنفبِيفاِء الرح ِ، إِذف خف بت بِيفاءف الرح ابفلو أفنف ا ففعفلفتو ِحينف قفتفلفتف إِيزف سفيتِِدي بِمف

أفنفتف النف تفقوولو اۭء؟ وف مف ذفا إِيِليحا: اذفهفبف قولف ِلسفيتِِدكف: وف اءفى: [ففقفالف إِيِليحا]. ففيفقفتولونِي. هووف مف أفتفرف هو، إِنتِي الفيفوف امف اقِف  أفمف نووِد الحِذي أفنفا وف ب  الفجو ي  هووف رف حف
آبو ِلِلقفاِء إِيِليحا]. لفهو هو، ففسفارف أفخف بفرف أفخف آبف وف يفا ِلِلقفاِء أفخف آبو. ففذفهفبف عووبفدف آبو إِيِليحا قفالف لفهو أفخف أفى أفخف ا رف لفمح ؟: [وف ائِيلف رف رو إِسف كفدتِ لفمف: [ففقفالف] أفأفنفتف هووف مو

ِليِم اءف الفبفعف رف بِسفيفِركف وف ِ وف بت ايفا الرح صف ِككومف وف بفيفتو أفبِيكف بِتفرف ، بفلف أفنفتف وف ائِيلف رف رف إِسف ِل. أوكفدتِ مف بفِل الفكفرف ائِيلف إِلفى جف رف عف إِلفيح كولح إِسف مف اجف ِسلف وف ففالنف أفرف
ابفلف ائِدفةِ إِيزف بفعف الفِمئفِة الحِذينف يفأفكولوونف عفلفى مف اِري أفرف أفنفبِيفاءف السحوف ، وف ِسينف مف الفخف بفعف الفِمئفِة وف أفنفبِيفاءف الفبفعفِل أفرف ائِيلف]. وف رف ِميعِ بفنِي إِسف آبو إِلفى جف سفلف أفخف فرف ففأ

ِل مف بفِل الفكفرف عف الفنفبِيفاءف إِلفى جف مف جف قفالف. وف ِميعِ الشحعفِب وف ف ففاتحبِعووهو،: [ففتفقفدحمف إِيِليحا إِلفى جف ب  هووف اح قفتفيفِن؟ إِنف كفانف الرح ونف بفيفنف الفِفرف جو تفى تفعفرو تحى مف حف
إِنف كفانف الفبفعفلو ففاتحبِعووهو ۭة]. وف سوونف: [ثومح قفالف إِيِليحا ِللشحعفِب. ففلفمف يوِجبفهو الشحعفبو بِكفِلمف مف خف بفعو ِمئفۭة وف بِيفاءو الفبفعفِل أفرف أفنف ِدي، وف حف ِ وف بت أفنفا بفِقيتو نفبِيتا  ِللرح

ل  جو عووا نفارا . رف لفِكنف لف يفضف طفِب، وف عووهو عفلفى الفحف يفضف عووهو وف يوقفطتِ اِحدا  وف را  وف فوِسِهمف ثفوف وا لفنف تفارو يفِن، ففيفخف رف رف. ففلفيوعفطوونفا ثفوف رف الخف بو الثحوف أفنفا أوقفرتِ وف
عو نفارا  لفِكنف لف أفضف طفِب، وف عفلوهو عفلفى الفحف أفجف ِ. وف بت ِم الرح عوو بِاسف أفنفا أفدف تِكومف وف ِم آِلهف عوونف بِاسف و. ثومح تفدف اِللفهو الحِذي يوِجيبو بِنفاۭر ففهووف اح ِميعو]. وف ابف جف فجف ففأ

سفن : [الشحعفِب لفِكنف: [ففقفالف إِيِليحا لفنفبِيفاِء الفبفعفِل]. الفكفلفمو حف ، وف تِكومف ِم آِلهف عووا بِاسف ادف ، وف ثفرو تومو الفكف ل ، لفنحكومف أفنف بووا أفوح قفرتِ اِحدا  وف را  وف فوِسكومف ثفوف وا لفنف تفارو اخف
عووا نفارا  ِر]. لف تفضف بفاحِ إِلفى الظ هف ِم الفبفعفِل ِمنف الصح دفعووا بِاسف بووهو، وف قفرح مف وف ِطيف لفهو رف الحِذي أوعف ذووا الثحوف فخف نفا: [ففأ لف]. يفا بفعفلو أفِجبف ت  وف وف ففلفمف يفكونف صف

ِجيب  بفحِ الحِذي عوِملف. مو ذف لف الفمف وف قوصوونف حف كفانووا يفرف قفالف. وف ِر سفِخرف بِِهمف إِيِليحا وف ِعنفدف الظ هف ۭت عفاۭل لفنحهو إِلفه : [وف وف عووا بِصف تفغفِرق  أفوف فِي! ادف سف لفعفلحهو مو
ففۭر، أفوف لفعفلحهو نفائِم  ففيفتفنفبحهف ةۭ أفوف فِي سف لفوف مو!] خف مو الدح تحى سفالف ِمنفهو احِ حف مف الرتِ سفبف عفادفتِِهمف بِالس يووِف وف تفقفطحعووا حف ۭت عفاۭل، وف وف وا بِصف خو رف ازف. ففصف ا جف لفمح وف

ِميعِ الشحعفِب غۭ، قفالف إِيِليحا ِلجف لف موصف ِجيب  وف لف مو ت  وف وف لفمف يفكونف صف ِة، وف عفاِد التحقفِدمف ووا إِلفى ِحيِن إِصف تفنفبحأ رو وف وا إِلفيح: [الظ هف ِميعو الشحعفِب]. تفقفدحمو مف جف ففتفقفدح
ِدمف. إِلفيفِه نفهف ِ الفمو بت بفحف الرح ذف مف مف مح بفاِط بفنِي يفعفقووبف . ففرف را ، بِعفدفِد أفسف جف ذف إِيِليحا اثفنفيف عفشفرف حف ِ إِلفيفِه(ثومح أفخف بت ائِيلف يفكوونو: [الحِذي كفانف كفلفمو الرح رف إِسف



كف مو ِر]) اسف لفتفيفِن ِمنف الفبِزف بفحِ تفسفعو كفيف ذف لف الفمف وف عفِملف قفنفاة  حف ِ، وف بت ِم الرح بفحا  بِاسف ذف ةف مف ارف بفنفى الفِحجف عفهو عفلفى. وف ضف وف رف وف قفطحعف الثحوف طفبف وف تحبف الفحف ثومح رف
قفالف طفِب وف طفِب: [الفحف عفلفى الفحف قفِة وف رف حف ب وا عفلفى الفمو صو اء  وف اۭت مف رح بفعف جف ووا أفرف لف ا] ثفن وا: [ثومح قفالف]. امف قفالف. ففثفنحوف ثووا ففثفلحثووا: [وف اءو. ثفلتِ ى الفمف رف ففجف

اء  فِت الفقفنفاةو أفيفضا  مف تفلف امف بفحِ وف ذف لف الفمف وف قفالف. حف ِة أفنح إِيِليحا النحبِيح تفقفدحمف وف عفاِد التحقفِدمف كفانف ِعنفدف إِصف ،: [وف ائِيلف رف إِسف اقف وف حف إِسف اِهيمف وف ب  إِلفهو إِبفرف ا الرح أفي هف
وِر ِركف قفدف ففعفلفتو كولح هفِذِه الومو فمف بِأ ، وف أفنتِي أفنفا عفبفدوكف ، وف ائِيلف رف و فِي إِسف مف أفنحكف أفنفتف اح لفِم الفيفوف لفمف هفذفا الشحعفبو أفنحكف. ِليوعف تفِجبفنِي، ِليفعف ب  اسف تفِجبفنِي يفا رف اسف

وعا  جو مف رو لفتف قولووبفهو وح أفنحكف أفنفتف حف ب  اِللفهو، وف سفِت الفِميفاهف]. أفنفتف الرح لفحف ، وف ابف الت رف ةف وف ارف الفِحجف طفبف وف الفحف قفةف وف رف حف أفكفلفِت الفمو ِ وف بت ففسفقفطفتف نفارو الرح
قفالووا. الحتِي فِي الفقفنفاةِ وِهِهمف وف جو ِميعو الشحعفِب ذفِلكف سفقفطووا عفلفى وو أفى جف ا رف و: [ففلفمح ب  هووف اح و! الرح ب  هووف اح مف إِيِليحا!]. الرح ِسكووا أفنفبِيفاءف: [ففقفالف لفهو أفمف

ل  جو مف رف لف يوففِلتف ِمنفهو مف هونفاكف]. الفبفعفِل وف هو ذفبفحف ِر قِيشوونف وف لف بِِهمف إِيِليحا إِلفى نفهف ، ففنفزف سفكووهومف فمف آبف. ففأ قفالف إِيِليحا لفخف ، لفنحهو ِحس : [وف بف رف اشف عفدف كولف وف اصف
طفۭر ِ مف بفتفيفِه]. دفِويت كف هو بفيفنف رو هف جف عفلف وف جف ِض، وف رح إِلفى الفرف خف ِل وف مف أفِس الفكفرف ِعدف إِلفى رف ا إِيِليحا ففصف أفمح ، وف بف رف يفشف آبو ِليفأفكولف وف ِعدف أفخف قفالف ِلغولفِمِه. ففصف :وف

ِر[ وف الفبفحف لحعف نفحف عفدف تفطف قفالف]. اصف تفطفلحعف وف ِعدف وف ء : [ففصف ِجعف: [ففقفالف]. لفيفسف شفيف اۭت] ارف رح ةِ السحابِعفِة قفالف. سفبفعف مف رح فِي الفمف ة : [وف ِغيرف ة  صف ذفا غفيفمف هووف
ِر ة  ِمنف الفبفحف اِعدف ِ إِنفسفاۭن صف رو كففت آبف: [ففقفالف]. قفدف عفدف قولف لفخف طفرو: اصف نفعفكف الفمف انفِزلف ِلئفلح يفمف دودف وف دحتف]. اشف وف اءف اسف كفانف ِمنف هونفا إِلفى هونفا أفنح السحمف وف

طفر  عفِظيم  كفانف مف يحِ، وف الرتِ ِعيلف. ِمنف الفغفيفِم وف رف ضفى إِلفى يفزف مف آبو وف ِكبف أفخف آبف. ففرف امف أفخف كفضف أفمف رف يفِه وف قفوف ِ عفلفى إِيِليحا، ففشفدح حف بت كفانفتف يفدو الرح وف
ِعيلف رف تحى تفِجيءف إِلفى يفزف  .حف

ِميعف الفنفبِيفاِء بِالسحيفِف كفيففف أفنحهو قفتفلف جف ا عفِملف إِيِليحا، وف ابفلف بِكولتِ مف آبو إِيزف بفرف أفخف أفخف سوول  إِلفى إِيِليحا تفقوولو. وف ابفلو رف سفلفتف إِيزف فرف ةو: [ففأ هفكفذفا تفففعفلو الِلهف
قفِت غفدا  ِو هفذفا الفوف مف فِي نفحف اِحۭد ِمنفهو نفففِس وف عفلف نفففسفكف كف هفكفذفا تفِزيدو إِنف لفمف أفجف أفتفى إِلفى بِئفِر سفبفعۭ]. وف ِل نفففِسِه، وف مفضفى لفجف أفى ذفِلكف قفامف وف ا رف ففلفمح

هو هونفاكف كف غولفمف تفرف قفالف. الحتِي ِليفهووذفا وف تف ِلنفففِسِه، وف وف طفلفبف الفمف ۭة وف تفمف تف رف لفسف تفحف جف تحى أفتفى وف ۭم، حف ةف يفوف ِسيرف يحِة مف قفدف كفففى النف يفا: [ثومح سفارف فِي الفبفرتِ
ب  يفرا  ِمنف آبفائِي! رف ذف نفففِسي لفنتِي لفسفتو خف ِة!] خو تفمف تف الرح نفامف تفحف عف وف طفجف اضف قفالف. وف سحهو وف لفۭك قفدف مف إِذفا بِمف كولف: [وف ۭف]. قومف وف ضف إِذفا كفعفكفةو رف ففتفطفلحعف وف

عف طفجف عف ففاضف جف شفِربف ثومح رف فكفلف وف أفِسِه، ففأ اۭء ِعنفدف رف كووزو مف قفالف. وف سحهو وف ِ ثفانِيفة  ففمف بت لفكو الرح لفيفكف: [ثومح عفادف مف ة  عف سفاففةف كفثِيرف كولف لفنح الفمف ففقفامف]. قومف وف
ا بفاتف فِيهف ةف وف غفارف لف هونفاكف الفمف دفخف ، وف وِريبف ِ حو بفِل اح لفة  إِلفى جف بفِعينف لفيف أفرف ارا  وف بفِعينف نفهف لفِة أفرف ةِ تِلفكف الفكف سفارف بِقووح ، وف شفِربف أفكفلف وف كفانف كفلفمو. وف وف

ِ إِلفيفِه بت نفا يفا إِيِليحا؟: [الرح ا لفكف هفهو قفتفلووا: [ففقفالف] مف كف وف ذفابِحف نفقفضووا مف دفكف وف كووا عفهف ائِيلف قفدف تفرف رف نووِد، لفنح بفنِي إِسف ِ إِلفِه الفجو بت ة  ِللرح تو غفيفرف قفدف ِغرف
ِدي حف ذووهفا. أفنفبِيفاءفكف بِالسحيفِف، ففبفِقيتو أفنفا وف لوبوونف نفففِسي ِليفأفخو هومف يفطف ِ: [ففقفالف]. وف بت امف الرح بفِل أفمف قِفف عفلفى الفجف جف وف رو ِريح ]. اخف ِ عفابِر  وف بت إِذفا بِالرح وف

يحِ ب  فِي الرتِ لفمف يفكوِن الرح ِ، وف بت امف الرح ورف أفمف ِت الص خو كفسحرف شفِديدفة  قفدف شفقحِت الفِجبفالف وف ة  وف لفِة. عفِظيمف لفزف ب  فِي الزح لفمف يفكوِن الرح لفة ، وف لفزف يحِ زف بفعفدف الرتِ .وف
ب  فِي النحاِر لفمف يفكوِن الرح ، وف لفِة نفار  لفزف بفعفدف الزح ِفيف . وف ِفض  خف نفخف ت  مو بفعفدف النحاِر صفوف قففف فِي بفاِب. وف وف جف وف رف خف هو بِِردفائِِه وف هف جف ا سفِمعف إِيِليحا لففح وف ففلفمح

ِه يفقوولو ۭت إِلفيف وف إِذفا بِصف ةِ، وف غفارف نفا يفا إِيِليحا؟: [الفمف ا لفكف هفهو نفقفضووا: [ففقفالف] مف دفكف وف كووا عفهف ائِيلف قفدف تفرف رف نووِد لفنح بفنِي إِسف ِ إِلفِه الفجو بت ة  ِللرح تو غفيفرف ِغرف
ذووهفا لوبوونف نفففِسي ِليفأفخو هومف يفطف ِدي، وف حف قفتفلووا أفنفبِيفاءفكف بِالسحيفِف، ففبفِقيتو أفنفا وف كف وف ذفابِحف ب ]. مف يحِة: [ففقفالف لفهو الرح اِجعا  فِي طفِريِقكف إِلفى بفرتِ اذفهفبف رف

ولفةف نفبِيتا  حو سفحف أفِليشفعف بفنف شفاففاطف ِمنف آبفلف مف امف ، وف ائِيلف رف ِلكا  عفلفى إِسف ِشي مف سفحف يفاهووف بفنف نِمف امف امف، وف ِلكا  عفلفى أفرف ائِيلف مف زف سفحف حف امف لف وف خو ادف ، وف قف ِدِمشف
ضا  عفنفكف و ِمنف سفيفِف يفاهوو يفقفتولوهو أفِليشفعو. ِعوف الحِذي يفنفجو ائِيلف يفقفتولوهو يفاهوو، وف زف و ِمنف سفيفِف حف ائِيلف سفبفعفةف آلفۭف، كولح. ففالحِذي يفنفجو رف قفيفتو فِي إِسف قفدف أفبف وف

كولح ففۭم لفمف يوقفبتِلفهو ثو ِللفبفعفِل وف كفِب الحتِي لفمف تفجف عف الثحانِي]. الر  هووف مف هو وف جف بفقفۭر قودحامف وف اثفنفا عفشفرف زف ، وف ثو رو دف أفِليشفعف بفنف شفاففاطف يفحف جف وف ففذفهفبف ِمنف هونفاكف وف
لفيفِه. عفشفرف هو عف حف ِردفاءف طفرف رح إِيِليحا بِِه وف قفالف. ففمف اءف إِيِليحا وف رف كفضف وف رف كف الفبفقفرف وف اءفكف: [ففتفرف رف أفِسيرف وف ي وف أومتِ نِي أوقفبتِلف أفبِي وف اذفهفبف: [ففقفالف لفهو]. دفعف

؟ اذفا ففعفلفتو لفكف اِجعا ، لفنتِي مف فكفلووا] رف طفى الشحعفبف ففأ أفعف اِت الفبفقفِر وف فدفوف مف بِأ سفلفقف اللححف ا، وف مف هو ذفبفحف جف بفقفۭر وف وف ذف زف أفخف ائِِه وف رف عف ِمنف وف جف ثومح قفامف. ففرف
هو ِدمو كفانف يفخف اءف إِيِليحا وف رف مفضفى وف  .وف

ا بفهف ارف حف ةف وف رف السحاِمرف اصف حف ِعدف وف صف كفبفاۭت وف رف مف يفل  وف خف عفهو، وف ِلكا  مف ثفلفثِينف مف اثفنفيفِن وف يفِشِه، وف امف كولح جف ِلكو أفرف دفدو مف عف بفنفهف مف جف سول  إِلفى. وف سفلف رو أفرف وف
قفالف لفهو ِدينفِة وف ائِيلف إِلفى الفمف رف ِلِك إِسف آبف مف دفدو: [أفخف بفنووكف الفِحسفانو: هفكفذفا يفقوولو بفنفهف كف وف ِلي نِسفاؤو ، وف ذفهفبوكف توكف وف ائِيلف]. ِلي فِضح رف ِلكو إِسف ابف مف فجف :ففأ

ا ِلي لفكف[ ِميعو مف جف ، أفنفا وف ِلكف ِلكف يفا سفيتِِدي الفمف سفبف قفوف قفالووا]. حف سولو وف عف الر  جف دفدو: [ففرف لحمف بفنفهف ذفهفبفكف: هفكفذفا تفكف تفكف وف سفلفتو إِلفيفكف أفنح فِضح إِنتِي قفدف أفرف
بفنِيكف توعفِطينِي إِيحاهومف نِسفاءفكف وف ا هووف شفِهي  فِي. وف كولح مف ، وف بويووتف عفبِيِدكف ِسلو عفبِيِدي إِلفيفكف ففيوففتتِشوونف بفيفتفكف وف قفِت غفدا  أورف ِو هفذفا الفوف ففإِنتِي فِي نفحف

ذوونفهو يفأفخو عوونفهو فِي أفيفِديِهمف وف قفالف]. عفيفنفيفكف يفضف ِض وف ِميعف شويووخِ الفرف ائِيلف جف رف ِلكو إِسف سفلف: [ففدفعفا مف ، لفنحهو أفرف لوبو الشحرح وا أفنح هفذفا يفطف انفظورو وا وف لفمو اعف
ا عفنفهو نفعفهف لفمف أفمف ذفهفبِي وف تِي وف فِضح بفنِيح وف كول  الشحعفِب]. إِلفيح بِطفلفِب نِسفائِي وف لف تفقفبفلف: [ففقفالف لفهو كول  الش يووخِ وف عف لفهو وف مف دفدف]. لف تفسف سوِل بفنفهف :ففقفالف ِلرو

ل  أفففعفلوهو[ بفِدكف أفوح سفلفتف فِيِه إِلفى عف ا أفرف ِلِك إِنح كولح مف تفِطيعو أفنف أفففعفلفهو. قوولووا ِلسفيتِِدي الفمف رو ففلف أفسف ا هفذفا الفمف أفمح لفيفِه]. وف د وا عف رف سولو وف عف الر  جف ففرف
ابف وف قفالف. الفجف دفدو وف سفلف إِلفيفِه بفنفهف فرف اۭت ِلكولتِ الشحعفِب الحِذي يفتفبفعونِي: [ففأ ِفي قفبفضف ةِ يفكف ابو السحاِمرف هفكفذفا تفِزيدونِي إِنف كفانف تورف ةو وف ].هفكفذفا تفففعفلو بِي الِلهف

ائِيلف رف ِلكو إِسف ابف مف فجف نف يفِحل : قوولووا: [ففأ نف يفشود  كفمف نح مف لووِك فِي الفِخيفاِم قفالف ِلعفبِيِدِه]. لف يفففتفِخرف عف الفمو بو مف رف هووف يفشف ا سفِمعف هفذفا الفكفلفمف وف :ففلفمح
طفف وا[ ِدينفِة] اصف طفف وا عفلفى الفمف قفالف. ففاصف ائِيلف وف رف ِلِك إِسف آبف مف مف إِلفى أفخف ۭ تفقفدح إِذفا بِنفبِيت ب : [وف هووِر الفعفِظيِم؟: هفكفذفا قفالف الرح مف أفيفتف كولح هفذفا الفجو هفلف رف

ب  لفمو أفنتِي أفنفا الرح مف ففتفعف ففعوهو ِليفِدكف الفيفوف آبو]. هفئفنفذفا أفدف ؟: [ففقفالف أفخف نف ب : [ففقفالف] بِمف قفاطفعفاِت: هفكفذفا قفالف الرح سفاِء الفمو ؤف اِن رو نف يفبفتفِدئو: [ففقفالف]. بِِغلفمف مف
ِب؟ رف ثفلفثِينف]. أفنفتف: [ففقفالف] بِالفحف اثفنفيفِن وف قفاطفعفاِت ففبفلفغووا ِمئفتفيفِن وف سفاِء الفمو ؤف انف رو ، سفبفعفةف. ففعفدح ِغلفمف ائِيلف رف عفدح بفعفدفهومف كولح الشحعفِب، كولح بفنِي إِسف وف

الثحلفثوونف الحِذينف سفاعفدووهو. آلفۭف لووكو اِلثفنفاِن وف الفمو كفرو فِي الفِخيفاِم هووف وف يفسف بو وف رف دفدو يفشف بفنفهف ِر وف وا ِعنفدف الظ هف جو رف خف سفاِء. وف ؤف انو رو جف ِغلفمف رف ففخف
ل  قفاطفعفاِت أفوح وهو. الفمو بفرو فخف دفدو ففأ سفلف بفنفهف أفرف ةِ: [وف ال  ِمنف السحاِمرف جف ِرجف رف إِنف كفانووا: [ففقفالف]. قفدف خف يفاء ، وف ِسكووهومف أفحف فمف وا ِللسحلفِم ففأ جو رف إِنف كفانووا قفدف خف

يفاء  ِسكووهومف أفحف فمف ِقتفاِل ففأ وا ِللف جو رف ۭل]. قفدف خف جو بف كول  رف ضفرف هومف وف اءف رف يفشو الحِذي وف الفجف ِدينفِة هومف وف لفِء ِمنف الفمف قفاطفعفاِت هفؤو سفاِء الفمو ؤف انو رو جف ِغلفمف رف ففخف
سفاِن عف الففورف ۭس مف امف عفلفى ففرف ِلكو أفرف دفدو مف ا بفنفهف نفجف ، وف ائِيلو رف دفهومف إِسف طفارف اِمي ونف وف بف الفرف رف لفهو، ففهف جو يفلف. رف بف الفخف رف ائِيلف ففضف رف ِلكو إِسف جف مف رف خف وف

ة  بفة  عفِظيمف رف امف ضف بف أفرف رف ضف بفاِت، وف كف رف الفمف قفالف لفهو. وف ائِيلف وف رف ِلِك إِسف ا تفففعفلو: [ففتفقفدحمف النحبِي  إِلفى مف انفظورف مف لفمف وف اعف ، وف اِم. اذفهفبف تفشفدحدف لفنحهو ِعنفدف تفمف
امف ِلكو أفرف لفيفكف مف عفدو عف امف ففقفالووا لفهو]. السحنفِة يفصف ِلِك أفرف ا عفبِيدو مف أفمح لفيفنفا: [وف وا عف ةو ِجبفاۭل، ِلذفِلكف قفوو مف آِلهف تفهو ِل ففإِنحنفا. إِنح آِلهف بفنفاهومف فِي السحهف ارف لفِكنف إِذفا حف وف



ِهمف لفيف ى عف رف. نفقفوف اففعفلف هفذفا الفمف مف: وف كفانفهو ادا  مف ضفعف قووح كفانِِه، وف اِحۭد ِمنف مف لووكف كولح وف ِزِل الفمو يفِش الحِذي سفقفطف ِمنفكف. اعف يفشا  كفالفجف ِص ِلنفففِسكف جف أفحف وف
لفيفِهمف ى عف نفقفوف ِل وف مف فِي السحهف اِربفهو بفۭة، ففنوحف كف رف بفة  بِمف كف رف مف ۭس وف سا  بِففرف ففعفلف كفذفِلكف]. ففرف ِلِهمف وف اِميتِينف. ففسفِمعف ِلقفوف دفدو الفرف اِم السحنفِة عفدح بفنفهف ِعنفدف تفمف وف

ائِيلف رف اِربف إِسف ِعدف إِلفى أففِيقف ِليوحف صف وا ِلِلقفائِِهمف. وف سفارو دووا وف وح تفزف ائِيلف وف رف ِصيف بفنوو إِسف أوحف يفِن. وف ِغيرف مف نفِظيرف قفِطيعفيفِن صف قفابِلفهو ائِيلف مو رف لف بفنوو إِسف ففنفزف
ى ضف. ِمنف الفِمعفزف ووا الفرف لف اِمي ونف ففمف ا الفرف أفمح ائِيلف. وف رف ِلِك إِسف قفالف ِلمف ِ وف لو اح جو ب : [ففتفقفدحمف رف بح: هفكفذفا قفالف الرح اِميتِينف قفالووا إِنح الرح ِل أفنح الفرف ِمنف أفجف

ب  ونف أفنتِي أفنفا الرح لفمو ، ففتفعف هووِر الفعفِظيِم ِليفِدكف مف ففعو كولح هفذفا الفجو ِديفۭة، أفدف لفيفسف إِلفهف أفوف لف أوولفئِكف سفبفعفةف أفيحاۭم]. إِلفهو ِجبفاۭل وف ِف قفاِب لفِء مو لف هفؤو فِي. ففنفزف وف
اِحۭد ۭم وف اِجۭل فِي يفوف اِميتِينف ِمئفةف أفلفِف رف ائِيلف ِمنف الفرف رف بف بفنوو إِسف رف ، ففضف بو رف تفبفكفِت الفحف ِم السحابِعِ اشف ِدينفِة،. الفيفوف بف الفبفاقوونف إِلفى أففِيقف إِلفى الفمف هفرف وف

ۭل الفبفاقِينف جو ِرينف أفلففف رف الفِعشف سفقفطف الس ورو عفلفى السحبفعفِة وف دفعۭ. وف دفعۭ إِلفى ِمخف ِدينفةف ِمنف ِمخف لف الفمف دفخف دفدو وف بف بفنفهف هفرف إِنحنفا قفدف سفِمعفنفا: [ففقفالف لفهو عفبِيدوهو. وف
يِي ائِيلف لفعفلحهو يوحف رف ِلِك إِسف جو إِلفى مف رو نفخف وِسنفا وف ؤو ِحبفال  عفلفى رو قفائِنفا وف سووحا  عفلفى أفحف ، ففلفنفضفعف مو ونف ِليمو لووك  حف ائِيلف هومف مو رف لووكف بفيفِت إِسف أفنح مو

قفالووا]. نفففسفكف ائِيلف وف رف ِلِك إِسف أفتووا إِلفى مف وِسِهمف وف ؤو ِحبفال  عفلفى رو قفائِِهمف وف سووحا  عفلفى أفحف دفدو: [ففشفد وا مو يف نفففِسي: يفقوولو عفبفدوكف بفنفهف أفهووف: [ففقفالف]. ِلتفحف
ي  بفعفدو؟ هووف أفِخي وا هفلف هووف ِمنفهو]. حف لفج  عووا وف رف أفسف الو وف جف لف الرتِ قفالووا. ففتفففاءف دفدو: [وف وكف بفنفهف ذووهو: [ففقفالف]. أفخو لووا خو خو هو] ادف عفدف دفدو ففأفصف ِه بفنفهف جف إِلفيف رف ففخف

كفبفِة رف قفالف لفهو. إِلفى الفمف ةِ: [وف عفلف أفبِي فِي السحاِمرف ا جف قف كفمف شف اقا  فِي ِدمف وف عفلو ِلنفففِسكف أفسف تفجف ، وف ذفهفا أفبِي ِمنف أفبِيكف دونف الحتِي أفخف د  الفمو :ففقفالف]. إِنتِي أفرو
ِد[ ذفا الفعفهف ِلقوكف بِهف أفنفا أوطف لفقفهو]. وف أفطف دا  وف اِحبِِه. ففقفطفعف لفهو عفهف ل  ِمنف بفنِي الفنفبِيفاِء قفالف ِلصف جو إِنح رف ِربفنِي: [وف ِ اضف بت ِر الرح لو أفنف]. عفنف أفمف جو فبفى الرح ففأ

ِربفهو ا تفذفهفبو ِمنف ِعنفِدي يفقفتولوكف أفسفد : [ففقفالف لفهو. يفضف ِ ففِحينفمف بت ِل الرح عف ِلقفوف مف ِل أفنحكف لفمف تفسف قفتفلفهو]. ِمنف أفجف ا ذفهفبف ِمنف ِعنفِدِه لفِقيفهو أفسفد  وف لفمح ادففف. وف ثومح صف
رف ففقفالف ل  آخف جو ِربفنِي: [رف هو]. اضف حف رف بفة  ففجف رف لو ضف جو بفهو الرح رف يفنفيفِه. ففضف ابفۭة عفلفى عف تفنفكحرف بِِعصف ِلكف عفلفى الطحِريِق، وف انفتفظفرف الفمف ا. ففذفهفبف النحبِي  وف لفمح وف

ِلكف ِلكو نفادفى الفمف قفالف: [عفبفرف الفمف ۭل وف جو أفتفى إِلفيح بِرف الف وف ۭل مف جو إِذفا بِرف سفِط الفِقتفاِل، وف جف عفبفدوكف إِلفى وف رف لف: خف جو ففظف هفذفا الرح إِنف فوِقدف تفكوونو نفففسوكف. احف وف
ِة نفة  ِمنف الفِفضح زف ففعو وف ففقوود . بفدفلف نفففِسِه، أفوف تفدف هونفاكف إِذفا هووف مف تفِغل  هونفا وف شف ا عفبفدوكف مو فِيمف ائِيلف]. وف رف ِلكو إِسف كف: [ففقفالف لفهو مف مو كف يفتف. هفكفذفا حو ].أفنفتف قفضف

ائِيلف أفنحهو ِمنف الفنفبِيفاِء رف ِلكو إِسف ففهو مف يفنفيفِه ففعفرف ابفةف عفنف عف ففعف الفِعصف رف ب : [ففقفالف لفهو. ففبفادفرف وف توهو،: هفكفذفا قفالف الرح مف رح ل  قفدف حف جو لفنحكف أفففلفتح ِمنف يفِدكف رف
شفعفبوكف بفدفلف شفعفبِِه ةِ]. تفكوونو نفففسوكف بفدفلف نفففِسِه، وف اءف إِلفى السحاِمرف جف وما  وف غفمو تفئِبا  مف كف ائِيلف إِلفى بفيفتِِه مو رف ِلكو إِسف ففمفضفى مف . 

ةِ ِلِك السحاِمرف آبف مف ِر أفخف انِِب قفصف ِعيلف بِجف رف م  فِي يفزف ِ كفرف ِعيِليت رف وِر أفنحهو كفانف ِلنفابووتف الفيفزف دفثف بفعفدف هفِذِه الومو حف آبو ِلنفابووتف. وف ِطنِي: [ففقفالف أفخف أفعف
سفنف ِمنفهو ما  أفحف هو كفرف ضف ِطيفكف ِعوف وعف انِِب بفيفتِي، ففأ تفانف بوقووۭل لفنحهو قفِريب  بِجف كف ففيفكوونف ِلي بوسف مف ة . كفرف نفهو فِضح طفيفتوكف ثفمف نفيفكف أفعف سونف فِي عفيف ].أفوف إِذفا حف

آبف اثف آبفائِي: [ففقفالف نفابووتو لفخف ِطيفكف ِميرف ِ أفنف أوعف بت اشفا ِلي ِمنف قِبفِل الرح ِ]. حف ِعيِليت رف ِل نفابووتف الفيفزف ِل قفوف وما  ِمنف أفجف غفمو تفئِبا  مف كف تفهو مو آبو بفيف لف أفخف :ففدفخف
اثف آبفائِي[ ِطيكف ِميرف بفزا ]. لف أوعف لفمف يفأفكولف خو هو وف هف جف لف وف وح حف عف عفلفى سفِريِرِه وف طفجف اضف قفالفتف لفهو. وف أفتوهو وف رف ابفلو امف لفتف إِلفيفِه إِيزف كف: [ففدفخف وحو اذفا رو ِلمف

بفزا ؟ لف تفأفكولو خو تفئِبفة  وف كف ا] مو ِ: [ففقفالف لفهف ِعيِليت رف هو ففقفالف: لفنتِي قولفتو ِلنفابووتف الفيفزف ضف ما  ِعوف طفيفتوكف كفرف إِذفا ِشئفتف أفعف ۭة وف كف بِِفضح مف ِطنِي كفرف ِطيكف: أفعف لف أوعف
ِمي ابفلو]. كفرف ائِيلف: [ففقفالفتف لفهو إِيزف رف كومو عفلفى إِسف لفيفِطبف قفلفبوكف! أفأفنفتف النف تفحف بفزا  وف ِ. قومف كولف خو ِعيِليت رف مف نفابووتف الفيفزف ِطيكف كفرف ثومح كفتفبفتف]. أفنفا أوعف

عف نفابووتف ِدينفتِِه السحاِكنِينف مف اِف الحِذينف فِي مف رف الفشف سفائِلف إِلفى الش يووخِ وف سفلفِت الرح أفرف اتِِمِه، وف ا بِخف تفهف تفمف خف آبف وف ِم أفخف سفائِلف بِاسف سفائِِل. رف كفتفبفتف فِي الرح وف
أفِس الشحعفِب: [تفقوولو ِلسووا نفابووتف فِي رف أفجف ۭم وف وف دفا قفائِلفيفِن. نفادووا بِصف هف اهفهو ِليفشف لفيفِن ِمنف بفنِي بفِليحعفالف توجف جو ِلسووا رف أفجف عفلفى: وف ِ وف دحففتف عفلفى اح قفدف جف
ِلِك وتف. الفمف وهو ففيفمو مو جو ارف وهو وف ِرجو ا هووف]. ثومح أفخف ، كفمف ابفلو سفلفتف إِلفيفِهمف إِيزف ا أفرف ِدينفتِِه كفمف افو السحاِكنوونف فِي مف رف الفشف ِدينفتِِه الش يووخو وف الو مف ففففعفلف ِرجف

ِهمف ا إِلفيف سفلفتفهف سفائِِل الحتِي أفرف تووب  فِي الرح كف أفِس الشحعفِب. مف لفسووا نفابووتف فِي رف أفجف ۭم وف وف اهفهو،. ففنفادووا بِصف لفسفا توجف جف لفِن ِمنف بفنِي بفِليحعفالف وف جو أفتفى رف وف
امف الشحعفِب شفِهدفا عفلفى نفابووتف أفمف ِلِك: [وف عفلفى الفمف ِ وف دحفف نفابووتو عفلفى اح اتف]. قفدف جف ةۭ ففمف ارف وهو بِِحجف مو جف رف ِدينفِة وف اِرجف الفمف وهو خف جو رف فخف سفلووا إِلفى. ففأ أفرف وف

ابفلف يفقوولوونف اتف: [إِيزف مف ِجمف نفابووتو وف آبف]. قفدف رو ، قفالفتف لفخف اتف مف ِجمف وف ابفلو أفنح نفابووتف قفدف رو ا سفِمعفتف إِيزف لفمح ِ: [وف ِعيِليت رف مف نفابووتف الفيفزف قومف ِرثف كفرف
يفت  يتا  بفلف هووف مف ۭة، لفنح نفابووتف لفيفسف حف ِم نفابووتف]. الحِذي أفبفى أفنف يوعفِطيفكف إِيحاهو بِِفضح اتف قفامف ِليفنفِزلف إِلفى كفرف آبو أفنح نفابووتف قفدف مف ا سفِمعف أفخف لفمح وف

ِ ِليفِرثفهو ِعيِليت رف ِ. الفيفزف بِيت ِ إِلفى إِيِليحا التتِشف بت ةِ: [ففكفانف كفلفمو الرح ائِيلف الحِذي فِي السحاِمرف رف ِلِك إِسف آبف مف ِم نفابووتف الحِذي. قوِم انفِزلف ِلِلقفاِء أفخف ذفا هووف فِي كفرف هووف
لف إِلفيفِه ِليفِرثفهو قولف لفهو. نفزف ب : وف كف: هفكفذفا قفالف الرح سو الفِكلفبو دفمف مف نفابووتف تفلفحف سفتف فِيِه الفِكلفبو دف كفاِن الحِذي لفحف ِرثفتف أفيفضا ؟ فِي الفمف وف هفلف قفتفلفتف وف

آبو ِليِليحا]. أفنفتف أفيفضا  ي؟: [ففقفالف أفخف ِ تفنِي يفا عفدووت دف جف ِ: [ففقفالف] هفلف وف بت ِل الشحرتِ فِي عفيفنفيِ الرح توكف لفنحكف قفدف بِعفتف نفففسفكف ِلعفمف دف جف ِلبو. قفدف وف هفئفنفذفا أفجف
ائِيلف رف لفۭق فِي إِسف طف مو وۭز وف جو حف مف آبف كولح ذفكفۭر وف أفقفطفعو لفخف ، وف لفكف أوبِيدو نفسف ا ، وف لفيفكف شفرت كفبفيفِت بفعفشفا بفِن. عف بفعفامف بفِن نفبفاطف، وف عفلو بفيفتفكف كفبفيفِت يفرو أفجف وف

ِطئو ائِيلف يوخف رف عفِلكف إِسف ِلجف تفنِي، وف ِل اِلغفاظفِة الحتِي أفغفظف ابفلف أفيفضا ]. أفِخيحا، لفجف ب  عفنف إِيزف قفالف الرح سفِة: [وف ابفلف ِعنفدف ِمتفرف إِنح الفِكلفبف تفأفكولو إِيزف
ِعيلف رف اِء. يفزف قفِل تفأفكولوهو طويوورو السحمف اتف فِي الفحف نف مف مف ، وف ِدينفِة تفأفكولوهو الفِكلفبو آبف فِي الفمف اتف لفخف نف مف ِل]. مف آبف الحِذي بفاعف نفففسفهو ِلعفمف فخف لفمف يفكونف كفأ وف

أفتوهو رف ابفلو امف تفهو إِيزف وف ِ، الحِذي أفغف بت ب . الشحرتِ فِي عفيفنفيِ الرح دفهومو الرح وِري ونف الحِذينف طفرف ا ففعفلف الفمو سفبف كولتِ مف نفاِم حف اءف الفصف رف ا  بِِذهفابِِه وف ِجسف ِجدت رف وف
ائِيلف رف اِم بفنِي إِسف شفى بِسوكووۭت. ِمنف أفمف مف حِ وف عف بِالفِمسف طفجف اضف امف وف صف سفِدِه وف حا  عفلفى جف عفلف ِمسف جف آبو هفذفا الفكفلفمف شفقح ثِيفابفهو وف ا سفِمعف أفخف لفمح ففكفانف. وف

ِ بِيت ِ إِلفى إِيِليحا التتِشف بت ِلبو الشحرح فِي أفيحاِمِه، بفلف فِي أفيحاِم: [كفلفمو الرح اِمي لف أفجف عف أفمف ِل أفنحهو قفِد اتحضف اِمي؟ ففِمنف أفجف آبو أفمف عف أفخف أفيفتف كفيففف اتحضف هفلف رف
تِِه ِلبو الشحرح عفلفى بفيف  .[ابفنِِه أفجف

ائِيلف رف إِسف امف وف ۭب بفيفنف أفرف رف ِۭ بِدووِن حف وا ثفلفثف ِسنِينف أفقفامو ائِيلف. وف رف ِلِك إِسف ِلكو يفهووذفا إِلفى مف لف يفهووشفاففاطو مف فِي السحنفِة الثحاِلثفِة نفزف ائِيلف. وف رف ِلكو إِسف ففقفالف مف
امف؟: [ِلعفبِيِدِه ِلِك أفرف ِذهفا ِمنف يفِد مف نو سفاِكتوونف عفنف أفخف نفحف وتف ِجلفعفادف لفنفا وف امو ونف أفنح رف قفالف ِليفهووشفاففاطف] أفتفعفلفمو وتف: [وف امو ِب إِلفى رف رف ِعي ِللفحف أفتفذفهفبو مف

ائِيلف] ِجلفعفادف؟ رف ِلِك إِسف ثفلوكف: [ففقفالف يفهووشفاففاطو ِلمف ثفِلي مف يفِلكف. مف يفِلي كفخف خف ائِيلف]. شفعفبِي كفشفعفبِكف وف رف ِلِك إِسف مف عفنف: [ثومح قفالف يفهووشفاففاطو ِلمف فِل الفيفوف أ اسف
ِ بت مف]. كفلفِم الرح فلفهو أ سف ۭل وف جو بفعِ ِمئفِة رف وف أفرف ، نفحف ائِيلف الفنفبِيفاءف رف ِلكو إِسف عف مف مف ؟: [ففجف تفنِعو ِقتفاِل أفمف أفمف وتف ِجلفعفادف ِللف امو عفدف: [ففقفالووا] أفأفذفهفبو إِلفى رف اصف

ِلِك ا السحيتِدو ِليفِد الفمف ففعفهف فلف يفهووشفاففاطو]. ففيفدف فلف ِمنفهو؟: [ففسفأ أ ِ ففنفسف بت دو هونفا بفعفدو نفبِي  ِللرح ا يووجف ائِيلف ِليفهووشفاففاطف] أفمف رف ِلكو إِسف ل : [ففقفالف مف جو دو بفعفدو رف يووجف
لفةف ا بفنو يفمف هووف ِميخف ا ، وف يفرا  بفلف شفرت و عفلفيح خف لفِكنتِي أوبفِغضوهو لفنحهو لف يفتفنفبحأ ِ بِِه، وف بت اِل الرح اِحد  ِلسوؤف ِلكو هفكفذفا: [ففقفالف يفهووشفاففاطو]. وف ففدفعفا]. لف يفقوِل الفمف

قفالف ِصيتا  وف ائِيلف خف رف ِلكو إِسف لفةف: [مف ا بفِن يفمف ِرعف إِلفيح بِِميخف ِسيتِِه،]. أفسف اِحۭد عفلفى كورف اِلسفيفِن كول  وف ِلكو يفهووذفا جف يفهووشفاففاطو مف ائِيلف وف رف ِلكو إِسف كفانف مف وف



ا مف هو امف وونف أفمف ِميعو الفنفبِيفاِء يفتفنفبحأ جف ةِ، وف ِل بفاِب السحاِمرف خف دف ۭة ِعنفدف مف ا فِي سفاحف مف قفالف. لفبِسفيفِن ثِيفابفهو ِديۭد وف نفيف حف قِيحا بفنو كفنفعفنفةف ِلنفففِسِه قفرف عفِملف ِصدف :وف
ب [ تحى يفففنووا: هفكفذفا قفالف الرح اِميتِينف حف ِذِه تفنفطفحو الفرف بِيفاِء قفائِِلينف]. بِهف ِميعو الفنف ف جف تفنفبحأ ب  ِليفِد: [وف ا الرح ففعفهف ، ففيفدف أفففِلحف وتف ِجلفعفادف وف امو عفدف إِلفى رف اصف

ِلِك ا ففقفالف لفهو]. الفمف عووف ِميخف سوولو الحِذي ذفهفبف ِليفدف ا الرح أفمح اِحۭد: [وف كف ِمثفلف كفلفِم وف ِلِك، ففلفيفكونف كفلفمو يفر  ِللفمف اِحۭد خف بِيفاِء بِففۭم وف ِميعِ الفنف ذفا كفلفمو جف هووف
يفۭر لحمف بِخف تفكف ، وف مف ا]. ِمنفهو لحمو: [ففقفالف ِميخف ب  بِِه أفتفكف ا يفقوولوهو ِليف الرح ب  إِنح مف ي  هووف الرح ِلكو]. حف فلفهو الفمف ِلِك سفأ ا أفتفى إِلفى الفمف لفمح عفدو إِلفى: [وف ا، أفنفصف يفا ِميخف

؟ تفنِعو ِقتفاِل أفمف نفمف وتف ِجلفعفادف ِللف امو ِلِك: [ففقفالف لفهو] رف ب  ِليفِد الفمف ا الرح ففعفهف أفففِلحف ففيفدف عفدف وف ِلكو]. اصف لفففتوكف أفنف لف تفقوولف ِلي إِلح: [ففقفالف لفهو الفمف تفحف ةۭ اسف رح كفمف مف
ِ بت ِم الرح قح بِاسف ا: [ففقفالف]. الفحف اِعيف لفهف اۭف لف رف شفتحتِينف عفلفى الفِجبفاِل كفِخرف ائِيلف مو رف أفيفتو كولح إِسف ب . رف ِجعووا: [ففقفالف الرح ، ففلفيفرف اب  حف لفِء أفصف ؤو لفيفسف ِلهف

تِِه بِسفلفۭم اِحۭد إِلفى بفيف ائِيلف ِليفهووشفاففاطف]. كول  وف رف ِلكو إِسف ا ؟: [ففقفالف مف يفرا  بفلف شفرت و عفلفيح خف ا قولفتو لفكف إِنحهو لف يفتفنفبحأ قفالف] أفمف ِ: [وف بت عف إِذا  كفلفمف الرح مف قفدف: ففاسف
عفنف يفسفاِرِه قووف  لفدفيفِه عفنف يفِمينِِه وف اِء وو نفِد السحمف كول  جو ِسيتِِه، وف اِلسا  عفلفى كورف بح جف أفيفتو الرح ب . رف قوطف فِي: ففقفالف الرح يفسف عفدف وف آبف ففيفصف نف يوغفِوي أفخف مف

قفالف ذفاكف هفكفذفا وتف ِجلفعفادف؟ ففقفالف هفذفا هفكفذفا وف امو قفالف. رف ِ وف بت امف الرح قففف أفمف وف وحو وف جف الر  رف ِويِه: ثومح خف ب . أفنفا أوغف فلفهو الرح أ سف اذفا؟ ففقفالف: وف جو: بِمف رو أفخف
بِيفائِِه ِميعِ أفنف اِه جف وحف كفِذۭب فِي أفففوف أفكوونو رو تفقفتفِدرو: ففقفالف. وف اففعفلف هفكفذفا. إِنحكف توغفِويِه وف جف وف رو اِه. ففاخف وحف كفِذۭب فِي أفففوف ب  رو عفلف الرح ذفا قفدف جف النف هووف وف

لفيفكف بِشفرتۭ لحمف عف ب  تفكف الرح لفِء، وف بِيفائِكف هفؤو ِميعِ أفنف قفالف]. جف ا عفلفى الفففكتِ وف بف ِميخف رف ضف قِيحا بفنو كفنفعفنفةف وف مف ِصدف ِ ِمنتِي: [ففتفقفدح بت وحو الرح ِمنف أفيفنف عفبفرف رو
؟ كف لتِمف ا] ِليوكف تفبِئف: [ففقفالف ِميخف دفعۭ ِلتفخف دفعۭ إِلفى ِمخف لو فِيِه ِمنف ِمخف خو ِم الحِذي تفدف ى فِي ذفِلكف الفيفوف ائِيلف]. إِنحكف سفتفرف رف ِلكو إِسف هو إِلفى: [ففقفالف مف دح رو ا وف ذف ِميخف خو

ِلكو قولف هفكفذفا قفالف الفمف ِلِك، وف إِلفى يووآشف ابفِن الفمف ِدينفِة وف ئِيِس الفمف ونف رف تحى آتِيف: آمو يِق حف اءف الضتِ مف يِق وف بفزف الضتِ وهو خو ِعمو أفطف ِن، وف جف عووا هفذفا فِي الستِ ضف
ا]. بِسفلفۭم ب  بِي: [ففقفالف ِميخف لحِم الرح عفتف بِسفلفۭم ففلفمف يفتفكف جف قفالف]. إِنف رف عوونف: [وف مف ا الشحعفبو أفجف عووا أفي هف مف ِلكو]. اسف يفهووشفاففاطو مف ائِيلف وف رف ِلكو إِسف ِعدف مف ففصف

وتف ِجلفعفادف امو ائِيلف ِليفهووشفاففاطف. يفهووذفا إِلفى رف رف ِلكو إِسف ا أفنفتف ففالفبفسف ثِيفابفكف: [ففقفالف مف أفمح ، وف بف رف لو الفحف خو أفدف لف]. إِنتِي أفتفنفكحرو وف دفخف ائِيلف وف رف ِلكو إِسف ففتفنفكحرف مف
بف رف قفالف. الفحف ، وف الثحلفثِينف كفبفاِت الحتِي لفهو، اِلثفنفيفِن وف رف سفاءف الفمف ؤف امف رو ِلكو أفرف رف مف أفمف دفهو: [وف حف ائِيلف وف رف ِلكف إِسف لف كفبِيرا  إِلح مف ِغيرا  وف اِربووا صف ا]. لف توحف ففلفمح

بفاِت يفهووشفاففاطف كف رف سفاءو الفمف ؤف أفى رو ائِيلف: [رف رف ِلكو إِسف خف يفهووشفاففاطو] قفالووا إِنحهو مف رف لفيفِه ِليوقفاتِلووهو، ففصف الووا عف كفبفاِت أفنحهو لفيفسف. ففمف رف سفاءو الفمف ؤف أفى رو ا رف ففلفمح
عووا عفنفهو جف ائِيلف رف رف ِلكف إِسف عِ. مف رف اِل الدتِ صف ائِيلف بفيفنف أفوف رف ِلكف إِسف بف مف رف ضف ۭد وف تفعفمتِ ِسِه غفيفرف مو عف فِي قفوف ل  نفزف جو إِنح رف بفتِِه. وف كف رف ِديِر مف دح يفدفكف: [ففقفالف ِلمو رو

تو ِرحف يفِش لفنتِي قفدف جو نِي ِمنف الفجف ِرجف أفخف ى دفمو]. وف رف جف سفاِء، وف اتف ِعنفدف الفمف مف امف وف قفابِلف أفرف كفبفتِِه مو رف ِلكو فِي مف أووقِفف الفمف ِم، وف ِقتفالو فِي ذفِلكف الفيفوف تفدح الف اشف وف
بفِة كف رف ِن الفمف حِ إِلفى ِحضف رف ِس قفائِل . الفجو وِب الشحمف نفِد ِعنفدف غورو عفبفرف النتِدفاءو فِي الفجو ِضِه: [وف ۭل إِلفى أفرف جو كول  رف ِدينفتِِه، وف ۭل إِلفى مف جو ِلكو]. كول  رف اتف الفمف ففمف

ةِ ِلكف فِي السحاِمرف ةف ففدفففنووا الفمف ِخلف السحاِمرف أودف هو. وف سفِت الفِكلفبو دفمف ةِ ففلفحف كفِة السحاِمرف كفبفةو فِي بِرف رف غوِسلفِت الفمف هو. وف غفسفلووا ِسلفحف ِ. وف بت سفبف كفلفِم الرح حف
لحمف بِِه ائِيلف. الحِذي تفكف رف لووِك إِسف بفاِر الفيحاِم ِلمو تووبفة  فِي ِسففِر أفخف كف دوِن الحتِي بفنفاهفا مف كول  الفمو بفيفتو الفعفاجِ الحِذي بفنفاهو وف ، وف ا ففعفلف كول  مف آبف وف وِر أفخف بفِقيحةو أومو .وف

نفهو ضا  عف نوهو ِعوف يفا ابف زف لفكف أفخف مف عف آبفائِِه، وف آبو مف عف أفخف طفجف ائِيلف. ففاضف رف ِلِك إِسف آبف مف ابِعفِة لفخف لفكف يفهووشفاففاطو بفنو آسفا عفلفى يفهووذفا فِي السحنفِة الرح مف .وف
وبفةو بِنفتو شفلفِحي ِه عفزو مو أومتِ اسف ِليمف، وف شف ِرينف سفنفة  فِي أوورو ِعشف سا  وف مف لفكف خف مف ، وف لفكف ثفلفثِينف سفنفة  ِحينف مف ۭس وف مف كفانف يفهووشفاففاطو ابفنف خف سفارف فِي كولتِ. وف وف

ِ. طفِريِق آسفا أفبِيِه بت تفِقيمف فِي عفيفنفيِ الرح سف ا، إِذف عفِملف الفمو نفهف يووقِدو عفلفى. لفمف يفِحدف عف بفحو وف الو يفذف ، بفلف كفانف الشحعفبو لف يفزف تفففعفاِت لفمف تفنفتفِزعف رف إِلح أفنح الفمو
تفففعفاِت رف ائِيلف. الفمو رف ِلكف إِسف الفحف يفهووشفاففاطو مف صف بفاِر الفيحاِم. وف تووبفة  فِي ِسففِر أفخف كف بف مف ارف كفيففف حف هو، وف رف هف وتوهو الحِذي أفظف بفرو جف وِر يفهووشفاففاطف وف بفِقيحةو أومو وف

لووِك يفهووذفا ِض. ِلمو أفبوونِينف الحِذينف بفقووا فِي أفيحاِم آسفا أفبِيِه أفبفادفهومف ِمنف الفرف بفِقيحةو الفمف ِلك . وف لفمف يفكونف فِي أفدوومف مف ِكيل . وف لفكف وف عفِملف يفهووشفاففاطو سوفونف. مف وف
ابِرف يوونف جف تف فِي ِعصف ، لفنح الس فونف تفكفسحرف ِل الذحهفِب ففلفمف تفذفهفبف ِشيشف ِلتفذفهفبف إِلفى أووفِيرف لفجف آبف ِليفهووشفاففاطف. تفرف يفا بفنو أفخف زف :ِحينفئِۭذ قفالف أفخف

عف عفبِيِدكف فِي الس فوِن[ أف يفهووشفاففاطو]. ِليفذهفبف عفبِيِدي مف امو. ففلفمف يفشف لفكف يفهوورف دف أفبِيِه، ففمف ِدينفِة دفاوو عف آبفائِِه فِي مف دوفِنف مف عف آبفائِِه وف عف يفهووشفاففاطو مف طفجف اضف وف
ضا  عفنفهو ِلِك يفهووذفا. ابفنوهو ِعوف ةف ِليفهووشفاففاطف مف ةِ فِي السحنفِة السحابِعفةف عفشفرف ائِيلف فِي السحاِمرف رف آبف عفلفى إِسف يفا بفنو أفخف زف لفكف أفخف مف ائِيلف. وف رف لفكف عفلفى إِسف مف

عفبفدف الفبفعفلف. سفنفتفيفِن ِطئو وف ائِيلف يوخف رف عفلف إِسف بفعفامف بفِن نفبفاطف الحِذي جف طفِريِق يفرو ِه، وف طفِريِق أومتِ سفارف فِي طفِريِق أفبِيِه وف ِ، وف بت عفِملف الشحرح فِي عفيفنفيِ الرح وف
ا ففعفلف أفبووهو سفبف كولتِ مف ائِيلف حف رف بح إِلفهف إِسف أفغفاظف الرح دف لفهو وف سفجف .وف

آبف ففاةِ أفخف ائِيلف بفعفدف وف رف وآبو عفلفى إِسف عفصفى مو مو. وف قفالف لفهو سول  وف سفلف رو أفرف ، وف ِرضف ةِ ففمف يحتِِه الحتِي فِي السحاِمرف ةِ الحتِي فِي عولتِ يفا ِمنف الفكووح زف سفقفطف أفخف :وف
ِض[ رف أو ِمنف هفذفا الفمف ونف إِنف كونفتو أفبفرف بووبف إِلفهف عفقفرو فلووا بفعفلف زف أ ِ قوِم]. اذفهفبووا اسف بِيت ِ ِليِليحا التتِشف بت لفكو الرح ةِ: [ففقفالف مف ِلِك السحاِمرف سوِل مف عفدف ِلِلقفاِء رو اصف

مف قولف لفهو ب : وف ؟ ففِلذفِلكف هفكفذفا قفالف الرح ونف بووبف إِلفهف عفقفرو فلووا بفعفلف زف أ ائِيلف إِلفه ، تفذفهفبوونف ِلتفسف رف دو فِي إِسف ِعدفتف: هفلف لفنحهو لف يووجف إِنح السحِريرف الحِذي صف
وتو تا  تفمو وف نفهو بفلف مف لفيفِه لف تفنفِزلو عف سولو إِلفيفِه. ففانفطفلفقف إِيِليحا]. عف عف الر  جف رف مف. وف ؟: [ففقفالف لفهو تومف عف جف اذفا رف قفالف لفنفا: [ففقفالووا لفهو] ِلمف ل  ِلِلقفائِنفا وف جو ِعدف رف :صف

قوولووا لفهو لفكومف وف سف ِلِك الحِذي أفرف اِجِعينف إِلفى الفمف ب : اذفهفبووا رف بووبف إِلفهف: هفكفذفا قفالف الرح فلف بفعفلف زف أ سفلفتف ِلتفسف ائِيلف إِلفه  أفرف رف دو فِي إِسف هفلف لفنحهو لف يووجف
وتو تا  تفمو وف لفيفِه لف تفنفِزلو عفنفهو بفلف مف ِعدفتف عف ؟ ِلذفِلكف السحِريرو الحِذي صف ونف مف]. عفقفرو ذفا: [ففقفالف لفهو كومف بِهف لحمف كف ِعدف ِلِلقفائِكومف وف ِل الحِذي صف جو ئفةو الرح ا ِهيف هفيف مف

يفِه: [ففقفالووا لفهو] الفكفلفِم؟ قفوف قفۭة ِمنف ِجلفۭد عفلفى حف ق  بِِمنفطف تفنفطتِ عفرو مو ل  أفشف جو بِي : [ففقفالف]. إِنحهو رف عف]. هووف إِيِليحا التتِشف ِسينف مف مف ئِيسف خف سفلف إِلفيفِه رف فرف ففأ
بفِل أفِس الفجف اِلس  عفلفى رف إِذفا هووف جف ِعدف إِلفيفِه وف ِسينف الحِذينف لفهو، ففصف مف ِلكو يفقوولو انفِزلف: [ففقفالف لفهو. الفخف ِ، الفمف لف اح جو ِسينف]. يفا رف مف ئِيسف الفخف ابف إِيِليحا رف فجف :ففأ

ِسينف الحِذينف لفكف[ مف الفخف تفأفكولفكف أفنفتف وف اِء وف ِ ففلفتفنفِزلف نفار  ِمنف السحمف لف اح جو ِسينف الحِذينف لفهو]. إِنف كونفتو أفنفا رف مف الفخف لفتفهو هووف وف أفكف اِء وف لفتف نفار  ِمنف السحمف ثومح. ففنفزف
ِسينف الحِذينف لفهو مف الفخف رف وف ِسينف آخف مف ئِيسف خف سفلف إِلفيفِه رف أفرف ِلكو: [ففقفالف لفهو. عفادف وف ِ، هفكفذفا يفقوولو الفمف لف اح جو انفِزلف: يفا رف ِرعف وف ابف إِيِليحا]. أفسف فجف إِنف كونفتو: [ففأ

ِسينف الحِذينف لفكف مف الفخف تفأفكولفكف أفنفتف وف اِء وف ِ ففلفتفنفِزلف نفار  ِمنف السحمف لف اح جو ِسينف الحِذينف لفهو]. أفنفا رف مف الفخف لفتفهو هووف وف أفكف اِء وف ِ ِمنف السحمف لفتف نفارو اح ثومح عفادف. ففنفزف
ِسينف الحِذينف لفهو مف الفخف ِسينف ثفاِلثا  وف مف ئِيسف خف سفلف رف فرف قفالف لفهو. ففأ عف إِلفيفِه وف رح تفضف امف إِيِليحا، وف ِه أمف بفتفيف كف ثفا عفلفى رو جف اءف وف جف ِسينف الثحاِلثو وف مف ئِيسو الفخف ِعدف رف :ففصف

نفيفكف[ ِسينف فِي عفيف مف لفِء الفخف أفنففوسو عفبِيِدكف هفؤو مف نفففِسي وف رف ِ، ِلتوكف لف اح جو لفيفِن. يفا رف ِسينفيفِن الفوح مف ئِيسفيِ الفخف أفكفلفتف رف اِء وف لفتف نفار  ِمنف السحمف ذفا قفدف نفزف هووف
مف نفففِسي فِي عفيفنفيفكف رف النف ففلفتوكف ا، وف ِسينفيفِهمف مف خف ِ ِليِليحا]. وف بت لفكو الرح عفهو: [ففقفالف مف فف ِمنفهو. انفِزلف مف ِلِك]. لف تفخف عفهو إِلفى الفمف لف مف نفزف قفالف لفهو. ففقفامف وف :وف

ب [ فلف عفنف كفلفِمِه: هفكفذفا قفالف الرح أ ائِيلف إِلفه  ِلتفسف رف دو فِي إِسف لف لف يووجف ، ففهف ونف بووبف إِلفهف عفقفرو فلف بفعفلف زف أ سول  ِلتفسف سفلفتف رو ِل أفنحكف أفرف ِلذفِلكف! ِمنف أفجف
وتو تا  تفمو وف لفيفِه لف تفنفِزلو عفنفهو بفلف مف ِعدفتف عف لحمف بِِه إِيِليحا]. السحِريرو الحِذي صف ِ الحِذي تفكف بت سفبف كفلفِم الرح اتف حف ضا  عفنفهو فِي السحنفِة. ففمف امو ِعوف لفكف يوورف مف وف



ِلِك يفهووذفا، لفنحهو لفمف يفكونف لفهو ابفن  امف بفِن يفهووشفاففاطف مف ائِيلف. الثحانِيفِة ِليفهوورف رف لووِك إِسف بفاِر الفيحاِم ِلمو تووبفة  فِي ِسففِر أفخف كف يفا الحتِي عفِملف مف زف وِر أفخف بفِقيحةو أومو وف . 

اِل أفِليشفعف ذفهفبفا ِمنف الفِجلفجف اِء أفنح إِيِليحا وف ِ إِيِليحا فِي الفعفاِصففِة إِلفى السحمف بت عفاِد الرح كفانف ِعنفدف إِصف بح قفدف: [ففقفالف إِيِليحا لفِليشفعف. وف كوثف هونفا لفنح الرح امف
لفنِي إِلفى بفيفِت إِيلف سف كوكف: [ففقفالف أفِليشفعو]. أفرف يحة  ِهيف نفففسوكف إِنتِي لف أفتفرو حف ب  وف ي  هووف الرح لف إِلفى بفيفِت إِيلف]. حف نفزف جف بفنوو الفنفبِيفاِء الحِذينف فِي. وف رف ففخف

قفالووا لفهو ؟: [بفيفِت إِيلف إِلفى أفِليشفعف وف أفِسكف ب  سفيتِدفكف ِمنف عفلفى رف ذو الرح مف يفأفخو لفمو أفنحهو الفيفوف تووا: [ففقفالف] أفتفعف مو لفمو ففاصف ، إِنتِي أفعف يفا: [ثومح قفالف لفهو إِيِليحا]. نفعفمف
ا سفلفنِي إِلفى أفِريحف بح قفدف أفرف كوثف هونفا لفنح الرح ، امف كوكف: [ففقفالف]. أفِليشفعو يحة  ِهيف نفففسوكف إِنتِي لف أفتفرو حف ب  وف ي  هووف الرح ا]. حف أفتفيفا إِلفى أفِريحف مف بفنوو. وف ففتفقفدح

قفالووا لفهو ا إِلفى أفِليشفعف وف ؟: [الفنفبِيفاِء الحِذينف فِي أفِريحف أفِسكف ب  سفيتِدفكف ِمنف عفلفى رف ذو الرح مف يفأفخو لفمو أفنحهو الفيفوف تووا: [ففقفالف] أفتفعف مو لفمو ففاصف ، إِنتِي أفعف ثومح قفالف]. نفعفمف
دونتِ: [لفهو إِيِليحا لفنِي إِلفى الورف سف بح قفدف أفرف كوثف هونفا لفنح الرح كوكف: [ففقفالف]. أومف يحة  ِهيف نفففسوكف إِنتِي لف أفتفرو حف ب  وف ي  هووف الرح ا]. حف لفقفا ِكلفهومف انفطف ففذفهفبف. وف

ا ِمنف بفِعيۭد مف قففووا قوبفالفتفهو وف ل  ِمنف بفنِي الفنفبِيفاِء وف جو سوونف رف مف دونتِ. خف انِِب الورف ا بِجف قففف ِكلفهومف وف ففلفقف إِلفى. وف ، ففانف اءف بف الفمف رف ضف لففحهو وف هو وف ذف إِيِليحا ِردفاءف أفخف وف
ا فِي الفيفبفِس ا ِكلفهومف ، ففعفبفرف هونفاكف ا قفالف إِيِليحا لفِليشفعف. هونفا وف ا عفبفرف لفمح ذف ِمنفكف: [وف اذفا أفففعفلو لفكف قفبفلف أفنف أووخف لوبف مف ِليفكونف نفِصيبو: [ففقفالف أفِليشفعو]. اطف

وِحكف عفلفيح الف: [ففقفالف]. اثفنفيفِن ِمنف رو عحبفتف الس ؤف إِلح ففلف يفكوونو. صف ، وف ذو ِمنفكف يفكوونو لفكف كفذفِلكف أفيفتفنِي أووخف اِن إِذفا]. ففإِنف رف لحمف يفتفكف اِن وف ا يفِسيرف ا هومف فِيمف وف
اِء ِعدف إِيِليحا فِي الفعفاِصففِة إِلفى السحمف ا، ففصف مف نفهو لفتف بفيف يفل  ِمنف نفاۭر ففصف خف كفبفة  ِمنف نفاۭر وف رف خو. مف رو هووف يفصف ى وف كفانف أفِليشفعو يفرف كفبفةف: [وف رف يفا أفبِي يفا أفبِي، مف

ا سفانفهف فورف ائِيلف وف رف هو بفعفدو!] إِسف لفمف يفرف دونتِ. وف قففف عفلفى شفاِطِئ الورف وف عف وف جف رف ففعف ِردفاءف إِيِليحا الحِذي سفقفطف عفنفهو، وف رف عفتفيفِن، وف ا قِطف قفهف زح مف سفكف ثِيفابفهو وف فمف .ففأ
قفالف اءف وف بف الفمف رف ضف ذف ِردفاءف إِيِليحا الحِذي سفقفطف عفنفهو وف فخف ب  إِلفهو إِيِليحا؟: [ففأ ، ففعفبفرف أفِليشفعو] أفيفنف هووف الرح هونفاكف ففلفقف إِلفى هونفا وف اءف أفيفضا  ففانف بف الفمف .ثومح ضفرف

ا قوبفالفتفهو قفالووا بِيفاِء الحِذينف فِي أفِريحف آهو بفنوو الفنف ا رف لفمح وحو إِيِليحا عفلفى أفِليشفعف: [وف تف رو تفقفرح ِض]. قفِد اسف دووا لفهو إِلفى الفرف سفجف اءووا ِلِلقفائِِه وف قفالووا لفهو. ففجف :وف
ِد[ هو عفلفى أفحف حف طفرف ِ وف بت وحو الرح لفهو رو مف ، ِلئفلح يفكوونف قفدف حف يوففتتِشوونف عفلفى سفيتِِدكف مف يفذفهفبوونف وف هو و بفأفۭس، ففدفعف ل  ذفوو جو سوونف رف مف عف عفبِيِدكف خف ذفا مف هووف

ِديفِة ِد الفوف ِسلووا: [ففقفالف]. الفِجبفاِل أفوف فِي أفحف قفالف]. لف تورف ِجلف وف تحى خف لفيفِه حف وا عف فلفح  ِسلووا: [ففأ لفمف]. أفرف ل ، ففففتحشووا ثفلفثفةف أفيحاۭم وف جو ِسينف رف مف سفلووا خف فرف ففأ
مف. يفِجدووهو ا قفالف لفهو اِكث  فِي أفِريحف هووف مف عووا إِلفيفِه وف جف ا رف لفمح ا قولفتو لفكومف لف تفذفهفبووا؟: [وف ِدينفِة لفِليشفعف]. أفمف الو الفمف قفالف ِرجف سفن : [وف ِدينفِة حف قِعو الفمف وف ذفا مف هووف

ِدبفة  جف ضو مو الفرف ِديئفة  وف ا الفِميفاهو ففرف أفمح ى سفيتِِدي، وف ا يفرف عووا فِيِه ِملفحا : [ففقفالف]. كفمف ضف ِديۭد وف ۭن جف حف فتووهو بِِه]. ائفتوونِي بِصف اِء. ففأ جف إِلفى نفبفعِ الفمف رف ففخف
قفالف حف فِيِه الفِملفحف وف طفرف ب : [وف أفتو هفِذِه الفِميفاهف: هفكفذفا قفالف الرح دفب . قفدف أفبفرف لف جف ت  وف وف ا أفيفضا  مف سفبف]. لف يفكوونو فِيهف ِم حف ففبفِرئفِت الفِميفاهو إِلفى هفذفا الفيفوف

ِل أفِليشفعف الحِذي نفطفقف بِِه ِعدف ِمنف هونفاكف إِلفى بفيفِت إِيلف. قفوف وا. ثومح صف سفِخرو ِدينفِة وف وا ِمنف الفمف جو رف اِعد  فِي الطحِريِق إِذفا بِِصبفيفاۭن ِصغفاۭر خف ا هووف صف فِيمف وف
قفالووا لفهو عو: [ِمنفهو وف عفدف يفا أفقفرف عو! اصف عفدف يفا أفقفرف ِ!] اصف بت ِم الرح مف بِاسف لفعفنفهو نفظفرف إِلفيفِهمف وف ائِِه وف رف سفتفا. ففالفتفففتف إِلفى وف اففتفرف ِر وف عف تف دوبحتفاِن ِمنف الفوف جف رف ففخف

لفدا  بفِعينف وف أفرف مو اثفنفيفِن وف ةِ. ِمنفهو عف إِلفى السحاِمرف جف ِمنف هونفاكف رف ِل، وف مف بفِل الفكفرف ذفهفبف ِمنف هونفاكف إِلفى جف وف . 

ِلِك يفهووذفا ةف ِليفهووشفاففاطف مف ةِ، فِي السحنفِة الثحاِمنفةف عفشفرف ائِيلف فِي السحاِمرف رف آبف عفلفى إِسف امو بفنو أفخف لفكف يوورف مف ةف سفنفة . وف لفكف اثفنفتفيف عفشفرف عفِملف الشحرح فِي. مف وف
ثفالف الفبفعفِل الحِذي عفِملفهو أفبووهو الف تِمف ِه، ففإِنحهو أفزف أومتِ فبِيِه وف أ لفِكنف لفيفسف كف ِ، وف بت ائِيلف. عفيفنفيِ الرح رف عفلف إِسف بفعفامف بفِن نفبفاطف الحِذي جف طفايفا يفرو إِلح أفنحهو لفِصقف بِخف

ِطئو ا. يوخف نفهف ا. لفمف يفِحدف عف ِمئفةف أفلفِف كفبفۭش بِصووفِهف وۭف وف رو ائِيلف ِمئفةف أفلفِف خف رف ِلِك إِسف فدحى ِلمف اۭش، ففأ وف اِحبف مف وآبف صف ِلكو مو كفانف ِميشفعو مف ِعنفدف. وف وف
ائِيلف رف ِلِك إِسف وآبف عفلفى مف ِلكو مو آبف عفصفى مف ِت أفخف وف سفلف إِلفى. مف أفرف ذفهفبف وف ، وف ائِيلف رف عفدح كولح إِسف ةِ وف ِم ِمنف السحاِمرف امو فِي ذفِلكف الفيفوف ِلكو يوورف جف الفمف رف خف وف

ِلِك يفهووذفا يفقوولو وآبف: [يفهووشفاففاطف مف ِلكو مو ِب؟. قفدف عفصفى عفلفيح مف رف وآبف ِللفحف ِعي إِلفى مو لف تفذفهفبو مف عفدو: [ففقفالف] ففهف ثفلوكف. أفصف ثفِلي مف شفعفبِي كفشفعفبِكف. مف
يفِلكف يفِلي كفخف خف عفدو؟: [ففقفالف]. وف ِ طفِريۭق نفصف يحِة أفدوومف: [ففقفالف]. ِمنف أفيت وا]. ِمنف طفِريِق بفرتِ دفارو ِلكو أفدوومف وف مف ِلكو يفهووذفا وف مف ائِيلف وف رف ِلكو إِسف ففذفهفبف مف

ةف سفبفعفِة أفيحاۭم ِسيرف مف. مف ائِِم الحتِي تفبِعفتفهو الفبفهف يفِش وف اء  ِللفجف لفمف يفكونف مف ائِيلف. وف رف ِلكو إِسف مف: [ففقفالف مف ففعفهو لووِك ِليفدف لفِء الثحلفثفةف الفمو بح قفدف دفعفا هفؤو آِه عفلفى أفنح الرح
وآبف بح بِِه؟: [ففقفالف يفهووشفاففاطو!] إِلفى يفِد مو فلف الرح أ ِ ففنفسف بت قفالف] أفلفيفسف هونفا نفبِي  ِللرح ائِيلف وف رف ِلِك إِسف اِحد  ِمنف عفبِيِد مف ابف وف فجف هونفا أفِليشفعو بفنو شفاففاطف: [ففأ

اء  عفلفى يفدفيف إِيِليحا ِ: [ففقفالف يفهووشفاففاطو]. الحِذي كفانف يفصوب  مف بت ِلكو أفدوومف]. ِعنفدفهو كفلفمو الرح مف يفهووشفاففاطو وف ائِيلف وف رف ِلكو إِسف لف إِلفيفِه مف ففقفالف أفِليشفعو. ففنفزف
ائِيلف رف ِلِك إِسف لفكف: [ِلمف ا ِلي وف كف! مف بِيفاِء أومتِ إِلفى أفنف ائِيلف]. اذفهفبف إِلفى أفنفبِيفاِء أفبِيكف وف رف ِلكو إِسف لووِك. كفلح: [ففقفالف لفهو مف لفِء الثحلفثفةف الفمو بح قفدف دفعفا هفؤو لفنح الرح

وآبف مف إِلفى يفِد مو ففعفهو ا كونفتو: [ففقفالف أفِليشفعو]. ِليفدف ِلِك يفهووذفا لفمف هف يفهووشفاففاطف مف جف افِع  وف لف أفنتِي رف هو إِنحهو لفوف امف اقِف  أفمف نووِد الحِذي أفنفا وف ب  الفجو ي  هووف رف حف
اكف لف أفرف اۭد. أفنفظورو إِلفيفكف وف النف ففأفتوونِي بِعفوح ِ ففقفالف]. وف بت لفيفِه يفدو الرح ادو بِالفعووِد كفانفتف عف بف الفعفوح ا ضفرف لفمح ب : [وف اِديف: هفكفذفا قفالف الرح عفلووا هفذفا الفوف اجف

ففرا  ففرا  حو ب . حو كومف: لفنحهو هفكفذفا قفالف الرح ائِمو بفهف اِشيفتوكومف وف مف بوونف أفنفتومف وف رف ، ففتفشف اء  تفِلئو مف اِدي يفمف هفذفا الفوف طفرا  وف ونف مف لف تفرو ونف ِريحا  وف ذفِلكف. لف تفرو وف
وآبف إِلفى أفيفِديكومف ففعو مو ِ، ففيفدف بت ونف. يفِسير  فِي عفيفنفيِ الرح تفطوم  يتِبفۭة وف ةۭ طف رف تفقفطفعوونف كولح شفجف ةۭ وف تفارف خف ِدينفۭة مو كولح مف نفۭة وف صح حف ِدينفۭة مو ِربوونف كولح مف ففتفضف

ةِ ارف يتِدفةۭ بِالفِحجف لفۭة جف قف توففِسدوونف كولح حف اِء وف ِميعف عويووِن الفمف ضو]. جف فِت الفرف تفلف ِة إِذفا ِميفاه  آتِيفة  عفنف طفِريِق أفدوومف، ففامف عفاِد التحقفِدمف بفاحِ ِعنفدف إِصف فِي الصح وف
اء  ِم. مف قففووا عفلفى الت خو وف ، وف قو ا ففوف لفحِ ففمف تفقفلتِِدي الستِ عووا كولح مو مف بفتِِهمف جف ارف حف ِعدووا ِلمو لووكف قفدف صف وآبِيتِينف أفنح الفمو ا سفِمعف كول  الفمو لفمح بفاحا . وف وا صف بفكحرو وف

ِم اءف كفالدح رف مف مو الفِميفاهف حف قفابِلفهو وآبِي ونف مو أفى الفمو رف قفتف عفلفى الفِميفاِه، وف رف سو أفشف الشحمف مف بفعفضا ،! هفذفا دفم : [ففقفالووا. وف هو بف بفعفضو رف ضف لووكو وف بف الفمو ارف قفدف تفحف
وآبو ِب يفا مو النف ففإِلفى النحهف ِربوونف]. وف هومف يفضف لووهفا وف ، ففدفخف اِمِهمف بووا ِمنف أفمف رف وآبِيتِينف ففهف بووا الفمو رف ضف ائِيلو وف رف ، ففقفامف إِسف ائِيلف رف لحِة إِسف حف أفتووا إِلفى مف وف

وآبِيتِينف ةۭ. الفمو رف قفطفعووا كولح شفجف اِء وف ِميعف عويووِن الفمف وا جف طفم  ووهفا، وف لف تحى مف يتِدفةۭ حف لفۭة جف قف هو فِي كولتِ حف رف جف اِحۭد يولفِقي حف كفانف كول  وف ، وف دونف وا الفمو هفدفمو وف
مف أفبفقووا فِي . طفيتِبفۭة لفِكنحهو اِرسفةف[وف ا] قِيِر حف تفهف ارف بووهفا. ِحجف رف ضف قفاِليعِ وف ابو الفمف حف تفدفارف أفصف اسف لفيفِه. وف تفدحتف عف بف قفِد اشف رف وآبف أفنح الفحف ِلكو مو أفى مف ا رف ففلفمح

وا ، ففلفمف يفقفِدرو ِلِك أفدوومف تفلتِي الس يووِف ِليفشوق وا إِلفى مف سف ۭل مو جو عفهو سفبفعف ِمئفِة رف ذف مف قفة . أفخف رف حف عفدفهو مو أفصف ضا  عفنفهو وف لفكف ِعوف رف الحِذي كفانف مف ذف ابفنفهو الفبِكف فخف ففأ
ائِيلف. عفلفى الس وِر رف ِضِهمف. ففكفانف غفيفظ  عفِظيم  عفلفى إِسف عووا إِلفى أفرف جف رف فووا عفنفهو وف رف ففانفصف . 

أفة  ِمنف نِسفاِء بفنِي الفنفبِيفاِء قفائِلفة  رف تف إِلفى أفِليشفعف امف خف رف صف بح: [وف افو الرح بفدفكف كفانف يفخف لفمو أفنح عف أفنفتف تفعف ، وف اتف ِجي قفدف مف وف ابِي. إِنح عفبفدفكف زف رف فتفى الفمو ففأ
يفِن لفدفيح لفهو عفبفدف ذف وف ا أفِليشفعو]. ِليفأفخو اذفا لفِك فِي الفبفيفِت: [ففقفالف لفهف بِِرينِي مف نفعو لفِك؟ أفخف اذفا أفصف نفةف: [ففقفالفتف]. مف ء  فِي الفبفيفِت إِلح دوهف اِريفتِكف شفيف لفيفسف ِلجف

يفۭت ِعيفة  ففاِرغفة : [ففقفالف]. زف انِِك، أفوف ِميعِ ِجيرف اِرجۭ ِمنف ِعنفِد جف ِعيفة  ِمنف خف تفِعيِري ِلنفففِسِك أفوف ِلِقي الفبفابف عفلفى. لف توقفلتِِلي. اذفهفبِي اسف أفغف ِلي وف خو ثومح ادف



قوِليِه ف انف تفلف ا امف مف ِعيفِة، وف ِميعِ هفِذِه الفوف بتِي فِي جف صو عفلفى بفنِيِك، وف ا]. نفففِسِك وف عفلفى بفنِيهف ا وف لفقفِت الفبفابف عفلفى نفففِسهف أفغف ففكفانووا هومف. ففذفهفبفتف ِمنف ِعنفِدِه وف
ِهيف تفصوب  ِعيفةف وف ا الفوف ونف لفهف مو ا. يوقفدتِ نِهف ِعيفةو قفالفتف ِلبف فِت الفوف تفلف ا امف لفمح مف ِلي أفيفضا  ِوعفاء : [وف ا]. قفدتِ دو بفعفدو ِوعفاء : [ففقفالف لفهف يفتو]. لف يووجف قففف الزح .ففوف

ِ ففقفالف لف اح جو تف رف بفرف أفخف فتفتف وف ا بفِقيف: [ففأ بفنووِك بِمف ِعيِشي أفنفِت وف نفِك وف فِي دفيف أفوف يفتف وف بفرف أفِليشفعو إِلفى شوونفمف]. اذفهفبِي بِيِعي الزح ۭم عف فِي ذفاِت يفوف .وف
بفزا  سفكفتفهو ِليفأفكولف خو فمف ة  ففأ أفة  عفِظيمف رف كفانفتف هونفاكف امف بفزا . وف ا عفبفرف يفِميلو إِلفى هونفاكف ِليفأفكولف خو كفانف كولحمف ا. وف ِلهف جو ِ: [ففقفالفتف ِلرف لف اح جو تو أفنحهو رف قفدف عفِلمف

لفيفنفا دفائِما  ر  عف قفدحس  الحِذي يفمو نفا يفِميلو. مو اءف إِلفيف تحى إِذفا جف ة ، حف نفارف مف ِسيتا  وف كورف انا  وف ِخوف عف لفهو هونفاكف سفِريرا  وف نفضف ة  وف ِغيرف ائِِط صف يحة  عفلفى الفحف لف عولتِ ففلفنفعفمف
ا ا]. إِلفيفهف عف فِيهف طفجف اضف يحِة وف الف إِلفى الفعولتِ مف اءف إِلفى هونفاكف وف ۭم جف فِي ذفاِت يفوف ِزي غولفِمِه. وف عو هفِذِه الش ونفِميحةف: [ففقفالف ِلِجيحف هو]. ادف امف قفففتف أفمف .ففدفعفاهفا ففوف

ا: [ففقفالف لفهو يفِش؟: قولف لفهف ئِيِس الفجف ِلِك أفوف إِلفى رف لحمو بِِه إِلفى الفمف ا يوتفكف نفعو لفِك؟ هفلف لفِك مف اذفا يوصف ِت بِسفبفبِنفا كولح هفذفا اِلنفِزعفاجِ، ففمف عفجف ذفا قفِد انفزف ]هووف
سفِط شفعفبِي: [ففقفالفتف ا أفنفا سفاِكنفة  فِي وف ا؟: [ثومح قفالف]. إِنحمف نفعو لفهف اذفا يوصف ِزي] ففمف ا قفدف شفاخف: [ففقفالف ِجيحف لوهف جو رف ا ابفن  وف ا: [ففقفالف]. إِنحهو لفيفسف لفهف عوهف ].ادف

قفففتف فِي الفبفاِب تفِضنِينف ابفنا : [ففقفالف. ففدفعفاهفا ففوف يفاةِ تفحف اِن الفحف مف وف زف ِ: [ففقفالفتف]. فِي هفذفا الفِميعفاِد نفحف لف اح جو ِذبف عفلفى! لف يفا سفيتِِدي رف لف تفكف
اِريفتِكف ا أفِليشفعو!]. جف ا قفالف لفهف يفاةِ كفمف اِن الفحف مف وف زف لفدفِت ابفنا  فِي ذفِلكف الفِميعفاِد نفحف وف أفةو وف رف بِلفِت الفمف لفدو. ففحف بِرف الفوف كف جف إِلفى أفبِيِه إِلفى. وف رف ۭم خف فِي ذفاِت يفوف وف

اِدينف صح قفالف لفبِيِه. الفحف أفِسي: [وف أفِسي رف ِه: [ففقفالف ِللفغولفِم]. رف ِملفهو إِلفى أومتِ اتف]. احف مف ِر وف ا إِلفى الظ هف بفتفيفهف كف لفسف عفلفى رو ِه، ففجف أفتفى بِِه إِلفى أومتِ لفهو وف مف .ففحف
تف جف رف خف لفيفِه وف لفقفتف عف أفغف ِ وف ِل اح جو عفتفهو عفلفى سفِريِر رف جف أفضف ِعدفتف وف قفالفتف. ففصف ا وف لفهف جو نفادفتف رف دفى الوتوِن: [وف إِحف اِن وف اِحدا  ِمنف الفِغلفمف ِسلف ِلي وف أفرف

ِجعف أفرف ِ وف ِل اح جو ِريف إِلفى رف فجف لف سفبفت : [ففقفالف]. ففأ ۭر وف أفسو شفهف مف؟ لف رف اذفا تفذفهفبِينف إِلفيفِه الفيفوف قفالفتف]. سفلفم : [ففقفالفتف]. ِلمف شفدحتف عفلفى الفتفاِن، وف وف
ا كووِب إِنف لفمف أفقولف لفكف: [ِلغولفِمهف ِلي فِي الر  قف لفجف لف تفتفعفوح ِسرف وف ِل]. سوقف وف مف بفِل الفكفرف ِ إِلفى جف ِل اح جو اءفتف إِلفى رف تحى جف لفقفتف حف انفطف لو. وف جو آهفا رف ا رف ففلفمح

ِزي غولفِمِه ِ ِمنف بفِعيۭد قفالف ِلِجيحف ذفا تِلفكف الش ونفِميحةو: [اح ا. هووف قولف لفهف ا وف كوِض النف ِلِلقفائِهف لفِد؟: اورف ِجِك؟ أفسفلفم  ِللفوف وف :ففقفالفتف] أفسفلفم  لفِك؟ أفسفلفم  ِلزف
لفيفِه]. سفلفم [ سفكفتف ِرجف بفِل أفمف ِ إِلفى الفجف ِل اح جو اءفتف إِلفى رف ا جف ا. ففلفمح ففعفهف ِزي ِليفدف ِ. ففتفقفدحمف ِجيحف لو اح جو ب : [ففقفالف رف الرح ا وف ة  فِيهف رح ا مو ا لفنح نفففسفهف هف دفعف

نِي بِرف لفمف يوخف رف عفنتِي وف نِي؟: [ففقفالفتف]. كفتفمف الفمف دفعف لفبفتو ابفنا  ِمنف سفيتِِدي؟ أفلفمف أفقولف لف تفخف ِزي] هفلف طف ذف عوكحاِزي بِيفِدكف: [ففقفالف ِلِجيحف خو يفكف وف قفوف دودف حف أوشف
د  ففلف توِجبفهو كفكف أفحف إِنف بفارف هو، وف دا  ففلف توبفاِركف ادفففتف أفحف إِذفا صف ، وف انفطفِلقف ِ. وف بِيت ِه الصح جف عف عوكحاِزي عفلفى وف ضف ِ]. وف بِيت ب : [ففقفالفتف أوم  الصح ي  هووف الرح حف

كوكف يحة  ِهيف نفففسوكف إِنتِي لف أفتفرو حف ا]. وف تفبِعفهف غۭ. ففقفامف وف لف موصف ت  وف ِ ففلفمف يفكونف صفوف بِيت ِه الصح جف عف الفعوكحازف عفلفى وف ضف وف ا وف مف هو ِزي قودحامف ازف ِجيحف جف عف. وف جف ففرف
هو قفائِل  بفرف أفخف بِي : [ِلِلقفائِِه وف طفِجع  عفلفى سفِريِرِه]. لفمف يفنفتفبِِه الصح موضف يتِت  وف ِ مف بِيت إِذفا بِالصح لف أفِليشفعو الفبفيفتف وف دفخف ا. وف لفقف الفبفابف عفلفى نفففسفيفِهمف أفغف لف وف ففدفخف

ِ بت لحى إِلفى الرح صف ا وف لفيفِه. ِكلفيفِهمف دحدف عف تفمف يفِه عفلفى يفدفيفِه، وف يفدف نفيفِه وف عفيفنفيفِه عفلفى عفيف هو عفلفى ففِمِه وف ضفعف ففمف وف ِ وف بِيت قف الصح عف ففوف طفجف اضف ِعدف وف ثومح صف
لفِد سفدو الفوف نف جف ِِ اۭت ثومح ففتفحف. ففسفخو رح بِي  سفبفعف مف لفيفِه ففعفطفسف الصح دحدف عف تفمف ِعدف وف صف ، وف ة  إِلفى هونفاكف تفارف ة  إِلفى هونفا وف شحى فِي الفبفيفِت تفارف تفمف ثومح عفادف وف

يفنفيفِه بِي  عف قفالف. الصح ِزي وف عو هفِذِه الش ونفِميحةف: [ففدفعفا ِجيحف لفتف إِلفيفِه قفالف. ففدفعفاهفا] ادف ا دفخف لفمح ِمِلي ابفنفِك: [وف دفتف]. احف سفجف لفيفِه وف سفقفطفتف عفلفى ِرجف فتفتف وف ففأ
تف جف رف خف ا وف نفهف لفِت ابف مف ِض، ثومح حف اِل. إِلفى الفرف عف أفِليشفعو إِلفى الفِجلفجف جف رف هو. وف امف لووسا  أفمف بِيفاِء جو كفانف بفنوو الفنف ِض وف وع  فِي الفرف كفانف جو :ففقفالف ِلغولفِمِه. وف

بِيفاِء[ ِليقفة  ِلبفنِي الفنف لوقف سف اسف ةف وف رف الفكفبِيرف بِِه،]. هفيتِِئ الفِقدف ءف ثفوف يتا  ِملف يتا ، ففالفتفقفطف ِمنفهو قوثحاء  بفرتِ دف يفقفِطينا  بفرتِ جف قفِل ِليفلفتفِقطف بوقوول ، ففوف اِحد  إِلفى الفحف جف وف رف خف وف
مف لفمف يفعفِرفووا ِليقفِة، لفنحهو ِر السح قفطحعفهو فِي قِدف أفتفى وف ِم ِليفأفكولووا. وف ب وا ِللفقفوف صف وا. وف خو رف ا هومف يفأفكولوونف ِمنف السحِليقفِة صف فِيمف لف: [وف جو ت  يفا رف وف ِر مف فِي الفِقدف

ِ تفِطيعووا أفنف يفأفكولووا!] اح لفمف يفسف قفالف]. هفاتووا دفقِيقا : [ففقفالف. وف ِر وف فلفقفاهو فِي الفِقدف ِم ففيفأفكولووا: [ففأ قفوف ِر]. صوبح ِللف ِديء  فِي الفِقدف ء  رف فنحهو لفمف يفكونف شفيف أ .ففكف
ابِِه سفِويقا  فِي ِجرف ِغيفا  ِمنف شفِعيۭر وف ِرينف رف ةۭ ِعشف بفزف بفاكوورف ِ خو ِل اح جو رف ِلرف ضف أفحف ل  ِمنف بفعفِل شفِليشفةف وف جو اءف رف جف ِط الشحعفبف ِليفأفكولووا: [ففقفالف. وف ].أفعف

هو اِدمو ۭل: [ففقفالف خف جو امف ِمئفِة رف عفلو هفذفا أفمف اذفا؟ هفلف أفجف ب : [ففقفالف!] مف ِط الشحعفبف ففيفأفكولووا، لفنحهو هفكفذفا قفالف الرح مف: أفعف يفففضولو عفنفهو عفلف]. يفأفكولوونف وف ففجف
ِ بت ِل الرح سفبف قفوف مف حف نفهو لف عف ففضف لووا، وف فكف مف ففأ هو امف  .أفمف

امف لفصا  لفرف ب  خف طفى الرح ِه، لفنحهو عفنف يفِدِه أفعف جف فووعف الفوف رف ل  عفِظيما  ِعنفدف سفيتِِدِه مف جو امف رف ِلِك أفرف يفِش مف ئِيسو جف انو رف كفانف نوعفمف بحارف. وف لو جف جو كفانف الرح وف
صف انف. بفأفۭس، أفبفرف أفةِ نوعفمف رف ة  ففكفانفتف بفيفنف يفدفيِ امف ِغيرف ائِيلف ففتفاة  صف رف ِض إِسف اة  ففسفبووا ِمنف أفرف وا غوزف جو رف اِمي ونف قفدف خف كفانف الفرف ا. وف لفتِهف وف يفا: [ففقفالفتف ِلمف

ِصِه ِفيِه ِمنف بفرف ةِ، ففإِنحهو كفانف يفشف ِ الحِذي فِي السحاِمرف امف النحبِيت بفرف سفيتِدفهو]. لفيفتف سفيتِِدي أفمف أفخف لف وف ِض: [ففدفخف اِريفةو الحتِي ِمنف أفرف كفذفا قفالفِت الفجف كفذفا وف
ائِيلف رف امف]. إِسف ِلكو أفرف ائِيلف: [ففقفالف مف رف ِلِك إِسف ِسلف ِكتفابا  إِلفى مف ورف ِستحةف آلفِف شفاقِۭل]. انفطفِلقف ذفاِهبا  ففأ ِة، وف نفاۭت ِمنف الفِفضح زف ذف بِيفِدِه عفشفرف وف أفخف ففذفهفبف وف

لفۭل ِمنف الثتِيفاِب عفشفرف حو ائِيلف يفقوولو فِيِه. ِمنف الذحهفِب، وف رف ِلِك إِسف أفتفى بِالفِكتفاِب إِلفى مف سفلفتو: [وف ذفا قفدف أفرف ، هووف صووِل هفذفا الفِكتفاِب إِلفيفكف ففالنف ِعنفدف وو
ِصِه ِفِه ِمنف بفرف انف عفبفِدي ففاشف قفالف]. إِلفيفكف نوعفمف قف ثِيفابفهو وف زح ائِيلف الفِكتفابف مف رف ِلكو إِسف أف مف ا قفرف ِسلو: [ففلفمح تحى إِنح هفذفا يورف ، حف يِيف أوحف و ِلكفيف أوِميتف وف هفلف أفنفا اح

ضو ِلي ا يفتفعفرح وا أفنحهو إِنحمف انفظورو وا وف لفمو ِصِه؟ ففاعف ل  ِمنف بفرف جو ِفيف رف قف ثِيفابفهو،!]. إِلفيح أفنف أفشف زح ائِيلف قفدف مف رف ِلكف إِسف ِ أفنح مف لو اح جو ا سفِمعف أفِليشفعو رف لفمح وف
ِلِك يفقوولو سفلف إِلفى الفمف ائِيلف: [أفرف رف دو نفبِي  فِي إِسف لفمف أفنحهو يووجف ؟ ِليفأفِت إِلفيح ففيفعف قفتف ثِيفابفكف زح اذفا مف قففف ِعنفدف بفاِب]. ِلمف وف كفبفاتِِه وف رف مف ِلِه وف يف انو بِخف اءف نوعفمف ففجف

سوول  يفقوولو. بفيفِت أفِليشفعف سفلف إِلفيفِه أفِليشفعو رف فرف هورف: [ففأ تفطف كف إِلفيفكف وف مو ِجعف لفحف دونتِ ففيفرف اۭت فِي الورف رح تفِسلف سفبفعف مف اغف مفضفى]. اذفهفبف وف انو وف ففغفِضبف نوعفمف
قفالف صف: [وف ِفي الفبفرف ِضعِ ففيفشف وف قف الفمف هو ففوف دو يفدف دتِ يورف ِ إِلفِهِه وف بت ِم الرح عوو بِاسف يفدف يفِقفو وف جو إِلفيح وف رو ذفا قولفتو إِنحهو يفخف شفقف! هووف ا ِدمف رف ففرو نفهف ففرف أفلفيفسف أفبفانفةو وف

؟ هورف فطف ا ففأ تفِسلو بِِهمف ا كونفتو أفغف ؟ أفمف ائِيلف رف ِميعِ ِميفاِه إِسف سفنف ِمنف جف ضفى بِغفيفۭظ] أفحف مف عف وف جف رف قفالووا. وف را : [ففتفقفدحمف عفبِيدوهو وف يفا أفبفانفا، لفوف قفالف لفكف النحبِي  أفمف
ِ إِذف قفالف لفكف ِريت لوهو، ففكفمف بِالفحف ا كونفتف تفعفمف ؟: عفِظيما  أفمف هورف اطف تفِسلف وف عف]. اغف جف ِ، ففرف ِل اح جو ِل رف سفبف قفوف اۭت حف رح دونتِ سفبفعف مف غفطفسف فِي الورف لف وف ففنفزف

رف طفهو ِغيۭر وف ۭ صف بِيت ِم صف هو كفلفحف مو قفالف. لفحف هو وف امف قففف أفمف وف لف وف دفخف يفِشِه وف كول  جف ِ هووف وف ِل اح جو عف إِلفى رف جف ففتو أفنحهو لفيفسف إِلفه  فِي كولتِ: [ففرف ذفا قفدف عفرف هووف
ائِيلف رف ِض إِلح فِي إِسف كفة  ِمنف عفبفِدكف. الفرف ذف بفرف النف ففخو ذو: [ففقفالف]. وف هو إِنتِي لف آخو امف اقِف  أفمف ب  الحِذي أفنفا وف ي  هووف الرح فبفى]. حف ذف ففأ لفيفِه أفنف يفأفخو أفلفحح عف .وف

انو ِ: [ففقفالف نوعفمف بت ى بفلف ِللرح رف ۭة أوخف ة  ِلِلهف لف ذفبِيحف قفة  وف رف حف بو بفعفدو عفبفدوكف مو اِب، لفنحهو لف يوقفرتِ لفيفِن ِمنف الت رف لو بفغف ا يوعفطفى ِلعفبفِدكف ِحمف ِر. أفمف عفنف هفذفا الفمف
ب  ِلعفبفِدكف ففحو الرح وِدي فِي بفيفِت: يفصف ، ففِعنفدف سوجو ونف دو فِي بفيفِت ِرم  جو فسف تفنِدف عفلفى يفِدي ففأ يفسف دف هونفاكف وف جو ونف ِليفسف وِل سفيتِِدي إِلفى بفيفِت ِرم  ِعنفدف دوخو

ِر ب  ِلعفبفِدكف عفنف هفذفا الفمف ففحو الرح ونف يفصف ِض بِسفلفۭم: [ففقفالف لفهو]. ِرم  ِزي غولفمو أفِليشفعف]. امف ِض قفالف ِجيحف سفاففة  ِمنف الفرف ا مفضفى ِمنف ِعنفِدِه مف لفمح وف
ِ ِل اح جو هو: [رف رف ضف ا أفحف ِ هفذفا مف اِميت انف الفرف ذف ِمنف يفِد نوعفمف تفنفعف عفنف أفنف يفأفخو ذفا سفيتِِدي قفِد امف ذو ِمنفهو شفيفئا . هووف آخو هو وف اءف رف ِري وف ب  إِنتِي أفجف ي  هووف الرح ].حف



انف اءف نوعفمف رف ِزي وف قفالف. ففسفارف ِجيحف كفبفِة ِلِلقفائِِه وف رف لف عفِن الفمف هو نفزف اءف رف اِكضا  وف انو رف آهو نوعفمف ا رف لفمح لفنِي. سفلفم : [ففقفالف] أفسفلفم ؟: [وف سف إِنح سفيتِِدي قفدف أفرف
لحتفيف ثِيفاۭب: قفائِل  حو ۭة وف نفةف فِضح زف ا وف ِطِهمف فعف ايِمف ِمنف بفنِي الفنفبِيفاِء، ففأ بفِل أفففرف اِن ِمنف جف اءف إِلفيح غولفمف قفِت قفدف جف ذفا فِي هفذفا الفوف انو]. هووف اقفبفلف: [ففقفالف نوعفمف

نفتفيفِن زف ذف وف خو هو]. وف لفهفا قودحامف مف ِه ففحف يف ا ِلغولفمف دفففعفهف لحتفيِ الثتِيفاِب وف حو ۭة فِي ِكيسفيفِن وف نفتفيف فِضح زف رح وف صف لفيفِه وف أفلفحح عف ذفهفا ِمنف. وف ِة أفخف لف إِلفى الفكفمف صف ا وف لفمح وف
لفقفا لفيفِن ففانفطف جو لفقف الرح أفطف ا فِي الفبفيفِت وف دفعفهف أفوف ا وف امف سفيتِِدِه. أفيفِديِهمف قففف أفمف وف لف وف ا هووف ففدفخف أفمح ِزي؟: [ففقفالف لفهو أفِليشفعو. وف لفمف: [ففقفالف] ِمنف أفيفنف يفا ِجيحف

ِذ ثِيفاۭب: [ففقفالف لفهو]. يفذفهفبف عفبفدوكف إِلفى هونفا أفوف هونفاكف لفخف ِة وف ِذ الفِفضح قفت  لفخف ؟ أفهووف وف كفبفتِِه ِلِلقفائِكف رف لو ِمنف مف جو عف الرح جف أفلفمف يفذفهفبف قفلفبِي ِحينف رف
ِلكف إِلفى الفبفِد بِنفسف انف يفلفصفقو بِكف وف صو نوعفمف اۭر؟ ففبفرف وف جف عفبِيۭد وف بفقفۭر وف غفنفۭم وف وۭم وف كورو يفتووۭن وف زف صف كفالثحلفجِ!] وف اِمِه أفبفرف جف ِمنف أفمف رف ففخف . 

بِيفاِء لفِليشفعف قفالف بفنوو الفنف لفيفنفا: [وف يتِق  عف كف ضف امف ونف فِيِه أفمف ِقيمو نو مو ِضعو الحِذي نفحف وف ذفا الفمف اِحۭد. هووف ذف ِمنف هونفاكف كول  وف نفأفخو دونتِ وف ففلفنفذفهفبف إِلفى الورف
ِضعا  ِلنوِقيمف فِيِه وف فوِسنفا هونفاكف مف لف لفنف نفعفمف شفبفة ، وف اِحد ]. اذفهفبووا: [ففقفالف]. خف عف عفبِيِدكف: [ففقفالف وف اذفهفبف مف مف]. إِنتِي أفذفهفبو: [ففقفالف]. اقفبفلف وف عفهو .ففانفطفلفقف مف

شفبا  دونتِ قفطفعووا خف لووا إِلفى الورف صف ا وف لفمح اِء. وف ِديدو فِي الفمف قفعف الفحف شفبفة  وف اِحد  يفقفطفعو خف إِذف كفانف وف خف. وف لو!] آِه يفا سفيتِِدي لفنحهو عفاِريفة : [ففصفرف جو ففقفالف رف
ِ ِديدو] أفيفنف سفقفطف؟: [اح ففا الفحف ، ففطف أفلفقفاهو هونفاكف ، ففقفطفعف عوودا  وف ِضعف وف اهو الفمف فرف ففعفهو ِلنفففِسكف: [ففقفالف. ففأ ذفهو]. ارف أفخف دح يفدفهو وف امف ففكفانف. ففمف ِلكو أفرف ا مف أفمح وف

بِيِدِه قفائِل  عف عف رف مف تفآمف ، وف ائِيلف رف اِربو إِسف لحتِي: [يوحف حف ِ تفكوونو مف كفاِن الففولفنِيت ائِيلف يفقوولو]. فِي الفمف رف ِلِك إِسف ِ إِلفى مف لو اح جو سفلف رف فرف ذفرف ِمنف أفنف تفعفبورف: [ففأ احف
ال ونف هونفاكف اِميتِينف حف ِضعِ، لفنح الفرف وف ذفا الفمف ، لف]. بِهف فحظف هونفاكف تفحف هو ِمنفهو وف ذحرف حف ِ وف لو اح جو نفهو رف ِضعِ الحِذي قفالف لفهو عف وف ائِيلف إِلفى الفمف رف ِلكو إِسف سفلف مف فرف ففأ

تفيفِن رح لف مف ة  وف رح مف. مف قفالف لفهو دفعفا عفبِيدفهو وف ِر، وف امف ِمنف هفذفا الفمف ِلِك أفرف بف قفلفبو مف طفرف ائِيلف: [ففاضف رف ِلِك إِسف نف ِمنحا هووف ِلمف ونفنِي مف بِرو ا توخف اِحد !] أفمف ففقفالف وف
بِيِدِه ِلكف: [ِمنف عف دفِعِك. لفيفسف هفكفذفا يفا سفيتِِدي الفمف ا فِي ِمخف لحمو بِهف وِر الحتِي تفتفكف ائِيلف بِالومو رف ِلكف إِسف بِرو مف ائِيلف يوخف رف لفِكنح أفِليشفعف النحبِيح الحِذي فِي إِسف ].وف

ذفهو: [ففقفالف آخو ِسلف وف ورف وا أفيفنف هووف ففأ انفظورو بِرف]. اذفهفبووا وف وخف اءووا لفيفل ]. هووف فِي دووثفانف: [ففأ جف يفشا  ثفِقيل ، وف جف كفبفاۭت وف رف مف يفل  وف سفلف إِلفى هونفاكف خف فرف ففأ
ِدينفِة اطووا بِالفمف أفحف كفبفات . وف رف مف يفل  وف خف ِدينفِة وف ِحيط  بِالفمف يفش  مو إِذفا جف جف وف رف خف قفامف وف ِ وف ِل اح جو اِدمو رف هو لفهو. ففبفكحرف خف كفيففف! آِه يفا سفيتِِدي: [ففقفالف غولفمو

؟ لو مف: [ففقفالف] نفعفمف عفهو ثفرو ِمنف الحِذينف مف عفنفا أفكف ، لفنح الحِذينف مف فف قفالف]. لف تفخف لحى أفِليشفعو وف صف ِه ففيوبفِصرف: [وف يفنفيف ، اففتفحف عف ب  يفنفيِ]. يفا رف ب  عف ففففتفحف الرح
لف أفِليشفعف وف كفبفاِت نفاۭر حف رف مف يفل  وف لووء  خف مف بفلو مف إِذفا الفجف ، وف رف فبفصف ِ. الفغولفِم ففأ بت لحى أفِليشفعو إِلفى الرح لووا إِلفيفِه صف ا نفزف لفمح مف: [وف لفِء الومف ِربف هفؤو اضف

ى ِل أفِليشفعف]. بِالفعفمف ى كفقفوف مف بِالفعفمف بفهو رف مف أفِليشفعو. ففضف ِدينفةف: [ففقفالف لفهو لف هفِذِه ِهيف الفمف ، وف ِل. لفيفسفتف هفِذِه ِهيف الطحِريقف جو فِسيرف بِكومف إِلفى الرح اتفبفعوونِي ففأ
لفيفِه ةِ]. الحِذي توففتتِشوونف عف ةف قفالف أفِليشفعو. ففسفارف بِِهمف إِلفى السحاِمرف لووا السحاِمرف ا دفخف وا: [ففلفمح لفِء ففيوبفِصرو يونف هفؤو تفحف أفعف ب  افف مف]. يفا رف يونفهو ب  أفعف ففففتفحف الرح

ةِ سفِط السحاِمرف إِذفا هومف فِي وف وا وف رو فبفصف آهومف. ففأ ا رف ائِيلف لفِليشفعف لفمح رف ِلكو إِسف ِربو يفا أفبِي؟: [ففقفالف مف ؟ هفلف أفضف ِربو ِربف: [ففقفالف] هفلف أفضف ِربو! لف تفضف تفضف
ِسكف بِقفوف مف بِسفيفِفكف وف ِلقووا إِلفى سفيتِِدِهمف. الحِذينف سفبفيفتفهو بووا ثومح يفنفطف رف يفشف مف ففيفأفكولووا وف هو امف اء  أفمف مف بفزا  وف شفِربووا،]. ضفعف خو لووا وف فكف ة  ففأ ة  عفِظيمف ِليمف مف وف لفمف لفهو فوف ففأ

لفقووا إِلفى سفيتِِدِهمف مف ففانفطف لفقفهو ائِيلف. ثومح أفطف رف ِض إِسف لو إِلفى أفرف خو امف تفدف يووشو أفرف لفمف تفعودف أفيفضا  جو يفِشِه. وف عف كولح جف مف امف جف ِلكف أفرف دفدف مف كفانف بفعفدف ذفِلكف أفنح بفنفهف وف
ةف رف السحاِمرف اصف ِعدف ففحف صف ةِ. وف وع  شفِديد  فِي السحاِمرف كفانف جو بفعو الفقفاِب ِمنف. وف رو ِة وف انِينف ِمنف الفِفضح اِر بِثفمف أفسو الفِحمف ارف رف تحى صف وهفا حف رو اصف هومف حف وف

ِة ۭس ِمنف الفِفضح مف اِم بِخف مف أفة  إِلفيفِه. ِزبفِل الفحف رف ِت امف خف رف ائِزا  عفلفى الس وِر صف ائِيلف جف رف ِلكو إِسف ا كفانف مف بفيفنفمف ِلكف: [وف لتِصف يفا سفيتِِدي الفمف !لف: [ففقفالف]. خف
ب  ِك الرح لتِصف ةِ؟. يوخف رف ِر أفوف ِمنف الفِمعفصف لتِصوِك؟ أفِمنف الفبفيفدف ِلكو] ِمنف أفيفنف أوخف ا الفمف ا لفِك؟: [ثومح قفالف لفهف أفةو قفالفتف ِلي: [ففقفالفتف] مف رف هفاتِي ابفنفِك: هفِذِه الفمف

مف ثومح نفأفكولف ابفنِي غفدا  لفنفاهو. ففنفأفكولفهو الفيفوف أفكف لفقفنفا ابفنِي وف ِر. ففسف ِم الخف ا فِي الفيفوف ا: ثومح قولفتو لفهف نفهف فِت ابف بحأ ِلكو كفلفمف]. هفاتِي ابفنفِك ففنفأفكولفهو ففخف ا سفِمعف الفمف ففلفمح
سفِدِه ح  ِمنف دفاِخۭل عفلفى جف إِذفا ِمسف تفاز  عفلفى الس وِر، ففنفظفرف الشحعفبو وف جف هووف مو قف ثِيفابفهو وف زح أفةِ مف رف هفكفذفا يفِزيدو إِنف قفامف: [ففقفالف. الفمف و وف نفعو ِلي اح هفكفذفا يفصف

مف لفيفِه الفيفوف أفسو أفِليشفعف بفِن شفاففاطف عف لووسا  ِعنفدفهو]. رف الش يووخو جو اِلسا  فِي بفيفتِِه وف كفانف أفِليشفعو جف اِمِه. وف ل  ِمنف أفمف جو سفلف رف فرف سوولو إِلفيفِه. ففأ ا أفتفى الرح لفمف قفبف وف

وهو ِعنفدف الفبفاِب: [قفالف ِللش يووخِ صورو احف ِلقووا الفبفابف وف فغف سوولو ففأ اءف الرح وا إِذفا جف أفِسي؟ انفظورو سفلف ِليفقفطفعف رف أفيفتومف أفنح ابفنف الفقفاتِِل هفذفا قفدف أفرف أفلفيفسف. هفلف رف
هو؟ اءف رف يف سفيتِِدِه وف تو قفدفمف سووِل نفاِزل  إِلفيفِه]. صفوف مف إِذفا بِالرح هو لتِمو ا هووف يوكف بفيفنفمف ِ: [ففقفالف. وف بت ذفا هفذفا الشحر  هووف ِمنف قِبفِل الرح ِ. هووف بت تفِظرو ِمنف الرح اذفا أفنف مف

 .[بفعفدو؟

قفالف أفِليشفعو ِ: [وف بت عووا كفلفمف الرح مف ب . اسف لفتفا الشحِعيِر بِشفاقِۭل فِي بفاِب: هفكفذفا قفالف الرح كفيف لفةو الدحقِيِق بِشفاقِۭل وف قفِت غفدا  تفكوونو كفيف فِي ِمثفِل هفذفا الفوف
ةِ ِ]. السحاِمرف ِل اح جو تفنِدو عفلفى يفِدِه قفالف ِلرف ِلِك كفانف يفسف نفِديتا  ِللفمف إِنح جو اِء: [وف ى فِي السحمف نفعو كوو  ب  يفصف ذفا الرح ؟! هووف رو إِنحكف: [ففقفالف] هفلف يفكوونو هفذفا الفمف

لفِكنف لف تفأفكولو ِمنفهو نفيفكف وف ى بِعفيف ِل الفبفاِب]. تفرف خف دف ۭص ِعنفدف مف اۭل بورف بفعفةو ِرجف كفانف أفرف اِحبِِه. وف دوهومف ِلصف ؟: [ففقفالف أفحف وتف تحى نفمو اِلسوونف هونفا حف نو جف اذفا نفحف ِلمف
ا وتو فِيهف ِدينفِة ففنفمو وعو فِي الفمف ِدينفةف، ففالفجو لو الفمف خو وتو. إِذفا قولفنفا نفدف نفا هونفا نفمو لفسف إِذفا جف يِينفا. وف يوونفا حف تفحف ، ففإِِن اسف اِميتِينف لحِة الفرف حف قوطف إِلفى مف ففالنف هفلومح نفسف

تفنفا إِنف قفتفلوونفا مو اِميتِينف]. وف لحِة الفرف حف وا فِي الفِعشفاِء ِليفذفهفبووا إِلفى مف د . ففقفامو اِميتِينف ففلفمف يفكونف هونفاكف أفحف لحِة الفرف حف اءووا إِلفى آِخِر مف عف. ففجف مف بح أفسف ففإِنح الرح
يفۭش عفِظيۭم تف جف وف يفۭل، صف تف خف وف صف كفبفاۭت وف رف تف مف اِميتِينف صفوف يفشف الفرف اِحدو لفِخيِه. جف لووكف: [ففقفالووا الفوف نفا مو رف ِضدح تفأفجف ائِيلف قفِد اسف رف ِلكو إِسف ذفا مف هووف

لفيفنفا ِريتِينف ِليفأفتووا عف لووكف الفِمصف مو اةِ]. الفِحثتِيتِينف وف بووا ِلنفجف هفرف ، وف ا ِهيف لحةف كفمف حف الفمف هومو، وف ِميرف حف مف وف لفهو يف خف مف وف هو كووا ِخيفامف تفرف بووا فِي الفِعشفاِء وف هفرف وا وف ففقفامو
فوِسِهمف وهفا. أفنف رو طفمف ضووا وف مف ثِيفابا  وف ذفهفبا  وف ة  وف ا فِضح لووا ِمنفهف مف حف شفِربووا وف لووا وف فكف اِحدفة ، ففأ ة  وف يفمف لووا خف دفخف لحِة وف حف صو إِلفى آِخِر الفمف لفِء الفبورف اءف هفؤو جف .وف

وا رو طفمف ضووا وف مف ا وف لووا ِمنفهف مف حف ى وف رف ة  أوخف يفمف لووا خف دفخف عووا وف جف مف ِلبفعفۭض. ثومح رف سفنا : [ثومح قفالف بفعفضوهو نفا عفاِمِلينف حف ةۭ. لفسف مو بِشفارف مو هووف يفوف هفذفا الفيفوف
نو سفاِكتوونف نفحف اِدفونفا شفر ! وف بفاحِ يوصف نفا إِلفى ضووِء الصح ِلِك. ففإِِن انفتفظفرف بِرف بفيفتف الفمف نوخف لف وف خو لومح النف نفدف وهو]. ففهف بفرو أفخف ِدينفِة وف ابف الفمف دفعووا بفوح اءووا وف :ففجف

ا ِهيف[ ِخيفام  كفمف بووطفة  وف رف ِمير  مف حف بووطفة  وف رف يفل  مف لفِكنف خف تو إِنفسفاۭن، وف وف لف صف د  وف اِميتِينف ففلفمف يفكونف هونفاكف أفحف لحةف الفرف حف لفنفا مف ابِينف]. إِنحنفا دفخف ففدفعفا الفبفوح
ِلِك دفاِخل  وا بفيفتف الفمف بفرو فخف قفالف ِلعفبِيِدِه. ففأ ِلكو لفيفل  وف اِمي ونف: [ففقفامف الفمف ا ففعفلف لفنفا الفرف نحكومف مف بِرف وخف تفبِئووا. لف لحِة ِليفخف حف وا ِمنف الفمف جو رف وا أفنحنفا ِجيفاع  ففخف عفِلمو

قفۭل قفائِِلينف ِدينفةف: فِي حف لفنفا الفمف دفخف يفاء  وف لفيفِهمف أفحف نفا عف ِدينفِة قفبفضف وا ِمنف الفمف جو رف اِحد  ِمنف عفبِيِدِه]. إِذفا خف ابف وف فجف يفِل الفبفاقِيفِة: [ففأ سفة  ِمنف الفخف مف ذووا خف ففلفيفأفخو
ا ائِيلف الحِذينف ففنووا. الحتِي بفِقيفتف فِيهف رف هووِر إِسف مف ا، أفوف ِهيف نفِظيرو كولتِ جو ائِيلف الحِذينف بفقووا بِهف رف هووِر إِسف مف ى. ِهيف نفِظيرو كولتِ جو نفرف ِسلو وف ذووا]. ففنورف فخف ففأ
يفۭل كفبفتفيف خف رف اِميتِينف قفائِل . مف يفِش الفرف اءف جف رف ِلكو وف سفلف الفمف أفرف وا: [وف انفظورو لن  ثِيفابا ]. اذفهفبووا وف إِذفا كول  الطحِريِق مف ، وف دونتِ هومف إِلفى الورف اءف رف لفقووا وف ففانفطف

لفتِِهمف اِمي ونف ِمنف عفجف ا الفرف هف حف آنِيفة  قفدف طفرف ِلكف. وف وا الفمف بفرو أفخف سولو وف عف الر  جف اِميتِينف. ففرف لحةف الفرف حف بووا مف نفهف جف الشحعفبو وف رف لفةو الدحقِيِق بِشفاقِۭل. ففخف ففكفانفتف كفيف



ِ بت سفبف كفلفِم الرح لفتفا الشحِعيِر بِشفاقِۭل حف كفيف ا قفالف. وف اتف كفمف تفنِدو عفلفى يفِدِه، ففدفاسفهو الشحعفبو فِي الفبفاِب ففمف نفِديح الحِذي كفانف يفسف ِلكو عفلفى الفبفاِب الفجو أفقفامف الفمف وف
ِلِك إِلفيفِه وِل الفمف لحمف ِعنفدف نوزو ِ الحِذي تفكف لو اح جو ِلِك. رف ِ ِللفمف لو اح جو ا قفالف رف قفِت: [ففإِنحهو لفمح لفةو دفقِيۭق بِشفاقِۭل تفكوونو فِي ِمثفِل هفذفا الفوف كفيف لفتفا شفِعيۭر بِشفاقِۭل وف يف كف

ةِ ِ] غفدا  فِي بفاِب السحاِمرف لف اح جو نفِدي  رف ابف الفجو اِء: [أفجف ى فِي السحمف نفعو كوو  ب  يفصف ذفا الرح ِر؟! هووف ى بِعفيفنفيفكف: [قفالف] هفلف يفكوونو ِمثفلف هفذفا الفمف إِنحكف تفرف
لفِكنحكف لف تفأفكولو ِمنفهو اتف. ففكفانف لفهو كفذفِلكف]. وف دفاسفهو الشحعفبو فِي الفبفاِب ففمف . 

ا نفهف يفا ابف أفةف الحتِي أفحف رف قفالف أفِليشفعو ِللفمف بِي: [وف ا تفتفغفرح ثومف يف بِي حف تفغفرح توِك وف بفيف انفطفِلِقي أفنفِت وف وعۭ ففيفأفتِي أفيفضا  عفلفى. قووِمي وف بح قفدف دفعفا بِجو لفنح الرح
ِض سفبفعف ِسنِيۭن فِي]. الفرف ِطينِيتِينف سفبفعف ِسنِيۭن وف ِفِلسف ِض الف بفتف فِي أفرف تفغفرح ا وف بفيفتوهف لفقفتف ِهيف وف انفطف ِ، وف ِل اح جو سفبف كفلفِم رف ففعفلفتف حف أفةو وف رف ِت الفمف ففقفامف

ا قفِلهف حف ا وف ِل بفيفتِهف ِلِك لفجف خف إِلفى الفمف رو تف ِلتفصف جف رف خف ِطينِيتِينف وف ِفِلسف ِض الف أفةو ِمنف أفرف رف عفِت الفمف جف نِيِن السحبفعِ رف ايفِة الستِ ِزي غولفِم. نِهف ِلكو ِلِجيحف قفالف الفمف وف
ِ ِل اح جو ا أفِليشفعو: [رف ِميعف الفعفظفائِِم الحتِي ففعفلفهف ا]. قوصح عفلفيح جف نفهف يفا ابف أفةِ الحتِي أفحف رف يتِتف إِذفا بِالفمف يفا الفمف ِلِك كفيففف أفنحهو أفحف ا هووف يفقوص  عفلفى الفمف فِيمف وف

ا قفِلهف حف ا وف ِل بفيفتِهف ِلِك لفجف خو إِلفى الفمف رو ِزي. تفصف يفاهو أفِليشفعو: [ففقفالف ِجيحف ا الحِذي أفحف نوهف هفذفا هووف ابف أفةو وف رف ، هفِذِه ِهيف الفمف ِلكف ِلكو]. يفا سفيتِِدي الفمف فلف الفمف ففسفأ
ِصيتا  قفائِل  ِلكو خف طفاهفا الفمف فعف ، ففأ لفيفِه ذفِلكف أفةف ففقفصحتف عف رف ضف إِلفى النف: [الفمف كفِت الفرف ِِ تفرف قفِل ِمنف ِحينف ِميعف غفلحِت الفحف جف ا وف ا لفهف ِجعف كولح مف اءف]. أفرف جف وف

قف شف ِريضا ، ففِقيلف لفهو. أفِليشفعو إِلفى ِدمف امف مف ِلكو أفرف دفدو مف كفانف بفنفهف ِ إِلفى هونفا: [وف لو اح جو اءف رف ائِيلف]. قفدف جف زف ِلكو ِلحف اذفهفبف: [ففقفالف الفمف ذف بِيفِدكف هفِديحة  وف خو
بح بِِه فِل الرح أ اسف ِ، وف ِل اح جو تِقفبفاِل رف ِضي هفذفا: ِلسف رف ففى ِمنف مف لف]. هفلف أفشف قف ِحمف شف اِت ِدمف يفرف ِمنف كولتِ خف ذف هفِديحة  بِيفِدِه، وف أفخف تِقفبفاِلِه وف ائِيلو ِلسف زف ففذفهفبف حف

قفالف هو وف امف قففف أفمف وف اءف وف جف ل  وف مف بفِعينف جف لفنِي إِلفيفكف قفائِل : [أفرف سف امف قفدف أفرف ِلكف أفرف دفدف مف ِضي هفذفا؟: إِنح ابفنفكف بفنفهف رف ففى ِمنف مف :ففقفالف لفهو أفِليشفعو] هفلف أوشف
ففى[ قولف لفهو ِشففاء  توشف تا . اذفهفبف وف وف وتو مف ب  أفنحهو يفمو انِي الرح قفدف أفرف ِجلف]. وف تحى خف ثفبحتفهو حف لفيفِه وف هو عف عفلف نفظفرف ِ. ففجف لو اح جو ائِيلو. ففبفكفى رف زف اذفا: [ففقفالف حف ِلمف

مو: [ففقفالف] يفبفِكي سفيتِِدي؟ طتِ توحف مف بِالسحيفِف وف تفقفتولو شوبحانفهو صوونِِهمف وف ِلقو النحارف فِي حو ، ففإِنحكف توطف ائِيلف ِمنف الشحرتِ رف ا سفتفففعفلوهو بِبفنِي إِسف تو مف لفنتِي عفِلمف
مف اِملفهو وف تفشوق  حف مف وف ففالفهو ائِيلو]. أفطف زف رف الفعفِظيمف؟: [ففقفالف حف تحى يفففعفلف هفذفا الفمف بفدوكف الفكفلفبو حف نف هووف عف مف ِلكا : [ففقفالف أفِليشفعو] وف ب  إِيحاكف مف انِي الرح قفدف أفرف

امف فلفهو]. عفلفى أفرف أ لف إِلفى سفيتِِدِه ففسف دفخف ؟: [ففانفطفلفقف ِمنف ِعنفِد أفِليشفعف وف اذفا قفالف لفكف أفِليشفعو يفا: [ففقفالف] مف ا]. قفالف ِلي إِنحكف تفحف سفهف غفمف بفدفةف وف ذف اللتِ فِي الفغفِد أفخف وف
ضا  عفنفهو ائِيلو ِعوف زف لفكف حف مف ، وف اتف مف ِهِه وف جف هفا عفلفى وف نفشفرف اِء وف ِلِك. بِالفمف يفهووشفاففاطف مف ائِيلف وف رف ِلِك إِسف آبف مف امف بفِن أفخف اِمسفِة ِليوورف فِي السحنفِة الفخف وف

ِلِك يفهووذفا امو بفنو يفهووشفاففاطف مف لفكف يفهوورف ِليمف. يفهووذفا، مف شف ِۭ فِي أوورو انِي ِسنِينف لفكف ثفمف مف ، وف لفكف ثفلفثِينف سفنفة  ِحينف مف سفارف فِي طفِريِق. كفانف ابفنف اثفنفتفيفِن وف وف
أفة  رف آبف كفانفتف لفهو امف ، لفنح بِنفتف أفخف آبف ا ففعفلف بفيفتو أفخف ائِيلف كفمف رف لووِك إِسف ِ. مو بت يفنفيِ الرح عفِملف الشحرح فِي عف ِل. وف ب  أفنف يوبِيدف يفهووذفا ِمنف أفجف لفمف يفشفإِ الرح وف

ِلبفنِيِه كولح الفيحاِم اجا  وف ا قفالف إِنحهو يوعفِطيِه ِسرف دف عفبفِدِه، كفمف ِلكا . دفاوو فوِسِهمف مف لحكووا عفلفى أفنف مف امو إِلفى. فِي أفيحاِمِه عفصفى أفدوومو عفلفى يفهووذفا وف عفبفرف يفهورف وف
كفبفاِت رف سفاءف الفمف ؤف رو ِحيطف بِِه وف بف أفدوومف الفمو رف ضف قفامف لفيفل  وف عفهو، وف كفبفاِت مف رف ِميعو الفمف جف ِعيرف وف بف الشحعفبو إِلفى ِخيفاِمِهمف. صف هفرف عفصفى أفدوومو عفلفى. وف وف

ِم قفِت. يفهووذفا إِلفى هفذفا الفيفوف نفةو فِي ذفِلكف الفوف لووِك يفهووذفا. ِحينفئِۭذ عفصفتف ِلبف بفاِر الفيحاِم ِلمو تووبفة  فِي ِسففِر أفخف كف نفعف مف ا صف كول  مف امف وف وِر يفهوورف بفِقيحةو أومو .وف
نفهو ضا  عف يفا ابفنوهو ِعوف زف لفكف أفخف مف دف، وف ِدينفِة دفاوو عف آبفائِِه فِي مف دوفِنف مف عف آبفائِِه، وف امو مف عف يفهوورف طفجف اضف ِلِك. وف آبف مف امف بفِن أفخف ةف ِليوورف فِي السحنفِة الثحانِيفةف عفشفرف

ِلِك يفهووذفا امف مف يفا بفنو يفهوورف زف لفكف أفخف ، مف ائِيلف رف ِليمف. إِسف شف اِحدفة  فِي أوورو لفكف سفنفة  وف مف ، وف لفكف ِرينف سفنفة  ِحينف مف ِعشف يفا ابفنف اثفنفتفيفِن وف زف كفانف أفخف ِه. وف مو أومتِ اسف وف
ائِيلف رف ِلِك إِسف ِري مف آبف. عفثفلفيفا بِنفتو عومف رف بفيفِت أفخف آبف لفنحهو كفانف ِصهف بفيفِت أفخف ِ كف بت يفنفيِ الرح عفِملف الشحرح فِي عف ، وف آبف سفارف فِي طفِريِق بفيفِت أفخف .وف

امف اِمي ونف يوورف بف الفرف رف وِت ِجلفعفادف، ففضف امو امف فِي رف ِلِك أفرف ائِيلف مف زف قفاتفلفِة حف آبف ِلمو امف بفِن أفخف عف يوورف انفطفلفقف مف أف فِي. وف ِلكو ِليفبفرف امو الفمف عف يوورف جف ففرف
امف ِلكف أفرف ائِيلف مف زف قفاتفلفتِِه حف وتف ِعنفدف مو امو اِمي ونف فِي رف ا الفرف هو بِهف حف رف وحِ الحتِي جف رو ِعيلف ِمنف الفجو رف ى. يفزف ِلكو يفهووذفا ِليفرف امف مف يفا بفنو يفهوورف زف لف أفخف نفزف وف

ِريضا  ِعيلف لفنحهو كفانف مف رف آبف فِي يفزف امف بفنف أفخف  .يوورف

قفالف لفهو اِحدا  ِمنف بفنِي الفنفبِيفاِء وف دفعفا أفِليشفعو النحبِي  وف وتف ِجلفعفادف: [وف امو اذفهفبف إِلفى رف ِن هفِذِه بِيفِدكف وف ذف قِنتِينفةف الد هف خو يفكف وف قفوف ا. شودح حف لفتفهف صف إِذفا وف وف
صوبح ِن وف ذف قِنتِينفةف الد هف دفعۭ ثومح خو دفعۭ دفاِخلف ِمخف لف بِِه إِلفى ِمخف خو ادف تِِه وف وف سفِط إِخف هو ِمنف وف أفقِمف لف وف خو ادف ِشي وف ففانفظورف هونفاكف يفاهووف بفنف يفهووشفاففاطف بفنف نِمف

قولف أفِسِه وف ب : عفلفى رف ائِيلف: هفكفذفا قفالف الرح رف ِلكا  عفلفى إِسف توكف مف سفحف لف تفنفتفِظرف. قفدف مف بف وف رو اهف تفحِ الفبفابف وف وتف ِجلفعفادف]. ثومح افف امو ففانفطفلفقف النحبِي  إِلفى رف
لووس  يفِش جو ادو الفجف إِذفا قووح لف وف دفخف عفكف يفا قفائِدو: [ففقفالف. وف نفا: [ففقفالف يفاهوو]. ِلي كفلفم  مف نف ِمنحا كولتِ عف مف ا الفقفائِدو: [ففقفالف]. مف عفكف أفي هف ،]. مف لف الفبفيفتف دفخف ففقفامف وف

قفالف لفهو أفِسِه وف ائِيلف: [ففصفبح الد هفنف عفلفى رف رف ب  إِلفهو إِسف آبف سفيتِِدكف: هفكفذفا قفالف الرح ِربو بفيفتف أفخف ، ففتفضف ائِيلف رف ِ إِسف بت ِلكا  عفلفى شفعفِب الرح توكف مف سفحف .قفدف مف
ابفلف ِ ِمنف يفِد إِيزف بت بِيِد الرح ِميعِ عف اِء جف ِدمف اِء عفبِيِديف الفنفبِيفاِء وف أفنفتفِقمو ِلِدمف لفۭق. وف طف مو وۭز وف جو حف مف آبف كولح ذفكفۭر وف تفأفِصلو لفخف أفسف ، وف آبف ففيفبِيدو كول  بفيفِت أفخف

ائِيلف رف كفبفيفِت بفعفشفا بفِن أفِخيحا. فِي إِسف بفعفامف بفِن نفبفاطف وف آبف كفبفيفِت يفرو عفلو بفيفتف أفخف أفجف ا. وف فِنوهف نف يفدف لفيفسف مف ِعيلف وف رف قفِل يفزف ابفلف فِي حف تفأفكولو الفِكلفبو إِيزف ].وف
بف هفرف جف إِلفى عفبِيِد سفيتِِدِه ففِقيلف لفهو. ثومح ففتفحف الفبفابف وف رف ا يفاهوو ففخف أفمح ؟: [وف نوونو إِلفيفكف جف اءف هفذفا الفمف اذفا جف مف] أفسفلفم ؟ ِلمف لف: [ففقفالف لفهو جو أفنفتومف تفعفِرفوونف الرح

هو كفلفمف نفا. كفِذب : [ففقفالووا]. وف بِرف فخف كفذفا قفالف ِلي: [ففقفالف]. ففأ ب : بِكفذفا وف ائِيلف: هفكفذفا قفالف الرح رف ِلكا  عفلفى إِسف توكف مف سفحف بفهو]. قفدف مف ذف ثفوف أفخف اِحۭد وف ففبفادفرف كول  وف
قفالووا بووا بِالفبووِق وف رف ضف جِ نفففِسِه، وف تفهو عفلفى الدحرف عفهو تفحف ضف وف لفكف يفاهوو: [وف امف]. قفدف مف ِشي عفلفى يوورف عفصفى يفاهوو بفنو يفهووشفاففاطف بفِن نِمف امو. وف كفانف يوورف وف

امف ِلِك أفرف ائِيلف مف زف ائِيلف ِمنف حف رف كول  إِسف وتف ِجلفعفادف هووف وف امو افِظو عفلفى رف ا. يوحف بفهو بِهف رف وحِ الحتِي ضف رو ِعيلف ِمنف الفجو رف أف فِي يفزف ِلكو ِليفبفرف امو الفمف عف يوورف جف رف وف
امف ِلكف أفرف ائِيلف مف زف اِمي ونف ِحينف قفاتفلف حف ِعيلف: [ففقفالف يفاهوو. الفرف رف بِرف فِي يفزف ِدينفِة ِليفنفطفِلقف ففيوخف ِزم  ِمنف الفمف نفهف جف مو رو ، لف يفخف فوِسكومف ِكبف]. إِنف كفانف فِي أفنف رف وف

طفِجعا  هونفاكف امف كفانف موضف ، لفنح يوورف ِعيلف رف ذفهفبف إِلفى يفزف امف. يفاهوو وف ى يوورف ِلكو يفهووذفا ِليفرف يفا مف زف لف أفخف نفزف جِ فِي. وف اقِفا  عفلفى الفبورف قِيبو وف كفانف الرح وف
اعفةف يفاهوو ِعنفدف إِقفبفاِلِه، ففقفالف مف أفى جف ، ففرف ِعيلف رف اعفة : [يفزف مف ى جف امو]. إِنتِي أفرف ِسلفهو ِلِلقفائِِهمف ففيفقوولف: [ففقفالف يوورف أفرف ذف ففاِرسا  وف اِكبو] أفسفلفم ؟: [خو ففذفهفبف رف

قفالف ِس ِلِلقفائِِه وف ِلكو: [الفففرف ائِي: [ففقفالف يفاهوو] أفسفلفم ؟: هفكفذفا يفقوولو الفمف رف ِللسحلفِم؟ دورف إِلفى وف ا لفكف وف قِيبو!] مف لفمف: [ففقفالف الرح سوولو إِلفيفِهمف وف لف الرح صف قفدف وف
ِجعف ۭس ثفانِيا ]. يفرف اِكبف ففرف سفلف رف فرف لف إِلفيفِهمف قفالف. ففأ صف ا وف ِلكو: [ففلفمح ائِي: [ففقفالف يفاهوو] أفسفلفم ؟: هفكفذفا يفقوولو الفمف رف ِللسحلفِم؟ دورف إِلفى وف ا لفكف وف ففقفالف]. مف

قِيبو ِجعف: [الرح لفمف يفرف لف إِلفيفِهمف وف صف نووۭن. قفدف وف ِشي، لفنحهو يفسووقو بِجو ِق يفاهووف بفِن نِمف قو كفسفوف السحوف امو]. وف دودف: [ففقفالف يوورف جف]. اشف رف خف كفبفتوهو، وف رف ففشودحتف مف
ا ِلِلقفاِء يفاهوو جف رف كفبفتِِه، خف رف اِحۭد فِي مف ِلكو يفهووذفا، كول  وف يفا مف زف أفخف ائِيلف وف رف ِلكو إِسف امو مف ِ. يوورف ِعيِليت رف لفِة نفابووتف الفيفزف قف ادفففاهو ِعنفدف حف امو. ففصف أفى يوورف ا رف ففلفمح

؟: [ففقفالف] أفسفلفم  يفا يفاهوو؟: [يفاهووف قفالف هفا الفكفثِيرو رو ِسحف كف وف ابفلف أومتِ ا دفامف ِزنفى إِيزف يفا] أفي  سفلفۭم مف زف قفالف لفخف بف وف هفرف يفِه وف امو يفدف دح يفهوورف ِخيفانفة  يفا: [ففرف



يفا زف كفبفتِِه!] أفخف رف مو ِمنف قفلفبِِه ففسفقفطف فِي مف جف السحهف رف اعفيفِه، ففخف امف بفيفنف ِذرف بف يوورف رف ضف ِس وف قفرف ثفاِلثِِه. ففقفبفضف يفاهوو بِيفِدِه عفلفى الفقفوف قفالف ِلبِدف ففعفهو: [وف ارف
ِ ِعيِليت رف قفِل نفابووتف الفيفزف ِة حف ِقِه فِي ِحصح أفلف مف. وف كف لفيفِه هفذفا الفحو ب  عف عفلف الرح آبف أفبِيِه جف اءف أفخف رف عا  وف إِيحاكف مف ِكبفتو أفنفا وف اذفكورف كفيففف إِذف رف سا . وف أفلفمف أفرف أفمف

ب  لفِة يفقوولو الرح قف اِزيكف فِي هفِذِه الفحف وجف ، ففأ ب  اءف بفنِيِه يفقوولو الرح ِدمف ِ. دفمف نفابووتف وف بت ِل الرح سفبف قفوف قفلفِة حف أفلفِقِه فِي الفحف ففعفهو وف أفى ذفِلكف]. ففالنف ارف ا رف لفمح وف
قفالف دفهو يفاهوو وف تفاِن، ففطفارف بف فِي طفِريِق بفيفِت الفبوسف ِلكو يفهووذفا هفرف يفا مف زف ِربووهو: [أفخف ورف الحتِي ِعنفدف]. اضف كفبفِة فِي عفقفبفِة جو رف بووهو أفيفضا  فِي الفمف رف ففضف

لفعفامف اتف هونفاكف. يِبف مف ِجد و وف بف إِلفى مف رف دف. ففهف ِدينفِة دفاوو عف آبفائِِه فِي مف دفففنووهو فِي قفبفِرِه مف شفِليمف وف كفبفهو عفبِيدوهو إِلفى أوورو فرف ةف. ففأ اِديفةف عفشفرف فِي السحنفِة الفحف
يفا عفلفى يفهووذفا زف لفكف أفخف ، مف آبف امف بفِن أفخف ِعيلف. ِليوورف رف اءف يفاهوو إِلفى يفزف تفطفلحعفتف ِمنف. ففجف ا وف أفسفهف يحنفتف رف زف ا وف ِد عفيفنفيفهف لفتف بِالوثفمو ابفلو كفحح ا سفِمعفتف إِيزف لفمح وف

ةۭ وِل يفاهوو الفبفابف قفالفتف. كووح ِعنفدف دوخو ِري قفاتِِل سفيتِِدِه؟: [وف قفالف] أفسفلفم  ِلِزمف ةِ وف وف الفكووح هو نفحف هف جف ففعف وف ؟: [ففرف نف ِعي؟ مف نف مف لفيفِه اثفنفاِن أفوف] مف فف عف رف فشف ففأ
يفاِن وهفا: [ففقفالف. ثفلفثفة  ِمنف الفِخصف حو رف ا]. اطف يفِل ففدفاسفهف عفلفى الفخف ائِِط وف ا عفلفى الفحف وهفا، ففسفالف ِمنف دفِمهف حو شفِربف ثومح قفالف. ففطفرف أفكفلف وف لف وف دفخف :وف

ِلۭك[ ا بِنفتو مف فِنووهفا لفنحهف ادف لفعوونفةف وف يفِن]. اففتفِقدووا هفِذِه الفمف كففحيِ الفيفدف لفيفِن وف جف الرتِ ةف وف مف جو مف ا إِلح الفجو فِنووهفا لفمف يفِجدووا ِمنفهف ضووا ِليفدف ا مف لفمح عووا. وف جف ففرف
وهو بفرو أفخف ِ قفائِل : [ففقفالف. وف بِيت لحمف بِِه عفنف يفِد عفبفِدِه إِيِليحا التتِشف ِ الحِذي تفكف بت ابفلف: إِنحهو كفلفمو الرح مف إِيزف ِعيلف تفأفكولو الفِكلفبو لفحف رف قفِل يفزف ثحةو. فِي حف تفكوونو جو وف

ابفلو تحى لف يفقوولووا هفِذِه إِيزف ِعيلف حف رف ِم يفزف قفِل فِي قِسف ِه الفحف جف نفۭة عفلفى وف ابفلف كفِدمف  .[إِيزف

إِلفى                        ِعيلف الش يووخِ وف رف سفاِء يفزف ؤف ةِ إِلفى رو ا إِلفى السحاِمرف لفهف سف أفرف سفائِلف وف ةِ. ففكفتفبف يفاهوو رف آبف سفبفعوونف ابفنا  فِي السحاِمرف كفانف لفخف وف
وا ، انفظورو ِسلفح  نفة  وف صح حف ِدينفة  مو مف يفل  وف خف كفبفات  وف رف ِعنفدفكومف مف ، إِذف ِعنفدفكومف بفنوو سفيتِِدكومف وف الفِة إِلفيفكومف سف صووِل هفِذِه الرتِ آبف قفائِل : [ففالنف ِعنفدف وو بتِي أفخف رف مو

ِلكفاِن لفمف يفِقففا ذفا مف قفالووا: [هووف ا  وف ا  ِجدت افووا ِجدت ]. ففخف اِربووا عفنف بفيفِت سفيتِِدكومف حف ِ أفبِيِه وف ِسيت عفلووهو عفلفى كورف اجف لفحف ِمنف بفنِي سفيتِِدكومف وف الفصف لف وف الفففضف
ا قولفتف كولح مف ، وف نو : [عفبِيدوكف نفحف ب ونف إِلفى يفاهوو قفائِِلينف رف الفمو الش يووخو وف ِدينفِة وف الحِذي عفلفى الفمف سفلف الحِذي عفلفى الفبفيفِت وف فرف ؟] ففأ نو هو، ففكفيففف نفِقفو نفحف امف أفمف
اِل جف وسف الرتِ ؤو ذووا رو ِلي، ففخو سفِمعفتومف ِلقفوف يفنفيفكف ففاففعفلفهو]. ففكفتفبف إِلفيفِهمف ِرسفالفة  ثفانِيفة  قفائِل : [إِنف كونفتومف ِلي وف سونو فِي عف ا يفحف دا . مف لتِكو أفحف لفنفا نفففعفلوهو. لف نومف

ا . ففلفمح ب وهومف ِدينفِة الحِذينف رف اِء الفمف عف عوظفمف ل  كفانووا مف جو ِلِك سفبفعوونف رف بفنوو الفمف ]. وف ِعيلف رف قفِت غفدا  إِلفى يفزف ِو هفذفا الفوف تفعفالووا إِلفيح فِي نفحف بفنِي سفيتِِدكومف وف
سوولو اءف الرح . ففجف ِعيلف رف سفلووهفا إِلفيفِه إِلفى يفزف أفرف مف فِي ِسلفۭل وف وسفهو ؤو عووا رو ضف وف ل  وف جو قفتفلووا سفبفِعينف رف ِلِك وف ذووا بفنِي الفمف سفالفةو إِلفيفِهمف أفخف لفِت الرتِ صف وف

ِميعِ قفالف ِلجف قففف وف وف جف وف رف بفاحِ خف فِي الصح بفاحِ]. وف ِل الفبفاِب إِلفى الصح خف دف تفيفِن فِي مف عفلووهفا كوومف : [اجف ِلِك]. ففقفالف وِس بفنِي الفمف ؤو هو: [قفدف أفتووا بِرو بفرف أفخف وف
ِ إِلفى بت قوطو ِمنف كفلفِم الرح وا النف أفنحهو لف يفسف لفمو لفِء؟ ففاعف نف قفتفلف كولح هفؤو لفِكنف مف قفتفلفتوهو، وف يفتو عفلفى سفيتِِدي وف الشحعفِب: [أفنفتومف أفبفِريفاءو. هفئفنفذفا قفدف عفصف

آبف فِي قفتفلف يفاهوو كولح الحِذينف بفقووا ِلبفيفِت أفخف لحمف بِِه عفنف يفِد عفبفِدِه إِيِليحا]. وف ا تفكف ب  مف قفدف ففعفلف الرح ، وف آبف ب  عفلفى بفيفِت أفخف لحمف بِِه الرح ِض الحِذي تفكف الفرف
عفاةِ فِي قفِد الر  إِذف كفانف ِعنفدف بفيفِت عف ةِ. وف اءف سفائِرا  إِلفى السحاِمرف جف تحى لفمف يوبفِق لفهو شفاِردا . ثومح قفامف وف نفتِِه حف كفهف عفاِرفِِه وف مف ائِِه وف كولح عوظفمف ِعيلف وف رف يفزف

بفنِي ِلِك وف مف عفلفى بفنِي الفمف لتِ نو نفاِزلوونف ِلنوسف نفحف يفا، وف زف ةو أفخف وف نو إِخف ؟] ففقفالووا: [نفحف نف أفنفتومف : [مف ِلِك يفهووذفا. ففقفالف يفا مف زف ةف أفخف وف ادففف يفاهوو إِخف الطحِريِق صف
دا . ثومح انفطفلفقف ِمنف مف أفحف لفمف يوبفِق ِمنفهو ل  وف جو بفِعينف رف أفرف قفۭد، اثفنفيفِن وف قفتفلووهومف ِعنفدف بِئفِر بفيفِت عف يفاء  وف سفكووهومف أفحف فمف ]. ففأ يفاء  ِسكووهومف أفحف : [أفمف ِلكفِة]. ففقفالف الفمف

: [هفاِت ]. ففقفالف : [نفعفمف ؟] ففقفالف يفهوونفادفابو عف قفلفبِكف تفِقيم  نفِظيرو قفلفبِي مف سف قفالف لفهو: [هفلف قفلفبوكف مو كفهو وف كفاۭب يولفقِيِه، ففبفارف ادففف يفهوونفادفابف بفنف رف هونفاكف ففصف
قفتفلف ةِ، وف اءف إِلفى السحاِمرف جف بفتِِه. وف كف رف عفهو فِي مف كفبفهو مف أفرف ِ]. وف بت تِي ِللرح انفظورف غفيفرف ِعي وف : [هفلومح مف قفالف كفبفِة. وف رف هو إِلفيفِه إِلفى الفمف عفدف طفاهو يفدفهو، ففأفصف فعف ]. ففأ يفدفكف

آبف قفدف : [إِنح أفخف مف قفالف لفهو عف يفاهوو كولح الشحعفِب وف مف لحمف بِِه إِيِليحا. ثومح جف ِ الحِذي كف بت سفبف كفلفِم الرح تحى أفففنفاهو، حف ةِ حف آبف فِي السحاِمرف ِميعف الحِذينف بفقووا لفخف جف
ة  د ، لفنح ِلي ذفبِيحف نفتِِه. لف يوففقفدف أفحف كولح كفهف كولح عفابِِديِه وف ِميعف أفنفبِيفاِء الفبفعفِل وف عووا إِلفيح جف النف ففادف ا يفاهوو ففإِنحهو يفعفبودوهو كفثِيرا . وف أفمح عفبفدف الفبفعفلف قفِليل ، وف

سفلف يفاهوو أفرف تِكفافا  ِللفبفعفِل]. ففنفادووا بِِه. وف سووا اعف قفالف يفاهوو: [قفدتِ ۭر ِليوففنِيف عفبفدفةف الفبفعفِل. وف كف قفدف ففعفلف يفاهوو بِمف ]. وف نف فوِقدف لف يفِعيشو ة  ِللفبفعفِل. كول  مف عفِظيمف
انِۭب. ففقفالف ِللحِذي عفلفى انِۭب إِلفى جف ف بفيفتو الفبفعفِل ِمنف جف تفلف لووا بفيفتف الفبفعفِل ففامف دفخف د  إِلح أفتفى، وف لفمف يفبفقف أفحف ةِ الفبفعفِل وف ِميعو عفبفدف فتفى جف ائِيلف ففأ رف فِي كولتِ إِسف

كفاۭب إِلفى بفيفِت الفبفعفِل. ففقفالف ِلعفبفدفةِ الفبفعفِل: يفهوونفادفابو بفنو رف لف يفاهوو وف دفخف . وف لفبِسف مف مف جف لفهو رف فخف بفدفةِ الفبفعفِل]. ففأ لفبِسف ِلكولتِ عف ِرجف مف لفبِِس: [أفخف الفمف
فقفامف ا يفاهوو ففأ أفمح قفاۭت. وف رف حف مو بووا ذفبفائِحف وف لووا ِليوقفرتِ دفخف ]. وف دفهومف حف بفدفةف الفبفعفِل وف لفِكنح عف ِ، وف بت د  ِمنف عفبِيِد الرح نفا أفحف عفكومف هفهو وا ِلئفلح يفكوونف مف انفظورو [ففتتِشووا وف

ا انفتفهووا ِمنف تفقفِريِب لفمح اِل الحِذينف أفتفيفتو بِِهمف إِلفى أفيفِديكومف تفكوونو أفنففوسوكومف بفدفلف نفففِسِه]. وف جف و ِمنف الرتِ لو الحِذي يفنفجو جو : [الرح قفالف ل  وف جو انِينف رف اِرجا  ثفمف خف
وا إِلفى سفارو . وف اِلثو الثحوف مو الس عفاةو وف هو حف طفرف دتِ السحيفِف، وف بووهومف بِحف رف د ]. ففضف جف أفحف رو . لف يفخف ِربووهومف لووا اضف خو اِلِث: [ادف الثحوف قفِة قفالف يفاهوو ِللس عفاةِ وف رف حف الفمو

ِم. بفلفة  إِلفى هفذفا الفيفوف زف عفلووهو مف جف وا بفيفتف الفبفعفِل وف هفدفمو ثفالف الفبفعفِل وف وا تِمف كفسحرو قووهفا، وف رف أفحف اثِيلف بفيفِت الفبفعفِل وف وا تفمف جو رف أفخف ِدينفِة بفيفِت الفبفعفِل وف مف
وِل الذحهفِب الحتِي ا (أفيف عوجو ِطئو لفمف يفِحدف يفاهوو عفنفهف ائِيلف يوخف رف عفلف إِسف بفعفامف بفِن نفبفاطف الحِذي جف طفايفا يفرو لفِكنح خف . وف ائِيلف رف لف يفاهوو الفبفعفلف ِمنف إِسف تفأفصف اسف وف

ا بِقفلفبِي ففعفلفتف بِبفيفِت سفبف كولتِ مف حف ، وف نفيح تفِقيم  فِي عفيف سف ا هووف مو ِل مف سفنفتف بِعفمف ِل أفنحكف قفدف أفحف ب  ِليفاهوو: [ِمنف أفجف قفالف الرح ). وف الحتِي فِي دفانف فِي بفيفِت إِيلف وف
ائِيلف ِمنف كولتِ رف ِ إِلفِه إِسف بت فحظف ِللس لووِك فِي شفِريعفِة الرح لفِكنف يفاهوو لفمف يفتفحف ]. وف ائِيلف رف ِ إِسف ِسيت ِلسوونف عفلفى كورف ابِعِ يفجف كف إِلفى الفِجيِل الرح فبفنفاؤو ، ففأ آبف أفخف

وِم ِميعِ توخو ائِيلو فِي جف زف مف حف بفهو رف . ففضف ائِيلف رف ب  يفقوص  إِسف أف الرح . فِي تِلفكف الفيحاِم ابفتفدف ِطئو ائِيلف يوخف رف عفلف إِسف بفعفامف الحِذي جف طفايفا يفرو قفلفبِِه. لفمف يفِحدف عفنف خف
نوونف اِدي أفرف وِعيرف الحتِي عفلفى وف يتِينف ِمنف عفرو نفستِ الفمف أووبفيفنِيتِينف وف الرح اِديتِينف وف ِض ِجلفعفادف الفجف ِميعف أفرف ِس، جف ِرِق الشحمف شف ِة مف دونتِ ِلِجهف ائِيلف ِمنف الورف رف إِسف
عف آبفائِِه عف يفاهوو مف طفجف اضف . وف ائِيلف رف لووِك إِسف بفاِر الفيحاِم ِلمو تووبفة  فِي ِسففِر أفخف كف وتِِه مف بفرو كول  جف لف وف ا عفمف كول  مف وِر يفاهوو وف بفِقيحةو أومو . وف بفاشفانف ِجلفعفادف وف وف

ِرينف سفنفة  ِعشف انِيا  وف ةِ ثفمف ائِيلف فِي السحاِمرف رف ا يفاهوو عفلفى إِسف لفكف فِيهف كفانفِت الفيحامو الحتِي مف ضا  عفنفهو. وف ازو ابفنوهو ِعوف لفكف يفهووأفحف مف ةِ، وف  .ففدفففنووهو فِي السحاِمرف

يفا) يفهووآشف زف تو أفخف امف (أوخف ِلِك يفهوورف ذفتف يفهووشفبفعو بِنفتو الفمف فخف ِ. ففأ ِلِكيت ِل الفمف ِميعف النحسف فبفادفتف جف تف ففأ ، قفامف اتف ا قفدف مف يفا أفنح ابفنفهف زف أفتف عفثفلفيفا أوم  أفخف ا رف ففلفمح
ا فِي عفهف كفانف مف . وف ِه عفثفلفيفا ففلفمف يوقفتفلف جف ووهو ِمنف وف بحأ خف دفعِ السحِريِر، وف ِضعفتفهو ِمنف ِمخف رف مو ِلِك الحِذينف قوتِلووا هووف وف سفِط بفنِي الفمف سفِرقفتفهو ِمنف وف يفا وف زف بفنف أفخف

الس عفاةِ لحِدينف وف سفاءف ِمئفاِت الفجف ؤف ذف رو فخف سفلف يفهوويفادفاعو ففأ فِي السحنفِة السحابِعفِة أفرف ِض. وف اِلكفة  عفلفى الفرف ثفلفيفا مف عف تفبِئا  ِستح ِسنِينف وف خف ِ مو بت بفيفِت الرح
ا تفففعفلوونفهو. الث لفثو ِمنفكومو الحِذينف : [هفذفا مف هومف رف أفمف ِلِك. وف اهومو ابفنف الفمف أفرف ِ وف بت مف فِي بفيفِت الرح لفففهو تفحف اسف دا  وف مف عفهف عفهو قفطفعف مف ِ، وف بت ِه إِلفى بفيفِت الرح مف إِلفيف لفهو خف أفدف وف

اسفةف الفبفيفِت سوونف ِحرف رو اءف الس عفاةِ. ففتفحف رف الث لفثو عفلفى الفبفاِب وف الث لفثو عفلفى بفاِب سووۭر، وف ِلِك، وف اسفةف بفيفِت الفمف سوونف ِحرف رو لوونف فِي السحبفِت يفحف خو يفدف
اِحۭد الفيفِه، كول  وف وف ِلِك حف توِحيطوونف بِالفمف ِلِك. وف لف الفمف وف ِ حف بت اسفةف بفيفِت الرح سوونف ِحرف رو اِرِجينف فِي السحبفِت، يفحف ِميعو الفخف ، جف قفتفاِن ِمنفكومف الفِفرف . وف دتِ ِللصح



رف بِِه يفهوويفادفاعو ا أفمف سفبف كولتِ مف سفاءو الفِمئفاِت حف ؤف وِلِه. ففففعفلف رو دوخو وِجِه وف رو ِلِك فِي خو عف الفمف كوونووا مف . وف فووفف يوقفتفلو لف الص  نف دفخف مف هو بِيفِدِه. وف ِسلفحو
سفاِء ؤف فعفطفى الفكفاِهنو ِلرو اءووا إِلفى يفهوويفادفاعف الفكفاِهِن. ففأ جف اِرِجينف فِي السحبفِت وف عف الفخف الفهو الدحاِخِلينف فِي السحبفِت مف اِحۭد ِرجف ذووا كول  وف أفخف ، وف الفكفاِهنو

انِِب ِن إِلفى جف انِِب الفبفيفِت الفيفمف هو بِيفِدِه ِمنف جف اِحۭد ِسلفحو قففف الس عفاةو كول  وف وف ِ. وف بت دف الحتِي فِي بفيفِت الرح ِلِك دفاوو اسف الحتِي ِللفمف الفتفرف ابف وف الفِمئفاِت الفِحرف
وهو سفحو مف لحكووهو وف ادفةف، ففمف طفاهو الشحهف أفعف لفيفِه التحاجف وف عف عف ضف وف ِلِك وف جف ابفنف الفمف رف أفخف . وف تفِديِرينف سف ِلِك مو لف الفمف وف الفبفيفِت، حف بفحِ وف ذف لف الفمف وف الفبفيفِت الفيفسفِر حف

اقِف  ِلكو وف إِذفا الفمف تف وف نفظفرف ِ، وف بت لفتف إِلفى الشحعفِب إِلفى بفيفِت الرح الشحعفِب دفخف تف الس عفاةِ وف ا سفِمعفتف عفثفلفيفا صفوف لفمح ] وف ِلكو يف الفمف قفالووا: [ِليفحف فحقووا وف صف وف
ا ثفلفيفا ثِيفابفهف اِق. ففشفقحتف عف ِربوونف بِالفبفوف يفضف ونف وف حو ِض يفففرف كول  شفعفِب الفرف ِلِك، وف انِِب الفمف اِق بِجف و الفبفوف نفافِخو سفاءو وف ؤف الر  سفبف الفعفادفةِ، وف عفلفى الفِمنفبفِر حف

ا اقفتولووهو الحِذي يفتفبفعوهف فووِف، وف اِرجِ الص  وهفا إِلفى خف ِرجو يفِش: [أفخف ادف الفجف سفاءف الفِمئفاِت قووح ؤف رف يفهوويفادفاعو الفكفاِهنو رو فمف : [ِخيفانفة  ِخيفانفة !] ففأ تف خف رف صف وف
. قوتِلفتف هونفاكف ِلِك وف يفِل إِلفى بفيفِت الفمف ِل الفخف خف دف مفضفتف فِي طفِريِق مف ، وف ا الفيفاِديف لفيفهف فلفقووا عف ِ]. ففأ بت : [لف توقفتفلو فِي بفيفِت الرح بِالسحيفِف]. لفنح الفكفاِهنف قفالف

ِض إِلفى بفيفِت ِميعو شفعفِب الفرف لف جف دفخف الشحعفِب. وف ِلِك وف بفيفنف الفمف ِ، وف بت الشحعفِب ِليفكوونووا شفعفبا  ِللرح ِلِك وف بفيفنف الفمف ِ وف بت دا  بفيفنف الرح قفطفعف يفهوويفادفاعو عفهف وف
سفاءف ؤف ذف رو أفخف ِ. وف بت عفلف الفكفاِهنو نوظحارا  عفلفى بفيفِت الرح جف ذفابِحِ. وف امف الفمف تحانف كفاِهنف الفبفعفِل أفمف قفتفلووا مف اما ، وف اثِيلفهو تفمف وا تفمف كفسحرو هو وف ذفابِحف وا مف هفدفمو الفبفعفِل وف
لفسف عفلفى ِلِك، ففجف أفتووا فِي طفِريِق بفاِب الس عفاةِ إِلفى بفيفِت الفمف ِ وف بت ِلكف ِمنف بفيفِت الرح لووا الفمف فنفزف ِض، ففأ كولح شفعفِب الفرف الس عفاةف وف لحِدينف وف الفجف الفِمئفاِت وف
ِلِك. كفانف يفهووآشو ابفنف سفبفعِ ِسنِينف ِحينف قفتفلووا عفثفلفيفا بِالسحيفِف ِعنفدف بفيفِت الفمف ِدينفةو. وف ِت الفمف احف تفرف اسف ِض. وف ِميعو شفعفِب الفرف ففِرحف جف لووِك. وف ِ الفمو ِسيت كورف

لفكف   .مف

تفِقيم  فِي سف ا هووف مو عفِملف يفهووآشو مف يفةو، ِمنف بِئفِر سفبفعۭ. وف ِه ظفبف مو أومتِ اسف . وف شفِليمف بفِعينف سفنفة  فِي أوورو لفكف أفرف . مف لفكف يفهووآشو فِي السحنفِة السحابِعفِة ِليفاهوو، مف
يووقِدوونف عفلفى ونف وف بفحو الوونف يفذف ، بفلف كفانف الشحعفبو لف يفزف عف تفففعفاِت لفمف تونفتفزف رف . إِلح أفنح الفمو هو يفهوويفادفاعو الفكفاِهنو لحمف ا عف ِ كولح أفيحاِمِه الحتِي فِيهف بت عفيفنفيِ الرح

سفبف الن فووِس اِحۭد حف ةو كولتِ وف ةو، فِضح ائِجف ةو الرح ِ، الفِفضح بت ِخلفتف إِلفى بفيفِت الرح ِة الفقفدفاِس الحتِي أودف ِميعو فِضح نفِة: [جف قفالف يفهووآشو ِللفكفهف تفففعفاِت. وف رف الفمو
مف دح ا تفهف ونف مف مو متِ هومف يورف اِحبِِه وف اِحۭد ِمنف ِعنفِد صف فوِسِهمف كول  وف نفةو لفنف ذفهفا الفكفهف ِ، ِليفأفخو بت ا إِلفى بفيفِت الرح ِخلفهف طورو بِبفاِل إِنفسفاۭن أفنف يودف ۭة يفخف ِة، كول  فِضح مف قفوح الفمو

ِلكو دحمف ِمنف الفبفيفِت. ففدفعفا الفمف ا تفهف وا مف مو مح نفةو رف ِلِك يفهووآشف لفمف تفكوِن الفكفهف ِرينف ِللفمف الفِعشف فِي السحنفِة الثحاِلثفِة وف ما ]. وف دتِ تفهف ِجدف فِيِه مو ا وو ِمنف الفبفيفِت، كولح مف
ا عفلووهفا ِلمف ، بفِل اجف ابِكومف حف ة  ِمنف ِعنفِد أفصف ذووا فِضح مف ِمنف الفبفيفِت؟ ففالنف لف تفأفخو دح ا تفهف وا مف مو متِ اذفا لفمف تورف : [ِلمف مف فلفهو أ سف نفةف وف الفكفهف يفهووآشو يفهوويفادفاعف الفكفاِهنف وف
ثفقفبف نفدووقا  وف ذف يفهوويفادفاعو الفكفاِهنو صو فخف مف ِمنف الفبفيفِت. ففأ دح ا تفهف وا مف مو متِ لف يورف ة  ِمنف الشحعفِب وف ذووا فِضح نفةو عفلفى أفنف لف يفأفخو اففقف الفكفهف مف ِمنف الفبفيفِت]. ففوف دح تفهف

ِة عفلووا فِيِه كولح الفِفضح اِرسوو الفبفاِب جف نفةو حف الفكفهف ِ. وف بت وِل اِلنفسفاِن إِلفى بفيفِت الرح بفحِ عفِن الفيفِميِن ِعنفدف دوخو ذف انِِب الفمف عفلفهو بِجف جف ثفقفبا  فِي ِغطفائِِه، وف
ةف سفبووا الفِفضح حف وا وف ر  صف الفكفاِهنو الفعفِظيمو وف ِلِك وف ِعدف كفاتِبو الفمف نفدووِق أفنحهو صف تف فِي الص  ةف قفدف كفثورف ا الفِفضح أفوو ا رف كفانف لفمح ِ. وف بت لفِة إِلفى بفيفِت الرح خف دف الفمو

الفبفنحائِينف اِرينف وف ففقووهفا ِللنحجح أفنف ِ، وف بت كحِلينف عفلفى بفيفِت الرح وف سووبفةف إِلفى أفيفِدي عفاِمِلي الش غفِل الفمو حف ةف الفمف دفففعووا الفِفضح ِ. وف بت ودفةف فِي بفيفِت الرح جو وف الفمف
ا ِلكولتِ مف ِ وف بت دحمف ِمنف بفيفِت الرح ا تفهف ِميِم مف وتفِة ِلتفرف نفحو ةِ الفمف ارف الفِحجف شفاِب وف اِء الفخف ِلِشرف ةِ وف ارف اتِي الفِحجف نفحح ِلبفنحائِي الفِحيطفاِن وف ِ، وف بت الفعفاِمِلينف فِي بفيفِت الرح

ِة آنِيفِة الفِفضح ، كول  آنِيفِة الذحهفِب وف اق  لف أفبفوف نفاِضحو وف لف مف لف ِمقفصحات  وف ۭة وف ِ طوسووسو فِضح بت لف ِلبفيفِت الرح ِميِمِه. إِلح أفنحهو لفمف يوعفمف يونفففقو عفلفى الفبفيفِت ِلتفرف
وهومو لحمو الف الحِذينف سف جف اِسبووا الرتِ لفمف يوحف ِ. وف بت ا بفيفتف الرح ونف بِهف مو متِ ا ِلعفاِمِلي الش غفِل، ففكفانووا يورف ففعوونفهف ِ، بفلف كفانووا يفدف بت اِخلفِة إِلفى بفيفِت الرح ِة الدح ِمنف الفِفضح
،ِ بت لف إِلفى بفيفِت الرح خف ِطيحِة ففلفمف تودف ِة الفخف ةو ذفبِيحف فِضح ِة اِلثفِم وف ةو ذفبِيحف ا فِضح أفمح انفۭة. وف فمف لوونف بِأ مف كفانووا يفعفمف فيفِديِهمف ِليوعفطووهفا ِلعفاِمِلي الش غفِل لفنحهو ةف بِأ الفِفضح

ِلكو ذف يفهووآشو مف فخف . ففأ ِليمف شف عفدف إِلفى أوورو هو ِليفصف هف جف ائِيلو وف زف لف حف وح ذفهفا. ثومح حف أفخف تح وف بف جف ارف حف امف وف ِلكو أفرف ائِيلو مف زف ِعدف حف نفِة. ِحينفئِۭذ صف بفلف كفانفتف ِللفكفهف
ِ بت ائِِن بفيفِت الرح زف وِد فِي خف جو وف كولح الذحهفِب الفمف أفقفدفاسفهو وف لووكو يفهووذفا، وف هو مو يفا آبفاؤو زف أفخف امو وف يفهوورف ا يفهووشفاففاطو وف ِميعف الفقفدفاِس الحتِي قفدحسفهف يفهووذفا جف

لووِك بفاِر الفيحاِم ِلمو تووبفة  فِي ِسففِر أفخف كف ا عفِملف مف كول  مف وِر يفهووآشف وف بفِقيحةو أومو ِليمف. وف شف ِعدف عفنف أوورو امف ففصف ِلِك أفرف ائِيلف مف زف ا إِلفى حف لفهف سف أفرف ِلِك، وف بفيفِت الفمف وف
يفِه ابفادف بفنف شووِميرف عفبفدف يفهووزف عفةف وف اكفارف بفنف ِشمف يفثو يفنفِزلو إِلفى سفلحى. لفنح يووزف قفلفعفِة حف قفتفلووا يفهووآشف فِي بفيفِت الف ففتفنووا فِتفنفة  وف قفامف عفبِيدوهو وف يفهووذفا. وف

نفهو ضا  عف نوهو ِعوف يفا ابف صف لفكف أفمف مف دف، وف ِدينفِة دفاوو عف آبفائِِه فِي مف ، ففدفففنووهو مف اتف بفاهو ففمف رف  .ضف

عفِملف الشحرح ةف سفنفة . وف ةِ سفبفعف عفشفرف ائِيلف فِي السحاِمرف رف ازو بفنو يفاهوو عفلفى إِسف لفكف يفهووأفحف ِلِك يفهووذفا، مف يفا مف زف ِرينف ِليفهووآشف بفِن أفخف الفِعشف فِي السحنفِة الثحاِلثفِة وف
مف ائِيلف ففدفففعفهو رف ِ عفلفى إِسف بت ِميف غفضفبو الرح ا. ففحف نفهف . لفمف يفِحدف عف ِطئو ائِيلف يوخف رف عفلف إِسف بفعفامف بفِن نفبفاطف الحِذي جف طفايفا يفرو اءف خف رف سفارف وف ِ، وف بت فِي عفيفنفيِ الرح

، ائِيلف رف أفى ِضيقف إِسف ب  لفنحهو رف ِ، ففسفِمعف لفهو الرح بت ِه الرح جف ازو إِلفى وف عف يفهووأفحف رح تفضف ائِيلف كولح الفيحاِم. وف زف دفدف بفِن حف ِليفِد بفنفهف امف، وف ِلِك أفرف ائِيلف مف زف ِليفِد حف
لفهو. ا قفبف مف ِس وف فمف أ ائِيلف فِي ِخيفاِمِهمف كف رف أفقفامف بفنوو إِسف . وف اِميتِينف ِت يفِد الفرف وا ِمنف تفحف جو رف لتِصا ، ففخف خف ائِيلف مو رف ب  إِسف طفى الرح أفعف . وف مف ايفقفهو امف ضف ِلكف أفرف لفنح مف

ةِ. لفنحهو لفمف يوبفِق قفففِت السحاِريفةو أفيفضا  فِي السحاِمرف وف ا، وف وا بِهف ِطئو بفلف سفارو ائِيلف يوخف رف عفلف إِسف بفعفامف الحِذي جف طفايفا بفيفِت يفرو مف لفمف يفِحيدووا عفنف خف لفِكنحهو وف
وِر بفِقيحةو أومو ِس. وف اِب ِللدحوف مف كفالت رف عفهو ضف وف امف أفففنفاهومف وف ِلكف أفرف اِجۭل لفنح مف ةف آلفِف رف عفشفرف كفبفاۭت وف رف عفشفرف مف ِسينف ففاِرسا  وف مف ازف شفعفبا  إِلح خف ِليفهووأفحف

لفكف مف ةِ، وف ففنووهو فِي السحاِمرف عف آبفائِِه، ففدف ازو مف عف يفهووأفحف طفجف . ثومح اضف ائِيلف رف لووِك إِسف بفاِر الفيحاِم ِلمو تووبفة  فِي ِسففِر أفخف كف وتوهو مف بفرو جف ا عفِملف وف كول  مف ازف وف يفهووأفحف
ةف ةِ ِستح عفشفرف ائِيلف فِي السحاِمرف رف ازف عفلفى إِسف لفكف يووآشو بفنو يفهووأفحف ِلِك يفهووذفا، مف الثحلفثِينف ِليفهووآشف مف ضا  عفنفهو. فِي السحنفِة السحابِعفِة وف يووآشو ابفنوهو ِعوف
وِر يووآشف بفِقيحةو أومو ا. وف ، بفلف سفارف بِهف ِطئو ائِيلف يوخف رف عفلف إِسف بفعفامف بفِن نفبفاطف الحِذي جف طفايفا يفرو ِميعِ خف لفمف يفِحدف عفنف جف ِ وف بت عفِملف الشحرح فِي عفيفنفيِ الرح سفنفة . وف

عف آبفائِِه، عف يووآشو مف طفجف . ثومح اضف ائِيلف رف لووِك إِسف بفاِر الفيحاِم ِلمو تووبفة  فِي ِسففِر أفخف كف ِلكف يفهووذفا مف يفا مف صف بف أفمف ارف كفيففف حف وتوهو وف بفرو جف ا عفِملف وف كول  مف وف
ِلكو ِه يووآشو مف لف إِلفيف اتف بِِه، ففنفزف هو الحِذي مف ضف رف ِرضف أفِليشفعو مف مف . وف ائِيلف رف لووِك إِسف عف مو ةِ مف دوفِنف يووآشو فِي السحاِمرف ِسيتِِه. وف بفعفامو عفلفى كورف لفسف يفرو جف وف
سا  ذف ِلنفففِسِه قفوف فخف اما ]. ففأ ِسهف سا  وف ذف قفوف : [خو ا]. ففقفالف لفهو أفِليشفعو سفانفهف فورف ائِيلف وف رف كفبفةف إِسف رف : [يفا أفبِي يفا أفبِي، يفا مف قفالف ِهِه وف جف بفكفى عفلفى وف ائِيلف وف رف إِسف

ِة ةف ِلِجهف : [اففتفحِ الفكووح قفالف ِلِك وف عف أفِليشفعو يفدفهو عفلفى يفدفيِ الفمف ضف كحبف يفدفهو، ثومح وف ِس]. ففرف بف يفدفكف عفلفى الفقفوف كتِ : [رف ائِيلف رف ِلِك إِسف اما . ثومح قفالف ِلمف ِسهف وف
امف فِي أففِيقف إِلفى الفففنفاِء]. ِربو أفرف امف، ففإِنحكف تفضف لفۭص ِمنف أفرف مو خف سفهف ِ وف بت لفۭص ِللرح مو خف : [سفهف ى. ففقفالف مف ِم]. ففرف : [ارف ا. ففقفالف أفِليشفعو هف ِق]. ففففتفحف الشحرف

: قفالف ِ وف لو اح جو لفيفِه رف . ففغفِضبف عف قففف وف اۭت وف رح بف ثفلفثف مف رف ِض]. ففضف ِربف عفلفى الفرف : [اضف ائِيلف رف ِلِك إِسف ذفهفا. ثومح قفالف ِلمف فخف امف]. ففأ هف ِذ الستِ : [خو ثومح قفالف
اتف أفِليشفعو ففدفففنووهو. مف اۭت]. وف رح امف ثفلفثف مف ِربو أفرف ا تفضف ا النف ففإِنحكف إِنحمف أفمح ففنفاِء. وف امف إِلفى الف بفتف أفرف رف اۭت ِحينفئِۭذ ضف رح سف أفوف ِستح مف مف بفتف خف رف [لفوف ضف



لف فِي قفبفِر جو وا الرح حو اةف، ففطفرف ا الفغوزف أفوو ل  إِذفا بِِهمف قفدف رف جو فِنوونف رف ا كفانووا يفدف فِيمف وِل السحنفِة. وف ِض ِعنفدف دوخو لو عفلفى الفرف خو وآبف تفدف اةو مو كفانف غوزف وف
ب  نح الرح ، ففحف ازف ائِيلف كولح أفيحاِم يفهووأفحف رف ايفقف إِسف امف ففضف ِلكو أفرف ائِيلو مف زف ا حف أفمح لفيفِه. وف قفامف عفلفى ِرجف سح ِعظفامف أفِليشفعف عفاشف وف مف لو وف جو لف الرح ا نفزف . ففلفمح أفِليشفعف

. ثومح تحى النف ِهِه حف جف مف عفنف وف هو حف رف لفمف يفطف ، وف مف تفأفِصلفهو لفمف يفشفأف أفنف يفسف ، وف يفعفقووبف اقف وف حف إِسف اِهيمف وف عف إِبفرف ِدِه مف ِل عفهف الفتفففتف إِلفيفِهمف لفجف مف وف هو ِحمف رف لفيفِهمف وف عف
ذفهفا ِمنف يفِد ائِيلف الحتِي أفخف زف دفدف بفِن حف دونف ِمنف يفِد بفنفهف ذف الفمو أفخف ازف وف ضا  عفنفهو. ففعفادف يووآشو بفنو يفهووأفحف دفدو ابفنوهو ِعوف لفكف بفنفهف مف امف، وف ِلكو أفرف ائِيلو مف زف اتف حف مف

ائِيلف رف دونف إِسف دح مو تفرف اسف اۭت وف رح بفهو يووآشو ثفلفثف مف رف ِب. ضف رف ازف أفبِيِه بِالفحف  .يفهووأفحف

لفكف مف . وف لفكف ِرينف سفنفة  ِحينف مف ِعشف ۭس وف مف ِلِك يفهووذفا. كفانف ابفنف خف يفا بفنو يفهووآشف مف صف لفكف أفمف ، مف ائِيلف رف ِلِك إِسف ازف مف فِي السحنفِة الثحانِيفِة ِليووآشف بفِن يفهووأفحف
دف أفبِيِه. عفِملف اوو لفِكنف لفيفسف كفدف ِ وف بت تفِقيم  فِي عفيفنفيِ الرح سف ا هووف مو عفِملف مف ِليمف. وف شف ِه يفهووعفدحانو ِمنف أوورو مو أومتِ اسف ِليمف. وف شف ِرينف سفنفة  فِي أوورو ِعشف عا  وف تِسف

ا تفثفبحتفِت لفمح تفففعفاِت. وف رف يووقِدوونف عفلفى الفمو ونف وف بفحو الوونف يفذف ، بفلف كفانف الشحعفبو لف يفزف عف تفزف تفففعفاِت لفمف تونف رف ا عفِملف يفهووآشو أفبووهو. إِلح أفنح الفمو سفبف كولتِ مف حف
: ب  رف الرح يفثو أفمف وسفى، حف تووب  فِي ِسففِر شفِريعفِة مو كف ا هووف مف سفبف مف لفِكنحهو لفمف يفقفتولف أفبفنفاءف الفقفاتِِلينف حف ِلكف أفبفاهو. وف لفكفةو بِيفِدِه قفتفلف عفبِيدفهو الحِذينف قفتفلووا الفمف مف الفمف
ةف اِدي الفِملفحِ عفشفرف ِطيحتِِه]. هووف قفتفلف ِمنف أفدوومف فِي وف ا كول  إِنفسفاۭن يوقفتفلو بِخف ِل البفاِء. إِنحمف الفبفنوونف لف يوقفتفلوونف ِمنف أفجف ، وف ِل الفبفنِينف [لف يوقفتفلو البفاءو ِمنف أفجف
ائِيلف رف ِلِك إِسف ازف بفِن يفاهوو مف سول  إِلفى يووآشف بفِن يفهووأفحف يفا رو صف سفلف أفمف ِم. ِحينفئِۭذ أفرف ا يفقفتفئِيلف إِلفى هفذفا الفيفوف هف مف دفعفا اسف ِب، وف رف ذف سفاِلعف بِالفحف أفخف آلفۭف، وف
ِز الحِذي فِي سفلف إِلفى الفرف سفجو الحِذي فِي لوبفنفانف أفرف ِلِك يفهووذفا قفائِل : [الفعفوف يفا مف صف ائِيلف إِلفى أفمف رف ِلكو إِسف سفلف يووآشو مف فرف ة ]. ففأ هف واجف اءف مو لومح نفتفرف قفائِل : [هف
أفقِمف فِي دف وف جح . تفمف ففعفكف قفلفبوكف بفتف أفدوومف ففرف رف . إِنحكف قفدف ضف سفجف دفاسف الفعفوف نفانف وف ي  كفانف فِي لوبف ان  بفرتِ يفوف أفة . ففعفبفرف حف رف نفتفكف ِلبفنِي امف ِط ابف : أفعف لوبفنفانف يفقوولو

ِلكو يفا مف صف أفمف ة ، هووف وف هف واجف يفا مو اءف تفرف ائِيلف وف رف ِلكو إِسف ِعدف يووآشو مف يفا. ففصف صف عف أفمف مف ؟] ففلفمف يفسف عفكف يفهووذفا مف قوطف أفنفتف وف ِجمو عفلفى الشحرتِ ففتفسف اذفا تفهف ِلمف . وف بفيفتِكف
يفا زف ِلكو يفهووذفا ابفنو يووآشف بفِن أفخف يفا مف صف ا أفمف أفمح تِِه. وف يفمف اِحۭد إِلفى خف بووا كول  وف هفرف ائِيلف وف رف امف إِسف مف يفهووذفا أفمف زف ۭس الحتِي ِليفهووذفا. ففانفهف يفهووذفا فِي بفيفِت شفمف
اعۭ. بفعف ِمئفِة ِذرف اِويفِة، أفرف ايِمف إِلفى بفاِب الزح ِليمف ِمنف بفاِب أفففرف شف هفدفمف سوورف أوورو ِليمف وف شف اءف إِلفى أوورو جف ۭس، وف ائِيلف فِي بفيفِت شفمف رف ِلكو إِسف سفكفهو يووآشو مف فمف ففأ

وِر يووآشف بفِقيحةو أومو ةِ. وف عف إِلفى السحاِمرف جف رف هفنفاءف وف الر  ِلِك وف ائِِن بفيفِت الفمف زف فِي خف ِ وف بت ودفةِ فِي بفيفِت الرح جو وف ِميعف النِيفِة الفمف جف ِة وف الفِفضح ذف كولح الذحهفِب وف أفخف وف
دوفِنف عف آبفائِِه، وف عف يووآشو مف طفجف . ثومح اضف ائِيلف رف لووِك إِسف بفاِر الفيحاِم ِلمو تووبفة  فِي ِسففِر أفخف كف ِلكف يفهووذفا مف يفا مف صف بف أفمف ارف كفيففف حف وتوهو وف بفرو جف الحتِي عفِملف وف
ِلِك ازف مف ففاةِ يووآشف بفِن يفهووأفحف ِلكو يفهووذفا بفعفدف وف يفا بفنو يفهووآشف مف صف عفاشف أفمف نفهو. وف ضا  عف نوهو ِعوف بفعفامو ابف لفكف يفرو مف . وف ائِيلف رف لووِك إِسف عف مو ةِ مف فِي السحاِمرف
بف إِلفى رف ِليمف، ففهف شف لفيفِه فِتفنفة  فِي أوورو ففتفنووا عف لووِك يفهووذفا. وف بفاِر الفيحاِم ِلمو تووبفة  فِي ِسففِر أفخف كف يفا مف صف وِر أفمف بفِقيحةو أومو ةف سفنفة . وف سف عفشفرف مف ائِيلف خف رف إِسف

ذف كول  شفعفِب يفهووذفا أفخف دف. وف ِدينفِة دفاوو عف آبفائِِه فِي مف ِليمف مف شف يفِل ففدوفِنف فِي أوورو لووهو عفلفى الفخف مف حف . وف قفتفلووهو هونفاكف هو إِلفى لفِخيشف وف اءف رف سفلووا وف فرف ، ففأ لفِخيشف
عف آبفائِِه. فِي السحنفِة ِلِك مف اعِ الفمف ِطجف دحهفا ِليفهووذفا بفعفدف اضف تفرف اسف لفةف وف يفا. هووف بفنفى أفيف صف ضا  عفنف أفبِيِه أفمف لحكووهو ِعوف مف ةف سفنفة  وف هووف ابفنو ِستح عفشفرف يفا وف رف عفزف

عفِملف الشحرح فِي بفِعينف سفنفة . وف أفرف دفى وف ةِ إِحف ائِيلف فِي السحاِمرف رف ِلِك إِسف بفعفامو بفنو يووآشف مف لفكف يفرو ِلِك يفهووذفا، مف يفا بفِن يفهووآشف مف صف ةف لفمف اِمسفةف عفشفرف الفخف
ِر اةف إِلفى بفحف مف ِل حف خف دف ائِيلف ِمنف مف رف مف إِسف دح توخو . هووف رف ِطئو ائِيلف يوخف رف عفلف إِسف بفعفامف بفِن نفبفاطف الحِذي جف طفايفا يفرو ۭء ِمنف خف ِ. لفمف يفِحدف عفنف شفيف بت عفيفنفيِ الرح

أفى ِضيقف بح رف . لفنح الرح اففرف تح حف ِ الحِذي ِمنف جف لحمف بِِه عفنف يفِد عفبفِدِه يوونفانف بفِن أفِمتحايف النحبِيت ائِيلف الحِذي تفكف رف ِ إِلفِه إِسف بت سفبف كفلفِم الرح بفِة حف الفعفرف
مف هو لحصف اِء، ففخف ِت السحمف ائِيلف ِمنف تفحف رف ِم إِسف ِو اسف حف ب  بِمف لحِم الرح لفمف يفتفكف . وف ائِيلف رف ِعين  ِلسف لفيفسف مو لفق  وف طف لف مو وز  وف جو حف ا . لفنحهو لفمف يفكونف مف ا  ِجدت رت ائِيلف مو رف إِسف

اةف الحتِي ِليفهووذفا مف حف قف وف شف ائِيلف ِدمف رف عف إِلفى إِسف جف تفرف كفيففف اسف بف وف ارف وتوهو كفيففف حف بفرو جف ، وف ا عفِملف كول  مف بفعفامف وف وِر يفرو بفِقيحةو أومو . وف بفعفامف ابفِن يووآشف بِيفِد يفرو
نفهو ضا  عف كفِريحا ابفنوهو ِعوف لفكف زف مف ، وف ائِيلف رف لووِك إِسف عف مو عف آبفائِِه مف بفعفامو مف عف يفرو طفجف . ثومح اضف ائِيلف رف لووِك إِسف بفاِر الفيحاِم ِلمو تووبفة  فِي ِسففِر أفخف كف  .مف

لفكف اثفنفتفيفِن مف ، وف لفكف ةف سفنفة  ِحينف مف ِلِك يفهووذفا. كفانف ابفنف ِستح عفشفرف يفا مف صف يفا بفنو أفمف رف لفكف عفزف ، مف ائِيلف رف ِلِك إِسف بفعفامف مف ِرينف ِليفرو الفِعشف فِي السحنفِة السحابِعفِة وف
لفِكِن يفا أفبووهو. وف صف ا عفِملف أفمف سفبف كولتِ مف ِ حف بت يفنفيِ الرح تفِقيم  فِي عف سف ا هووف مو عفِملف مف . وف شفِليمف ِه يفكولفيفا ِمنف أوورو مو أومتِ اسف ِليمف، وف شف ِسينف سفنفة  فِي أوورو مف خف وف

ففاتِِه، ِم وف صف إِلفى يفوف ِلكف ففكفانف أفبفرف ب  الفمف بف الرح رف ضف تفففعفاِت. وف رف يووقِدوونف عفلفى الفمو ونف وف بفحو الوونف يفذف ، بفلف كفانف الشحعفبو لف يفزف عف تفففعفاتو لفمف تونفتفزف رف الفمو
تووبفة  فِي ِسففِر كف ا عفِملف مف كول  مف يفا وف رف وِر عفزف بفِقيحةو أومو ِض. وف كومو عفلفى شفعفِب الفرف ِلِك عفلفى الفبفيفِت يفحف كفانف يووثفامو ابفنو الفمف ِض. وف رف أفقفامف فِي بفيفِت الفمف وف
ضا  عفنفهو. فِي السحنفِة الثحاِمنفِة لفكف يووثفامو ابفنوهو ِعوف مف دف، وف ِدينفِة دفاوو عف آبفائِِه فِي مف عف آبفائِِه، ففدفففنووهو مف يفا مف رف عف عفزف طفجف لووِك يفهووذفا. ثومح اضف بفاِر الفيحاِم ِلمو أفخف
هو. ا عفِملف آبفاؤو ِ كفمف بت عفِملف الشحرح فِي عفيفنفيِ الرح ۭر. وف هو ةِ ِستحةف أفشف ائِيلف فِي السحاِمرف رف بفعفامف عفلفى إِسف كفِريحا بفنو يفرو لفكف زف ِلِك يفهووذفا، مف يفا مف رف الثحلفثِينف ِلعفزف وف
ضا  عفنفهو. لفكف ِعوف مف امف الشحعفِب ففقفتفلفهو، وف بفهو أفمف رف ضف لفيفِه شفل ومو بفنو يفابِيشف وف . ففففتفنف عف ِطئو ائِيلف يوخف رف عفلف إِسف بفعفامف بفِن نفبفاطف الحِذي جف طفايفا يفرو لفمف يفِحدف عفنف خف
ِلسوونف لفكف ابِعِ يفجف لحمف بِِه يفاهووف قفائِل : [بفنوو الفِجيِل الرح ِ الحِذي كف بت . ذفِلكف كفلفمو الرح ائِيلف رف لووِك إِسف بفاِر الفيحاِم ِلمو تووبفة  فِي ِسففِر أفخف كف كفِريحا مف وِر زف بفِقيحةو أومو وف

ةِ. رف أفيحاۭم فِي السحاِمرف لفكف شفهف مف ِلِك يفهووذفا، وف يحا مف الثحلفثِينف ِلعوزتِ لفكف فِي السحنفِة التحاِسعفِة وف . شفل ومو بفنو يفابِيشف مف هفكفذفا كفانف ]. وف ائِيلف رف ِ إِسف ِسيت عفلفى كورف
وِر شفل ومف بفِقيحةو أومو ضا  عفنفهو. وف لفكف ِعوف مف ةِ ففقفتفلفهو وف بف شفل ومف بفنف يفابِيشف فِي السحاِمرف ضفرف ةِ، وف اءف إِلفى السحاِمرف جف ةف وف صف اِدي ِمنف تِرف نفِحيمو بفنو جف ِعدف مف صف وف

مف لفمف ةف. لفنحهو صف ا ِمنف تِرف هف ومف توخو ا وف ا بِهف كولح مف حف وف نفِحيمو تفففصف بف مف رف . ِحينفئِۭذ ضف ائِيلف رف لووِك إِسف بفاِر الفيحاِم ِلمو تووبفة  فِي ِسففِر أفخف كف ا مف فِتفنفتوهو الحتِي ففتفنفهف وف
ةِ ائِيلف فِي السحاِمرف رف اِدي عفلفى إِسف نفِحيمو بفنو جف لفكف مف ِلِك يفهووذفا، مف يفا مف رف الثحلفثِينف ِلعفزف ا. فِي السحنفِة التحاِسعفِة وف اِمِلهف وف ِميعف حف شفقح جف ا وف بفهف رف وا لفهو. ضف يفففتفحو
ِلكو أفش ورف اءف فوولو مف ِطئو كولح أفيحاِمِه. ففجف ائِيلف يوخف رف عفلف إِسف بفعفامف بفِن نفبفاطف الحِذي جف طفايفا يفرو ِ. لفمف يفِحدف عفنف خف بت عفِملف الشحرح فِي عفيفنفيِ الرح عفشفرف ِسنِينف وف

ائِيلف عفلفى رف ةف عفلفى إِسف نفِحيمو الفِفضح عف مف ضف وف لفكفةف فِي يفِدِه. وف مف عفهو ِليوثفبتِتف الفمف ِة ِلتفكوونف يفدفاهو مف نفۭة ِمنف الفِفضح زف نفِحيمو ِلفوولف أفلففف وف طفى مف فعف ِض، ففأ عفلفى الفرف
نفِحيمف وِر مف بفِقيحةو أومو ِض. وف لفمف يوِقمف هونفاكف فِي الفرف ِلكو أفش ورف وف عف مف جف ۭل. ففرف جو ۭة عفلفى كولتِ رف ِسينف شفاقِلف فِضح مف ِلِك أفش ورف خف ففعف ِلمف ةِ الفبفأفِس ِليفدف بفابِرف ِميعِ جف جف

ضا  عفنفهو. فِي السحنفِة يفا ابفنوهو ِعوف لفكف ففقفحف مف عف آبفائِِه، وف نفِحيمو مف عف مف طفجف . ثومح اضف ائِيلف رف لووِك إِسف بفاِر الفيحاِم ِلمو تووبفة  فِي ِسففِر أفخف كف ا عفِملف مف كول  مف وف
طفايفا ِ. لفمف يفِحدف عفنف خف بت عفِملف الشحرح فِي عفيفنفيِ الرح ةِ سفنفتفيفِن. وف ائِيلف فِي السحاِمرف رف نفِحيمف عفلفى إِسف يفا بفنو مف لفكف ففقفحف ِلِك يفهووذفا مف يفا مف رف ِسينف ِلعفزف مف الفخف

عف مف وبف وف جو عف أفرف ِلِك مف ِر بفيفِت الفمف ةِ فِي قفصف بفهو فِي السحاِمرف رف ضف لفيفا ثفاِلثوهو، وف مف لفيفِه ففقفحو بفنو رف . ففففتفنف عف ِطئو ائِيلف يوخف رف عفلف إِسف بفعفامف بفِن نفبفاطف الحِذي جف يفرو
بفاِر الفيحاِم تووبفة  فِي ِسففِر أفخف كف ا عفِملف مف كول  مف يفا وف وِر ففقفحف بفِقيحةو أومو نفهو. وف ضا  عف لفكف ِعوف مف . قفتفلفهو وف ل  ِمنف بفنِي الفِجلفعفاِديتِينف جو سوونف رف مف عفهو خف مف يفةف وف أفرف

عفِملف الشحرح ِرينف سفنفة . وف ةِ ِعشف ائِيلف فِي السحاِمرف رف لفيفا عفلفى إِسف مف لفكف ففقفحو بفنو رف ِلِك يفهووذفا، مف يفا مف رف ِسينف ِلعفزف مف الفخف . فِي السحنفِة الثحانِيفِة وف ائِيلف رف لووِك إِسف ِلمو



ِلكو أفش ورف اءف تفغفلفثف ففلفِسرو مف ، جف ائِيلف رف ِلِك إِسف . فِي أفيحاِم ففقفحۭ مف ِطئو ائِيلف يوخف رف عفلف إِسف بفعفامف بفِن نفبفاطف الحِذي جف طفايفا يفرو ِ. لفمف يفِحدف عفنف خف بت فِي عفيفنفيِ الرح
لفةف عفلفى ففتفنف هووشفعو بفنو أفيف . وف سفبفاهومف إِلفى أفش ورف ِض نفففتفاِلي، وف كولح أفرف ِليلف وف الفجف ِجلفعفادف وف اصوورف وف حف قفاِدشف وف يفانووحف وف عفكفةف وف آبفلف بفيفِت مف ذف عويوونف وف أفخف وف
بفاِر تووبفة  فِي ِسففِر أفخف كف ا عفِملف مف كول  مف وِر ففقفحۭ وف بفِقيحةو أومو يحا. وف ِرينف ِليووثفامف بفِن عوزتِ نفهو فِي السحنفِة الفِعشف ضا  عف لفكف ِعوف مف بفهو ففقفتفلفهو، وف رف ضف لفيفا وف مف ففقفحف بفِن رف

ِرينف سفنفة  ِحينف ِعشف ۭس وف مف ِلِك يفهووذفا. كفانف ابفنف خف يحا مف لفكف يووثفامو بفنو عوزتِ ائِيلف مف رف ِلِك إِسف لفيفا مف مف . فِي السحنفِة الثحانِيفِة ِلففقفحف بفِن رف ائِيلف رف لووِك إِسف الفيحاِم ِلمو
ا عفِملف سفبف كولتِ مف ِ. عفِملف حف بت تفِقيم  فِي عفيفنفيِ الرح سف ا هووف مو عفِملف مف . وف ادووقف وشفا ابفنفةو صف ِه يفرو مو أومتِ اسف . وف ِليمف شف ةف سفنفة  فِي أوورو لفكف ِستح عفشفرف مف ، وف لفكف مف
.ِ بت لفى ِلبفيفِت الرح تفففعفاِت. هووف بفنفى الفبفابف الفعف رف يووقِدوونف عفلفى الفمو ونف وف بفحو الوونف يفذف ، بفلف كفانف الشحعفبو لف يفزف عف تفزف تفففعفاِت لفمف تونف رف يحا أفبووهو. إِلح أفنح الفمو عوزتِ
امف ِلكف أفرف ِصينف مف ِسلو عفلفى يفهووذفا رف ب  يورف أف الرح تفدف لووِك يفهووذفا. فِي تِلفكف الفيحاِم ابف بفاِر الفيحاِم ِلمو تووبفة  فِي ِسففِر أفخف كف ا عفِملف مف كول  مف وِر يووثفامف وف بفِقيحةو أومو وف

نفهو ضا  عف نوهو ِعوف ازو ابف لفكف آحف مف دف أفبِيِه، وف ِدينفِة دفاوو عف آبفائِِه فِي مف دوفِنف مف عف آبفائِِه وف عف يووثفامو مف طفجف اضف لفيفا. وف مف ففقفحف بفنف رف  .وف

ةف سفنفة  لفكف ِستح عفشفرف مف ، وف لفكف ِرينف سفنفة  ِحينف مف ازو ابفنف ِعشف ِلِك يفهووذفا. كفانف آحف ازو بفنو يووثفامف مف لفكف آحف لفيفا، مف مف ةف ِلففقفحف بفِن رف رف فِي السحنفِة السحابِعفةف عفشف
سفبف نفهو فِي النحاِر حف تحى إِنحهو عفبحرف ابف ائِيلف حف رف لووِك إِسف دف أفبِيِه، بفلف سفارف فِي طفِريِق مو ِ إِلفِهِه كفدفاوو بت يفنفيِ الرح تفِقيمف فِي عف سف ِل الفمو لفمف يفعفمف . وف ِليمف شف فِي أوورو
. ِحينفئِۭذ اءف رف ضف ةۭ خف رف تف كولتِ شفجف تفحف عفلفى التتِلفِل وف تفففعفاِت وف رف قفدف عفلفى الفمو أفوف ذفبفحف وف . وف ائِيلف رف اِم بفنِي إِسف ب  ِمنف أفمف دفهومو الرح ِم الحِذينف طفرف اِس الومف جف أفرف

قفِت ِلبووهو. فِي ذفِلكف الفوف وا أفنف يفغف لفمف يفقفِدرو ازف وف وا آحف رو اصف بفِة، ففحف ارف حف ِليمف ِللفمو شف ائِيلف إِلفى أوورو رف ِلكو إِسف لفيفا مف مف ففقفحو بفنو رف امف وف ِلكو أفرف ِصينو مف ِعدف رف صف
سول  ازو رو سفلف آحف أفرف ِم. وف وا هونفاكف إِلفى هفذفا الفيفوف أفقفامو لفةف وف اِمي ونف إِلفى أفيف اءف الفرف جف لفةف. وف دف الفيفهوودف ِمنف أفيف طفرف ، وف اِميتِينف لفةف ِللفرف امف أفيف ِلكو أفرف ِصينو مف عف رف جف أفرف

ازو ذف آحف فخف ]. ففأ يفِن عفلفيح قفائِمف ائِيلف الف رف ِلِك إِسف ِمنف يفِد مف امف وف ِلِك أفرف نِي ِمنف يفِد مف لتِصف خف عفدف وف . اصف ابفنوكف بفدوكف وف ِلِك أفش ورف قفائِل : [أفنفا عف إِلفى تفغفلفثف ففلفِسرف مف
ِلكو أفش ورف ِعدف مف صف ، وف ِلكو أفش ورف ِلِك أفش ورف هفِديحة . ففسفِمعف لفهو مف ا إِلفى مف لفهف سف أفرف ِلِك وف ائِِن بفيفِت الفمف زف فِي خف ِ وف بت ودفةف فِي بفيفِت الرح جو وف الذحهفبف الفمف ةف وف الفِفضح
بفحف الحِذي فِي ذف أفى الفمف رف ، وف قف شف ِلِك أفش ورف إِلفى ِدمف ازو ِلِلقفاِء تفغفلفثف ففلفِسرف مف ِلكو آحف سفارف الفمف . وف ِصينف قفتفلف رف ، وف سفبفاهفا إِلفى قِيرف ذفهفا وف أفخف قف وف شف إِلفى ِدمف

سفلف ا أفرف سفبف كولتِ مف بفحا . حف ذف سفبف كولتِ ِصنفاعفتِِه. ففبفنفى أووِريحا الفكفاِهنو مف لفهو حف شفكف بفحِ وف ذف ازو إِلفى أووِريحا الفكفاِهِن ِشبفهف الفمف ِلكو آحف سفلف الفمف أفرف . وف قف شف ِدمف
، ففتفقفدحمف بفحف ذف ِلكو الفمف أفى الفمف قف رف شف ِلكو ِمنف ِدمف ا قفِدمف الفمف . ففلفمح شفقف ازو ِمنف ِدمف ِلكو آحف اءف الفمف ا جف يفثفمف قف كفذفِلكف عفِملف أووِريحا الفكفاِهنو رف شف ازو ِمنف ِدمف ِلكو آحف الفمف
اِس بفحو الن حف ذف مف بفحِ. وف ذف ِة الحتِي لفهو عفلفى الفمف ِة السحلفمف شح دفمف ذفبِيحف رف سفكفبف سفِكيبفهو، وف تفهو وف تفقفِدمف قفتفهو وف رف حف قفدف مو أفوف لفيفِه، وف عفدف عف أفصف بفحِ وف ذف ِلكو إِلفى الفمف الفمف

: ازو أووِريحا الفكفاِهنف ِلكو آحف رف الفمف أفمف ِ. وف اِليت مف بفحِ الشتِ ذف انِِب الفمف عفلفهو عفلفى جف جف ِ، وف بت بفيفِت الرح ذفبفحِ وف اِم الفبفيفِت ِمنف بفيفِن الفمف هو ِمنف أفمف ِ قفدحمف بت امف الرح الحِذي أفمف
، سفكفائِبِِهمف تِِهمف وف تفقفِدمف ِض وف قفِة كولتِ شفعفِب الفرف رف حف عف مو تفهو، مف تفقفِدمف ِلِك وف قفةف الفمف رف حف مو سفاِء وف ةف الفمف تفقفِدمف بفاحِ وف قفةف الصح رف حف قِدف مو بفحِ الفعفِظيِم أفوف ذف [عفلفى الفمف
. ازو ِلكو آحف رف بِِه الفمف ا أفمف سفبف كولتِ مف اِل]. ففعفِملف أووِريحا الفكفاِهنو حف اِس يفكوونو ِلي ِللس ؤف بفحو الن حف ذف مف ۭة. وف كولح دفِم ذفبِيحف قفۭة وف رف حف لفيفِه كولح دفِم مو شح عف رو وف

ةۭ. ارف ِصيۭف ِمنف ِحجف عفلفهو عفلفى رف جف تفهو وف اِس الحتِي تفحف اِن الن حف رف عفنف ثِيرف لف الفبفحف أفنفزف ةف، وف ضف حف ا الفِمرف ففعف عفنفهف رف اِعِد وف اسف الفقفوف ازو أفتفرف ِلكو آحف قفطفعف الفمف وف
ازف الحتِي عفِملف وِر آحف بفِقيحةو أومو . وف ِلِك أفش ورف ِل مف ِ ِمنف أفجف بت هو فِي بفيفِت الرح اِرجۭ غفيحرف ِلِك ِمنف خف لف الفمف خف دف مف اقف السحبفِت الحِذي بفنووهو فِي الفبفيفِت، وف ِروف وف

نفهو ضا  عف قِيحا ابفنوهو ِعوف زف لفكف حف مف دف، وف ِدينفِة دفاوو عف آبفائِِه فِي مف دوفِنف مف عف آبفائِِه، وف ازو مف عف آحف طفجف لووِك يفهووذفا. ثومح اضف بفاِر الفيحاِم ِلمو تووبفة  فِي ِسففِر أفخف كف  .مف

لفِكنف ِ، وف بت عفِملف الشحرح فِي عفيفنفيِ الرح . وف عف ِسنِينف ائِيلف تِسف رف ةِ عفلفى إِسف لفةف فِي السحاِمرف لفكف هووشفعو بفنو أفيف ِلِك يفهووذفا، مف ازف مف ةف لحف فِي السحنفِة الثحانِيفةف عفشفرف
ِلكو أفش ورف فِي دف مف جف وف يفة . وف دفففعف لفهو ِجزف ارف لفهو هووشفعو عفبفدا  وف ِلكو أفش ورف ففصف فسفرو مف نفأ لفمف لفيفِه شف ِعدف عف صف لفهو. وف ائِيلف الحِذينف كفانووا قفبف رف لووِك إِسف لفيفسف كفمو

ثفقفهو فِي أفوف ِلكو أفش ورف وف لفيفِه مف سفبف كولتِ سفنفۭة، ففقفبفضف عف ِلِك أفش ورف حف يفة  إِلفى مف دتِ ِجزف لفمف يوؤف رف وف ِلِك ِمصف ا مف سول  إِلفى سفوف سفلف رو هووشفعف ِخيفانفة ، لفنحهو أفرف
ِلكو أفش ورف ذف مف . فِي السحنفِة التحاِسعفِة ِلهووشفعف أفخف هفا ثفلفثف ِسنِينف رف اصف حف ةِ وف ِعدف إِلفى السحاِمرف صف ِض، وف ِلكو أفش ورف عفلفى كولتِ الفرف ِعدف مف صف ِن. وف جف الستِ

ِ بت ووا إِلفى الرح طفأ ائِيلف أفخف رف كفانف أفنح بفنِي إِسف اِدي. وف دوِن مف فِي مو انف وف وزف ِر جو ابوورف نفهف خف لفحف وف مف فِي حف كفنفهو أفسف ائِيلف إِلفى أفش ورف وف رف سفبفى إِسف ةف، وف السحاِمرف
دفهومو ِم الحِذينف طفرف ائِِض الومف سفبف ففرف لفكووا حف سف ى، وف رف ة  أوخف اتحقووا آِلهف رف وف ِلِك ِمصف نف مف عفوف ِت يفِد فِرف رف ِمنف تفحف ِض ِمصف عفدفهومف ِمنف أفرف إِلفِهِهِم الحِذي أفصف
بفنووا ۭة، وف تفِقيمف سف ورا  لفيفسفتف بِمو ِ إِلفِهِهمف أومو بت ا  ِضدح الرح ائِيلف ِسرت رف عفِملف بفنوو إِسف . وف وهومف ائِيلف الحِذينف أفقفامو رف لووِك إِسف مو ائِيلف وف رف اِم بفنِي إِسف ب  ِمنف أفمف الرح

تف تفحف اِريف عفلفى كولتِ تفلتۭ عفاۭل وف سفوف ابا  وف فوِسِهمف أفنفصف وا لفنف أفقفامو نفِة. وف صح حف ِدينفِة الفمو اِطيِر إِلفى الفمف جِ النحوف دونِِهمف ِمنف بورف ِميعِ مو تفففعفاۭت فِي جف رف فوِسِهمف مو لفنف
.ِ بت ة  ِلغفاظفِة الرح ورا  قفبِيحف عفِملووا أومو ، وف اِمِهمف ب  ِمنف أفمف مو الرح ِم الحِذينف سفاقفهو تفففعفاِت ِمثفلف الومف رف ِميعِ الفمو قفدووا هونفاكف عفلفى جف أفوف . وف اءف رف ضف ةۭ خف رف كولتِ شفجف

اۭء كولتِ رف بِيفاِء وف ِميعِ الفنف عفلفى يفهووذفا عفنف يفِد جف ائِيلف وف رف ب  عفلفى إِسف دف الرح هف أفشف ]. وف رف لووا هفذفا الفمف ا: [لف تفعفمف مف عفنفهف ب  لفهو نفامف الحتِي قفالف الرح عفبفدووا الفصف وف
ا إِلفيفكومف عفنف يفِد سفلفتوهف الحتِي أفرف ، وف كومف ا آبفاءف يفتو بِهف صف سفبف كولتِ الشحِريعفِة الحتِي أفوف ائِِضي حف ايفايف ففرف صف ففظووا وف احف ِديئفِة وف قِكومو الرح ِجعووا عفنف طورو قفائِل : [ارف

عف دفهو الحِذي قفطفعفهو مف عفهف هو وف ائِضف ففضووا ففرف رف . وف ِ إِلفِهِهمف بت ِمنووا بِالرح فقفِفيفِة آبفائِِهِم الحِذينف لفمف يوؤف أ مف كف ِفيفتفهو لحبووا أفقف عووا بفلف صف مف بِيفاِء]. ففلفمف يفسف عفبِيِدي الفنف
لووا ب  أفنف لف يفعفمف هومو الرح رف مو، الحِذينف أفمف لفهو وف ِم الحِذينف حف اءف الومف رف وا بفاِطل  وف ارو صف اءف الفبفاِطِل، وف رف وا وف سفارو ، وف لفيفِهمف ا عف ادفاتِِه الحتِي شفِهدف بِهف شفهف آبفائِِهمف وف

. بفدووا الفبفعفلف عف اِء، وف نفِد السحمف ِميعِ جو دووا ِلجف سفجف اِريف وف عفِملووا سفوف لفيفِن، وف بووكفاۭت ِعجف سف فوِسِهمف مف عفِملووا لفنف ِ إِلفِهِهمف وف بت ايفا الرح صف ِميعف وف كووا جف تفرف . وف مف ِمثفلفهو
ب  ِجدتا  عفلفى ِ ِلغفاظفتِِه. ففغفِضبف الرح بت ِل الشحرتِ فِي عفيفنفيِ الرح مف ِلعفمف بفاعووا أفنففوسفهو لووا، وف تفففاءف اففة  وف فووا ِعرف عفرف بفنفاتِِهمف فِي النحاِر، وف وا بفنِيِهمف وف عفبحرو وف
ائِيلف رف ائِِض إِسف لفكووا فِي ففرف ِ إِلفِهِهمف بفلف سف بت ايفا الرح صف ففظووا وف يفهووذفا أفيفضا  لفمف يفحف دفهو. وف حف لفمف يفبفقف إِلح ِسبفطو يفهووذفا وف اِمِه، وف اهومف ِمنف أفمف نفحح ائِيلف وف رف إِسف

دف، ائِيلف عفنف بفيفِت دفاوو رف اِمِه، لفنحهو شفقح إِسف مف ِمنف أفمف هو حف تحى طفرف مف ِليفِد نفاِهبِينف حف دفففعفهو مف وف أفذفلحهو ، وف ائِيلف رف ِل إِسف ب  كولح نفسف ذفلف الرح الحتِي عفِملووهفا. ففرف
طفايفا ِميعِ خف ائِيلف فِي جف رف سفلفكف بفنوو إِسف ة . وف ِطيحة  عفِظيمف ِطئوونف خف مف يوخف عفلفهو جف ِ وف بت اِء الرح رف ائِيلف ِمنف وف رف بفعفامو إِسف فبفعفدف يفرو بفعفامف بفنف نفبفاطف، ففأ لحكووا يفرو ففمف

ِضِه ائِيلو ِمنف أفرف رف بِيفاِء، ففسوبِيف إِسف ِميعِ عفبِيِدِه الفنف لحمف عفنف يفِد جف ا تفكف اِمِه كفمف ائِيلف ِمنف أفمف رف ب  إِسف ى الرح تحى نفحح ا حف . لفمف يفِحيدووا عفنفهف بفعفامف الحتِي عفِملف يفرو
ضا  عفنف بفنِي ةِ ِعوف دوِن السحاِمرف مف فِي مو نفهو كف أفسف ايِمف وف وف سفففرف اةف وف مف حف ا وف عفوح كووثف وف ۭم ِمنف بفابِلف وف ِلكو أفش ورف بِقفوف أفتفى مف ِم. وف إِلفى أفش ورف إِلفى هفذفا الفيفوف

بفاعف ففكفانفتف تفقفتولو لفيفِهِم الستِ ب  عف سفلف الرح فرف ، ففأ بح مف لفمف يفتحقووا الرح كفانف فِي ابفتِدفاِء سفكفنِِهمف هونفاكف أفنحهو ا. وف دونِهف سفكفنووا فِي مو ةف وف تفلفكووا السحاِمرف ، ففامف ائِيلف رف إِسف

بفاعف ففِهيف ِهِم الستِ لفيف سفلف عف فرف ِض، ففأ اءف إِلفِه الفرف ةِ لف يفعفِرفوونف قفضف دوِن السحاِمرف مف فِي مو تفهو كفنف أفسف مف وف مف الحِذينف سفبفيفتفهو : [إِنح الومف ِلِك أفش ورف . ففقفالووا ِلمف مف ِمنفهو
وهومف ِمنف هونفاكف ففيفذفهفبف نفِة الحِذينف سفبفيفتومو اِحدا  ِمنف الفكفهف : [ابفعفثووا إِلفى هونفاكف وف ِلكو أفش ورف رف مف فمف ِض]. ففأ اءف إِلفِه الفرف مف لف يفعفِرفوونف قفضف مف لفنحهو تفقفتولوهو



مف كفيففف يفتحقوونف هو لحمف عف سفكفنف فِي بفيفِت إِيلف وف ةِ وف نفِة الحِذينف سفبووهومف ِمنف السحاِمرف اِحد  ِمنف الفكفهف فتفى وف ِض]. ففأ اءف إِلفِه الفرف مف قفضف هو يوعفلتِمف كونف هونفاكف وف يفسف وف
ا. ففعفِملف ا الحتِي سفكفنفتف فِيهف دونِهف ۭة فِي مو ، كول  أومح ا السحاِمِري ونف تفففعفاِت الحتِي عفِملفهف رف عووهفا فِي بويووِت الفمو ضف وف ا وف تفهف لو آِلهف ۭة تفعفمف . ففكفانفتف كول  أومح بح الرح
ايِِمي ونف كفانووا وف السحففرف ، وف تفاقف تفرف زف وف ي ونف عفِملووا نِبفحف ِ الفعووت ا، وف ِملووا أفِشيمف اةف عف مف لو حف أفهف ، وف لف جف لو كووثف عفِملووا نفرف أفهف ، وف لو بفابِلف سوك وتف بفنووثف أفهف

ِلِهمف فِي بوونف لفجف تفففعفاۭت يوقفرتِ رف نفةف مو فوِسِهمف ِمنف بفيفنِِهمف كفهف لوونف لفنف يفعفمف بح وف ايِمف. ففكفانووا يفتحقوونف الرح وف لفكف إِلفهفيف سفففرف عفنفمح لفكف وف مح رف ِرقوونف بفنِيِهمف بِالنحاِر لفدف يوحف
ِل. لف يفتحقوونف لوونف كفعفادفاتِِهِم الووف ِم يفعفمف ِم الحِذينف سفبووهومف ِمنف بفيفنِِهمف إِلفى هفذفا الفيفوف مف كفعفادفةِ الومف يفعفبودوونف آِلهتفهو بح وف تفففعفاِت. كفانووا يفتحقوونف الرح رف بويووِت الفمو
.( ائِيلف رف هو إِسف مف عفلف اسف ب  بفنِي يفعفقووبف (الحِذي جف ا الرح رف بِهف ِصيحِة الحتِي أفمف الفوف سفبف الشحِريعفِة وف لف حف ائِِدِهمف وف عفوف ائِِضِهمف وف سفبف ففرف لوونف حف لف يفعفمف بح وف الرح

عفدفكومف بح الحِذي أفصف ا اتحقووا الرح ا. بفلف إِنحمف وا لفهف بفحو لف تفذف لف تفعفبودووهفا وف ا وف دووا لفهف جو لف تفسف ى وف رف ة  أوخف : [لف تفتحقووا آِلهف هومف رف أفمف دا  وف مف عفهف عفهو ب  مف قفطفعف الرح وف
ا لفكومف ِصيحةف الحتِي كفتفبفهف الفوف الشحِريعفةف وف كفامف وف الفحف ائِضف وف ففظووا الفففرف احف وا. وف بفحو لفهو اذف دووا وف جو لفهو اسف دوودفةۭ، وف مف اعۭ مف ِذرف ۭة وف ةۭ عفِظيمف رف بِقووح ِض ِمصف ِمنف أفرف

هووف كومف وف بح إِلفهف ا اتحقووا الرح ى. بفلف إِنحمف رف ة  أوخف لف تفتحقووا آِلهف عفكومف وف دف الحِذي قفطفعفتوهو مف لف تفنفسووا الفعفهف ى. وف رف ة  أوخف لف تفتحقووا آِلهف ا كولح الفيحاِم، وف لووا بِهف ِلتفعفمف
أفيفضا  ، وف مف اثِيلفهو يفعفبودوونف تفمف بح وف مو يفتحقوونف الرح لفِء الومف سفبف عفادفتِِهِم الوولفى. ففكفانف هفؤو عووا بفلف عفِملووا حف مف ]. ففلفمف يفسف دفائِكومف ِميعِ أفعف ِقذوكومف ِمنف أفيفِدي جف يونف

ِم هومف هفكفذفا هومف عفاِملوونف إِلفى هفذفا الفيفوف ا عفِملف آبفاؤو . ففكفمف بفنوو بفنِيِهمف  .بفنووهومف وف

عا  لفكف تِسف مف ، وف لفكف ِرينف سفنفة  ِحينف مف ِعشف ۭس وف مف ِلِك يفهووذفا. كفانف ابفنف خف ازف مف قِيحا بفنو آحف زف لفكف حف ائِيلف مف رف ِلِك إِسف لفةف مف فِي السحنفِة الثحاِلثفِة ِلهووشفعف بفِن أفيف وف
الف دو أفبووهو. هووف أفزف ا عفِملف دفاوو سفبف كولتِ مف ِ حف بت تفِقيمف فِي عفيفنفيِ الرح سف عفِملف الفمو كفِريحا. وف نفةو زف ِه أفبِي ابف مو أومتِ اسف ِليمف. وف شف ِرينف سفنفة  فِي أوورو ِعشف وف

ا ائِيلف كفانووا إِلفى تِلفكف الفيحاِم يووقِدوونف لفهف رف وسفى لفنح بفنِي إِسف ا مو اِس الحتِي عفِملفهف يحةف الن حف قف حف سفحف ، وف اِريف قفطحعف السحوف ، وف اثِيلف كفسحرف التحمف تفففعفاِت، وف رف الفمو
لفمف ِ وف بت الفتفصفقف بِالرح لفهو. وف لف فِي الحِذينف كفانووا قفبف لووِك يفهووذفا وف ِميعِ مو بفعفدفهو لفمف يفكونف ِمثفلوهو فِي جف ، وف ائِيلف اتحكفلف رف ِ إِلفِه إِسف بت ]. عفلفى الرح تفانف شف دفعووهفا [نفحو وف

لفمف ِلِك أفش ورف وف عفصفى عفلفى مف . وف حو جو كفانف يفنفجف رو ا كفانف يفخف ثومف يف حف عفهو، وف ب  مف كفانف الرح وسفى. وف ب  مو ا الرح رف بِهف ايفاهو الحتِي أفمف صف ِفظف وف يفِحدف عفنفهو بفلف حف

ِهيف قِيحا، وف زف ِلِك حف ابِعفِة ِللفمف فِي السحنفِة الرح نفِة. وف صح حف ِدينفِة الفمو اِطيِر إِلفى الفمف جِ النحوف ا ِمنف بورف وِمهف توخو ةف وف ِطينِيتِينف إِلفى غفزح ِفِلسف بف الف رف عف لفهو. هووف ضف ضف يفخف
. ففِفي ايفِة ثفلفِث ِسنِينف ذووهفا فِي نِهف أفخف هفا. وف رف اصف حف ةِ وف ِلكو أفش ورف عفلفى السحاِمرف فسفرو مف نفأ ِعدف شفلفمف ، صف ائِيلف رف ِلِك إِسف لفةف مف السحنفةو السحابِعفةو ِلهووشفعف بفِن أفيف
مف فِي عفهو ضف وف ، وف ائِيلف إِلفى أفش ورف رف ِلكو أفش ورف إِسف سفبفى مف ةو. وف ، أوِخذفِت السحاِمرف ائِيلف رف ِلِك إِسف ِهيف السحنفةو التحاِسعفةو ِلهووشفعف مف قِيحا، وف زف السحنفِة السحاِدسفِة ِلحف
،ِ بت وسفى عفبفدو الرح رف بِِه مو ا أفمف كولح مف دفهو وف وا عفهف زو اوف ، بفلف تفجف ِ إِلفِهِهمف بت ِت الرح وف عووا ِلصف مف مف لفمف يفسف اِدي لفنحهو دوِن مف فِي مو انف وف وزف ِر جو ابوورف نفهف خف لفحف وف حف

ذفهفا. أفخف ِصينفِة وف دوِن يفهووذفا الفحف ِميعِ مو ِلكو أفش ورف عفلفى جف اِريبو مف ِعدف سفنفحف قِيحا صف زف ِلِك حف ةف ِللفمف ابِعفةف عفشفرف فِي السحنفِة الرح لووا. وف لفمف يفعفمف عووا وف مف ففلفمف يفسف
ِلكو أفش ورف عفلفى ضفعف مف لفتوهو]. ففوف مف عفلفتف عفلفيح حف ا جف مف هف مف نتِي، وف ِجعف عف . ارف طفأفتو : [قفدف أفخف ِلِك أفش ورف إِلفى لفِخيشف يفقوولو ِلكو يفهووذفا إِلفى مف قِيحا مف زف سفلف حف أفرف وف
ائِِن زف فِي خف ِ وف بت ودفةِ فِي بفيفِت الرح جو وف ِة الفمف ِميعف الفِفضح قِيحا جف زف نفة  ِمنف الذحهفِب. ففدفففعف حف زف ثفلفثِينف وف ِة وف نفۭة ِمنف الفِفضح زف ِلِك يفهووذفا ثفلفثف ِمئفِة وف قِيحا مف زف حف

ِلِك دفففعفهو ِلمف ِلكو يفهووذفا، وف قِيحا مف زف الدحعفائِِم الحتِي كفانف قفدف غفشحاهفا حف ِ وف بت اِب هفيفكفِل الرح قِيحا الذحهفبف عفنف أفبفوف زف اِن قفشحرف حف مف ِلِك. فِي ذفِلكف الزح بفيفِت الفمف
أفتووا إِلفى ِعدووا وف ِليمف، ففصف شف يفۭش عفِظيۭم إِلفى أوورو قِيحا بِجف زف ِلِك حف بفشفاقفى ِمنف لفِخيشف إِلفى الفمف رف بفسفاِريسف وف رف تفانف وف ِلكو أفش ورف تفرف سفلف مف أفرف . وف أفش ورف

جف إِلفيفِهمف أفِليفاقِيمو بفنو ِحلفِقيحا رف ، ففخف ِلكف دفعووا الفمف اِر. وف قفِل الفقفصح كفِة الفعولفيفا الحتِي فِي طفِريِق حف قففووا ِعنفدف قفنفاةِ الفبِرف وف اءووا وف ِعدووا جف ا صف لفمح . وف ِليمف شف أوورو
ا . مف ِلكو أفش ورف ِلكو الفعفِظيمو مف قِيحا: هفكفذفا يفقوولو الفمف زف بفشفاقفى: [قوولووا ِلحف مف رف . ففقفالف لفهو لو سفجتِ يوواخو بفنو آسفافف الفمو ِشبفنفةو الفكفاتِبو وف الحِذي عفلفى الفبفيفِت وف

ذفا قفِد اتحكفلفتف ؟ ففالنف هووف يفتف عفلفيح تحى عفصف ِن اتحكفلفتف حف النف عفلفى مف ِب. وف رف بفأفس  ِللفحف ة  وف شوورف ا كفلفمو الشحففتفيفِن هووف مف ؟ قولفتف إِنحمف اِلتتِكفالو الحِذي اتحكفلفتف

ِميعِ رف ِلجف ِلكو ِمصف نو مف عفوف ا! هفكفذفا هووف فِرف ثفقفبفتفهف فتِِه وف لفتف فِي كف ا دفخف لفيفهف د  عف ف أفحف أ كح ، الحتِي إِذفا تفوف رف ِة، عفلفى ِمصف ضووضف رف بفِة الفمف عفلفى عوكحاِز هفِذِه الفقفصف
امف هفذفا : أفمف ِليمف شف ِلوورو قفالف ِليفهووذفا وف هو، وف ذفابِحف مف تفففعفاتِِه وف رف قِيحا مو زف الف حف لفنفا، أفففلفيفسف هووف الحِذي أفزف ِ إِلفِهنفا اتحكف بت إِذفا قولفتومف ِلي: عفلفى الرح لفيفِه. وف تحِكِلينف عف الفمو

هف جف د  وف . ففكفيففف تفرو اِكبِينف ا رف لفيفهف عفلف عف ۭس إِنف كونفتف تفقفِدرو أفنف تفجف ِطيفكف أفلفففيف ففرف وعف ِلكف أفش ورف ففأ اِهنف سفيتِِدي مف النف رف ِليمف؟ وف شف دوونف فِي أوورو جو ذفبفحِ تفسف الفمف

ِضعِ وف ِعدفتو عفلفى هفذفا الفمف ِ صف بت النف هفلف بِدووِن الرح سفاۭن؟ وف فورف كفبفاۭت وف رف ِل مف رف لفجف تفتحِكلو عفلفى ِمصف غفاِر وف اِحۭد ِمنف عفبِيِد سفيتِِدي الصتِ اۭل وف وف
ِ لفنحنفا اِميت مف عفبِيدفكف بِالفرف لتِ بفشفاقفى: [كف يوواخو ِلرف ِشبفنفةو وف ا]. ففقفالف أفِليفاقِيمو بفنو ِحلفِقيحا وف ِربفهف اخف ِض وف عفدف عفلفى هفِذِه الفرف ب  قفالف ِلي اصف ِربفهو؟ الرح لفخف

ذفا لحمف بِهف سفلفنِي سفيتِِدي لفتفكف إِلفيفكف أفرف بفشفاقفى: [هفلف إِلفى سفيتِِدكف وف مف رف سفاِمعِ الشحعفِب الحِذينف عفلفى الس وِر]. ففقفالف لفهو ِ فِي مف نفا بِالفيفهووِديت لتِمف لف توكف هو وف مو نفففهف
:ِ ۭت عفِظيۭم بِالفيفهووِديت وف نفادفى بِصف بفشفاقفى وف قففف رف ؟] ثومح وف عفكومف مف مف لفهو بووا بفوف رف يفشف مف وف تفهو اِلِسينف عفلفى الس وِر ِليفأفكولووا عفِذرف اِل الفجف جف الفكفلفِم؟ أفلفيفسف إِلفى الرتِ

قِيحا تفتحِكلوونف زف عفلفكومف حف لف يفجف ِقذفكومف ِمنف يفِدِه. وف قِيحا لفنحهو لف يفقفِدرو أفنف يونف زف كومف حف دفعف : لف يفخف ِلكو . هفكفذفا يفقوولو الفمف ِلِك أفش ورف ِلِك الفعفِظيِم مف عووا كفلفمف الفمف مف [اسف
ِعي ِقدووا مف : اعف ِلكو أفش ورف قِيحا. لفنحهو هفكفذفا يفقوولو مف زف عووا ِلحف مف . لف تفسف ِلِك أفش ورف ِدينفةو إِلفى يفِد مف ففعو هفِذِه الفمف لف تودف ب  وف ِقذونفا الرح ِ قفائِل : إِنفقفاذا  يونف بت عفلفى الرح

، ِضكومف فرف ۭض كفأ ذفكومف إِلفى أفرف آخو تحى آتِيف وف اءف بِئفِرِه حف اِحۭد مف بووا كول  وف رف اشف اِحۭد ِمنف تِينفتِِه وف كول  وف ففنفتِِه وف اِحۭد ِمنف جف كولووا كول  وف ، وف وا إِلفيح جو رو اخف لفحا  وف صو
ِقذونفا. ب  يونف كومف قفائِل : الرح قِيحا لفنحهو يفغور  زف عووا ِلحف مف لف تفسف وتووا. وف لف تفمو يووا وف احف عفسفۭل وف يفتووۭن وف ضف زف وۭم، أفرف كورو بفۭز وف ضف خو ۭر، أفرف مف خف ضف ِحنفطفۭة وف أفرف
ةف ِمنف قفذووا السحاِمرف ا. هفلف أفنف ِعوح هفيفنفعف وف ايِمف وف وف ةو سفففرف ففادف؟ أفيفنف آِلهف أفرف اةف وف مف ةو حف ؟ أفيفنف آِلهف ِلِك أفش ورف هو ِمنف يفِد مف ضف اِحۭد أفرف ِم كول  وف ةو الومف قفذف آِلهف هفلف أفنف
رف ۭة، لفنح أفمف ِلمف لفمف يوِجيبووهو بِكف ِليمف ِمنف يفِدي؟]. ففسفكفتف الشحعفبو وف شف ب  أوورو ِقذف الرح تحى يونف مف ِمنف يفِدي حف هو ضف قفذف أفرف اِضي أفنف ِة الفرف نف ِمنف كولتِ آِلهف يفِدي؟ مف

قفة ، زح مف مف مو ثِيفابوهو قِيحا وف زف لو إِلفى حف سفجتِ اخو بفنو آسفافف الفمو يووف نفةو الفكفاتِبو وف ِشبف اءف أفِليفاقِيمو بفنو ِحلفِقيحا الحِذي عفلفى الفبفيفِت وف : [لف توِجيبووهو]. ففجف ِلِك كفانف الفمف
بفشفاقفى وهو بِكفلفِم رف بفرو فخف  .ففأ

نفِة شويووخف الفكفهف ِشبفنفةف الفكفاتِبف وف سفلف أفِليفاقِيمف الحِذي عفلفى الفبفيفِت وف أفرف ِ. وف بت لف بفيفتف الرح دفخف حۭ وف تفغفطحى بِِمسف قف ثِيفابفهو وف زح قِيحا ذفِلكف مف زف ِلكو حف ا سفِمعف الفمف ففلفمح
إِهفانفۭة، لفنح الفِجنحةف قفدف دفنفتف إِلفى تفأفِديۭب وف مو ِشدحةۭ وف مو يفوف قِيحا: هفذفا الفيفوف زف . ففقفالووا لفهو: [هفكفذفا يفقوولو حف ِ ابفِن آمووصف ينف بِِمسفحۭ إِلفى إِشفعفيفاءف النحبِيت تفغفطتِ مو

بتِخف عفلفى الفكفلفِم ، ففيووف يح ِلكو أفش ورف سفيتِدوهو ِليوعفيتِرف اِللفهف الفحف لفهو مف سف بفشفاقفى الحِذي أفرف ِميعف كفلفِم رف عو جف مف بح إِلفهفكف يفسف ةف ِللفِولفدفةِ! لفعفلح الرح لف قووح ِلِد وف وف الفمف
: [هفكفذفا تفقوولوونف مف إِشفعفيفاءف ، ففقفالف لفهو يفاءف قِيحا إِلفى إِشفعف زف ِلِك حف اءف عفبِيدو الفمف ودفةِ]. ففجف جو وف ِل الفبفِقيحِة الفمف ففعف صفلفة  ِمنف أفجف . ففارف ب  إِلفهوكف الحِذي سفِمعفهو الرح

بفرا  عو خف مف وحا  ففيفسف عفلو فِيِه رو . هفئفنفذفا أفجف ِلِك أفش ورف انو مف دحفف عفلفيح بِِه ِغلفمف فف بِسفبفِب الفكفلفِم الحِذي سفِمعفتفهو الحِذي جف : لف تفخف ب  : هفكفذفا قفالف الرح يتِِدكومف ِلسف



سفِمعف . وف لف عفنف لفِخيشف تفحف نفةف، لفنحهو سفِمعف أفنحهو ارف اِربو ِلبف ِلكف أفش ورف يوحف دف مف جف وف بفشفاقفى وف عف رف جف ِضِه]. ففرف ِقطوهو بِالسحيفِف فِي أفرف أوسف ِضِه، وف ِجعو إِلفى أفرف يفرف وف
: لف ِلكف يفهووذفا قفائِِلينف قِيحا مف زف ونف حف لتِمو قِيحا قفائِل : [هفكفذفا توكف زف سول  إِلفى حف سفلف رو أفرف ]. ففعفادف وف اِربفكف جف ِليوحف رف ل : [قفدف خف ِۭ قفوف ِلِك كووشف هفاقفةف مف عفنف تِرف
اِضي ِميعِ الفرف لووكو أفش ورف بِجف ا ففعفلف مو . إِنحكف قفدف سفِمعفتف مف ِلِك أفش ورف شفِليمو إِلفى يفِد مف ففعو أوورو ِه قفائِل : لف تودف لفيف تحِكل  عف كف إِلفهوكف الحِذي أفنفتف مو دفعف يفخف

؟ أفيفنف نف الحِذينف فِي تفلفسحارف بفنِي عفدف فف وف صف رف انف وف ارف حف انف وف وزف مف آبفائِي جو لفكفهو لفِء الحِذينف أفهف ِم هفؤو ةو الومف ؟ هفلف أفنفقفذفتف آِلهف و أفنفتف هفلف تفنفجو ا، وف ِلهفلفِكهف
،ِ بت ِعدف إِلفى بفيفِت الرح أفهفا، ثومح صف قفرف سوِل وف سفائِلف ِمنف أفيفِدي الر  قِيحا الرح زف ذف حف فخف ا؟] ففأ ِعوح هفيفنفعف وف ايِمف وف وف ِدينفِة سفففرف ِلكو مف مف ففادف وف ِلكو أفرف مف اةف وف مف ِلكو حف مف

اِلِك مف دفكف ِلكولتِ مف حف وبِيمف، أفنفتف هووف اِللفهو وف قف الفكفرو اِلسو ففوف ، الفجف ائِيلف رف ب  إِلفهو إِسف ا الرح : [أفي هف قفالف ِ وف بت امف الرح قِيحا أفمف زف لحى حف صف ِ. وف بت امف الرح هفا أفمف نفشفرف وف
لفهو ِليوعفيتِرف سف اِريبف الحِذي أفرف عف كفلفمف سفنفحف مف اسف ، وف انفظورف ب  عفيفنفيفكف وف . اففتفحف يفا رف عف مف اسف ب  أوذونفكف وف . أفِملف يفا رف ضف الفرف اءف وف نفعفتف السحمف ِض. أفنفتف صف الفرف

نفعفةو أفيفِدي النحاِس: ة ، بفلف صف مف لفيفسووا آِلهف لفنحهو مف إِلفى النحاِر. وف تفهو دفففعووا آِلهف مف وف اِضيفهو أفرف مف وف بووا الومف رح لووكف أفش ورف قفدف خف ب  إِنح مو قتا  يفا رف . حف يح ف الفحف اح
سفلف إِشفعفيفاءو فرف ]. ففأ دفكف حف ب  اِللفهو وف ا أفنحكف أفنفتف الرح ِض كول هف اِلكو الفرف مف لفمف مف نفا ِمنف يفِدِه، ففتفعف لتِصف نفا خف ب  إِلفهو ا الرح النف أفي هف . وف فبفادووهومف ، ففأ ر  جف حف شفب  وف خف
. هفذفا هووف الفكفلفمو : قفدف سفِمعفتو ِلِك أفش ورف اِريبف مف ِة سفنفحف لحيفتف إِلفيفِه ِمنف ِجهف ائِيلف الحِذي صف رف ب  إِلفهو إِسف قِيحا قفائِل : [هفكفذفا قفالف الرح زف بفنو آمووصف إِلفى حف
، دحففتف جف تف وف نف عفيحرف ا. مف أفسفهف ِليمف رف شف نفةو أوورو ِت ابف كف أفنفغفضف وف نفحف . وف نف يفوف اءو ابفنفةو ِصهف أفتف بِكف الفعفذفرف زف تفهف اسف تفكف وف تفقفرف لفيفِه: احف ب  عف لحمف بِِه الرح الحِذي تفكف
كفبفاتِي قفدف رف ةِ مف ثفرف : بِكف قولفتف تف السحيتِدف، وف سوِلكف عفيحرف ؟ عفلفى يفِد رو ائِيلف رف نفيفكف عفلفى قود وِس إِسف ففعفتف إِلفى الفعفلفِء عفيف قفدف رف تا ، وف وف لحيفتف صف نف عف عفلفى مف وف

شفِربفتو تو وف ففرف ِلِه. أفنفا قفدف حف مف رف كفرف عف لو أفقفصفى عولفِوِه وف خو أفدف ِوِه، وف لف سفرف أفففضف هو الطحِويلف وف زف أفقفطفعو أفرف نفانف وف تو إِلفى عولفِو الفِجبفاِل إِلفى ِعقفاِب لوبف ِعدف صف
توهو. النف أفتفيفتو بِِه. ففتفكوونو رف وح ِة صف نفذو الفيحاِم الفقفِديمف نفعفتوهو، مو نفذو الفبفِعيِد صف ؟ مو عف مف . أفلفمف تفسف رف اِن ِمصف لفجف ِميعف خو يح جف ففِل قفدفمف فسف فو بِأ أونفشتِ ِميفاها  غفِريبفة ، وف
ِر، ضف كفالنحبفاِت الفخف قفِل وف ِب الفحف وا كفعوشف ارو ِجلووا. صف خف تفاعووا وف ارو الفيفِدي قفِد ارف ا قِصف ِربفة . ففسوكحانوهف ابِيف خف وف تحى تفِصيرف رف نفۭة حف صح حف دوۭن مو ِريِب مو ِلتفخف
ِعدفا ففتفكف قفدف صف رف عفجف انفكف عفلفيح وف . لفنح هفيفجف انِكف عفلفيح هفيفجف وِلكف وف دوخو وِجكف وف رو خو لووِسكف وف اِلم  بِجو لفِكنتِي عف ِه. وف ِ وت لففووحۭ قفبفلف نومو كفمف ِشيِش الس طووحِ وف كفحف
يعا ، ة : تفأفكولوونف هفِذِه السحنفةف ِزرتِ هفِذِه لفكف عفلفمف د كف فِي الطحِريِق الحِذي ِجئفتف فِيِه. [وف أفرو ، وف ففتفيفكف اِمي فِي شف ِلجف تِي فِي أفنفِفكف وف امف إِلفى أوذونفيح أفضفعو ِخزف

ونف ِمنف بفيفِت يفهووذفا، يفعوودو النحاجو هفا. وف ارف تفأفكولوونف أفثفمف وما  وف تفغفِرسوونف كورو ِصدوونف وف تفحف عوونف وف رف ا تفزف ا السحنفةو الثحاِلثفةو ففِفيهف أفمح فِي السحنفِة الثحانِيفِة ِخلفففة . وف وف
نووِد ِ الفجو بت ةو رف يفرف . غف نف يفوف بفِل ِصهف ونف ِمنف جف النحاجو جو الفبفِقيحةو وف رو ِليمف تفخف شف . لفنحهو ِمنف أوورو قو ا ففوف را  إِلفى مف نفعوونف ثفمف يفصف ففۭل وف لوونف إِلفى أفسف ، يفتفأفصح الفبفاقوونف

ا لفيفهف لف يوِقيمو عف ۭس وف ا بِتورف لفيفهف لف يفتفقفدحمو عف ما  وف ِمي هونفاكف سفهف لف يفرف ِدينفةف وف لو هفِذِه الفمف خو : لف يفدف ِلِك أفش ورف ب  عفنف مف نفعو هفذفا. [ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف الرح تفصف
ِل نفففِسي ا ِمنف أفجف هف لتِصف ِدينفِة ِلوخف اِمي عفنف هفِذِه الفمف أوحف . وف ب  ، يفقوولو الرح لو خو ِدينفِة لف يفدف إِلفى هفِذِه الفمف ، وف ِجعو اءف فِيِه يفرف سفة . فِي الطحِريِق الحِذي جف ِمتفرف
وا ا بفكحرو لفمح انِينف أفلففا . وف ثفمف سفة  وف مف خف يفِش أفش ورف ِمئفةف أفلفۭف وف بف ِمنف جف رف ضف جف وف رف ِ خف بت لفكف الرح لفِة أفنح مف كفانف فِي تِلفكف اللحيف دف عفبفِدي]. وف ِل دفاوو ِمنف أفجف وف
وخف إِلفِهِه رو ا هووف سفاِجد  فِي بفيفِت نِسف فِيمف ى. وف أفقفامف فِي نِينفوف اِجعا  وف ذفهفبف رف ِلكو أفش ورف وف اِريبو مف فف سفنفحف يتِتفة . ففانفصفرف ثفث  مف ِميعا  جو بفاحا  إِذفا هومف جف صف

ضا  عفنفهو د ونو ابفنوهو ِعوف حف لفكف أفسفرف مف اطف. وف ارف ِض أفرف ا إِلفى أفرف وف نفجف رو ابفنفاهو بِالسحيفِف، وف آصف شفرف لفكو وف مح رف بفهو أفدف رف  .ضف

.[ لف تفِعيشو وتو وف ِص بفيفتفكف لفنحكف تفمو : أفوف ب  قفالف لفهو: [هفكفذفا قفالف الرح اءف إِلفيفِه إِشفعفيفاءو بفنو آمووصف النحبِي  وف ِت. ففجف وف قِيحا ِللفمف زف ِرضف حف فِي تِلفكف الفيحاِم مف
بفكفى ]. وف سفنف فِي عفيفنفيفكف ففعفلفتو الفحف بِقفلفۭب سفِليۭم وف انفِة وف كف بِالفمف امف تو أفمف ، اذفكورف كفيففف ِسرف ب  ِ: [آِه يفا رف بت لحى إِلفى الرح صف ائِِط وف هو إِلفى الفحف هف جف هف وف جح ففوف

ب  ئِيِس شفعفبِي: هفكفذفا قفالف الرح قِيحا رف زف قولف ِلحف ِجعف وف ِ إِلفيفِه: [ارف بت تحى كفانف كفلفمو الرح سفطفى حف ِدينفِة الفوو يفاءو إِلفى الفمف جف إِشفعف رو لفمف يفخف قِيحا بوكفاء  عفِظيما . وف زف حف
سف مف أفِزيدو عفلفى أفيحاِمكف خف ِ. وف بت عفدو إِلفى بفيفِت الرح ِم الثحاِلِث تفصف . فِي الفيفوف ِفيكف . هفئفنفذفا أفشف وعفكف أفيفتو دومو . قفدف رف : قفدف سفِمعفتو صفلفتفكف دف أفبِيكف إِلفهو دفاوو

: يفاءو دف عفبفِدي]. ففقفالف إِشفعف ِل دفاوو ِمنف أفجف ِل نفففِسي وف ِدينفِة ِمنف أفجف اِمي عفنف هفِذِه الفمف أوحف ِدينفِة، وف عف هفِذِه الفمف ِلِك أفش ورف مف ِقذوكف ِمنف يفِد مف أونف ةف سفنفة ، وف عفشفرف
ِم الثحاِلِث عفدف فِي الفيفوف ِفينِي ففأفصف بح يفشف ةو أفنح الرح ا الفعفلفمف : [مف قِيحا ِلشفعفيفاءف زف قفالف حف . وف ضفعووهفا عفلفى الدحبفِل ففبفِرئف وف ذووهفا وف فخف صف تِيۭن]. ففأ ذووا قورف [خو
اۭت أفوف جف ل  عفشفرف دفرف لحمف بِِه: هفلف يفِسيرو الظتِ رف الحِذي تفكف بح يفففعفلو الفمف ِ عفلفى أفنح الرح بت ة  ِمنف قِبفِل الرح ِ؟] ففقفالف إِشفعفيفاءو: [هفِذِه لفكف عفلفمف بت إِلفى بفيفِت الرح
ا اۭت!] ففدفعف جف اِء عفشفرف دفرف رف ل  إِلفى الفوف ِجعو الظتِ اۭت. لف! بفلف يفرف جف تفدح عفشفرف دفرف لتِ أفنف يفمف قِيحا: [إِنحهو يفِسير  عفلفى الظتِ زف اۭت؟]. ففقفالف حف جف ِجعو عفشفرف دفرف يفرف

ودفخو سفلف بفرو اِن أفرف مف اِء. فِي ذفِلكف الزح رف اۭت إِلفى الفوف جف رف دفرف ازف عفشف اِت آحف جف ا بِدفرف لف بِهف اِت الحتِي نفزف جف لح بِالدحرف عف الظتِ جف فرف ، ففأ بح يفاءو النحبِي  الرح إِشفعف
ةف الفِفضح ائِِرِه، وف اهومف كولح بفيفِت ذفخف أفرف قِيحا وف زف مف حف ِرضف ففسفِمعف لفهو قِيحا قفدف مف زف قِيحا، لفنحهو سفِمعف أفنح حف زف هفِديحة  إِلفى حف سفائِلف وف ِلكو بفابِلف رف بفلفدفانو بفنو بفلفدفانف مف

فِي كولتِ قِيحا فِي بفيفتِِه وف زف ء  لفمف يوِرِهمف إِيحاهو حف ائِنِِه. لفمف يفكونف شفيف زف ِجدف فِي خف ا وو كولح مف تِِه وف ِلحف كولح بفيفِت أفسف ، وف يفتف الطحيتِبف الزح يفابف وف الفطف الذحهفبف وف وف
ۭض اءووا ِمنف أفرف قِيحا: [جف زف ؟] ففقفالف حف اءووا إِلفيفكف ِمنف أفيفنف جف ، وف الو جف لفِء الرتِ اذفا قفالف هفؤو قفالف لفهو: [مف قِيحا وف زف ِلِك حف اءف إِشفعفيفاءو النحبِي  إِلفى الفمف سفلفطفنفتِِه. ففجف

ء  لفمف أوِرِهمف إِيحاهو]. ففقفالف إِشفعفيفاءو ائِنِي شفيف زف ا فِي بفيفتِي. لفيفسف فِي خف أووا كولح مف قِيحا: [رف زف ؟] ففقفالف حف أووا فِي بفيفتِكف اذفا رف : [مف ، ففقفالف بفِعيدفةۭ، ِمنف بفابِلف
ء ، يفقوولو كو شفيف . لف يوتفرف ِم إِلفى بفابِلف كف إِلفى هفذفا الفيفوف هو آبفاؤو رف ا ذفخف مف ا فِي بفيفتِكف وف ا كول  مف لو فِيهف مف ذفا تفأفتِي أفيحام  يوحف ِ: هووف بت لف الرح عف قفوف مف قِيحا: [اسف زف ِلحف
لو يتِد  هووف قفوف : [جف يفاءف قِيحا ِلشفعف زف ]. ففقفالف حف ِلِك بفابِلف ِر مف يفانا  فِي قفصف ، ففيفكوونوونف ِخصف ونف ِمنفكف الحِذينف تفِلدوهومف جو رو ذو ِمنف بفنِيكف الحِذينف يفخف خف يوؤف . وف ب  الرح

الفقفنفاةف كفةف وف كفيففف عفِملف الفبِرف وتِِه، وف بفرو كول  جف قِيحا وف زف وِر حف بفِقيحةو أومو ان  فِي أفيحاِمي؟] وف أفمف : [ففكفيففف لف، إِنف يفكونف سفلفم  وف تف بِِه]. ثومح قفالف ِ الحِذي تفكفلحمف بت الرح
ضا  عفنفهو نفسحى ابفنوهو ِعوف لفكف مف مف عف آبفائِِه، وف قِيحا مف زف عف حف طفجف لووِك يفهووذفا. ثومح اضف بفاِر الفيحاِم ِلمو تووبفة  فِي ِسففِر أفخف كف ِدينفِة مف اءف إِلفى الفمف لف الفمف خف أفدف  .وف

ِ بت يفنفيِ الرح عفِملف الشحرح فِي عف ففِصيبفةو. وف ِه حف مو أومتِ اسف ِليمف. وف شف ِسينف سفنفة  فِي أوورو مف خف سا  وف مف لفكف خف مف ، وف لفكف ةف سفنفة  ِحينف مف نفسحى ابفنف اثفنفتفيف عفشفرف كفانف مف
عفِملف ذفابِحف ِللفبفعفِل وف أفقفامف مف قِيحا أفبووهو، وف زف تفففعفاِت الحتِي أفبفادفهفا حف رف عفادف ففبفنفى الفمو . وف ائِيلف رف اِم بفنِي إِسف ب  ِمنف أفمف دفهومو الرح ِم الحِذينف طفرف اسفاِت الومف جف سفبف رف حف

شفِليمف ب  عفنفهو: [فِي أوورو ِ الحِذي قفالف الرح بت ذفابِحف فِي بفيفِت الرح بفنفى مف عفبفدفهفا. وف اِء وف نفِد السحمف دف ِلكولتِ جو سفجف ، وف ائِيلف رف ِلكو إِسف آبو مف ا عفِملف أفخف سفاِريفة  كفمف
لف ثفرف عفمف أفكف ، وف ابِعف تفوف انتا  وف دفمف جف تفخف اسف تفففاءفلف وف عفافف وف بحرف ابفنفهو فِي النحاِر، وف عف ِ. وف بت يف بفيفِت الرح اِء فِي دفارف نفِد السحمف ذفابِحف ِلكولتِ جو بفنفى مف ِمي]. وف عو اسف أفضف
فِي انف ابفنِِه: [فِي هفذفا الفبفيفِت وف سولفيفمف دف وف نفهو ِلدفاوو ب  عف ثفالف السحاِريفِة الحتِي عفِملف فِي الفبفيفِت الحِذي قفالف الرح عف تِمف ضف وف ِ ِلغفاظفتِِه. وف بت الشحرتِ فِي عفيفنفيِ الرح

طفيفتو ِض الحتِي أفعف ائِيلف ِمنف الفرف رف لف إِسف ِزحو ِرجف حف لف أفعوودو أوزف ِمي إِلفى الفبفِد. وف عو اسف ائِيلف أفضف رف بفاِط إِسف ِميعِ أفسف تو ِمنف جف تفرف ِليمف الحتِي اخف شف أوورو
نفسحى مف مف لحهو عووا بفلف أفضف مف وسفى]. ففلفمف يفسف ا عفبفِدي مو هومف بِهف رف كولح الشحِريعفِة الحتِي أفمف مف بِِه وف يفتوهو صف ا أفوف سفبف كولتِ مف ِملووا حف عف ِفظووا وف ذفِلكف إِذفا حف ، وف ِلبفائِِهمف



ِلكف نفسحى مف ِل أفنح مف بِيِدِه الفنفبِيفاِء: [ِمنف أفجف ب  عفنف يفِد عف قفالف الرح . وف ائِيلف رف اِم بفنِي إِسف ب  ِمنف أفمف دفهومو الرح ِم الحِذينف طفرف بفحو ِمنف الومف ا هووف أفقف لووا مف ِليفعفمف
نفاِمِه ِلذفِلكف هفكفذفا ِطئو بِأفصف عفلف أفيفضا  يفهووذفا يوخف جف لفهو، وف وِري ونف الحِذينف قفبف ِميعِ الحِذي عفِملفهو الفمو ثفرف ِمنف جف أفسفاءف أفكف ، وف اسف جف يفهووذفا قفدف عفِملف هفِذِه الفرف
ةِ يفطف السحاِمرف شفِليمف خف د  عفلفى أوورو أفمو عو بِِه تفِطن  أوذونفاهو. وف مف نف يفسف تحى أفنح كولح مف يفهووذفا حف ِليمف وف شف ا  عفلفى أوورو اِلب  شفرت : هفئفنفذفا جف ائِيلف رف ب  إِلفهو إِسف قفالف الرح
مف إِلفى أفيفِدي ففعوهو أفدف اثِي، وف فوضو بفِقيحةف ِميرف أفرف ِهِه. وف جف ِلبوهو عفلفى وف يفقف هو وف سفحو . يفمف نف اِحد  الصححف سفحو وف ا يفمف ِليمف كفمف شف سفحو أوورو أفمف ، وف آبف ارف بفيفِت أفخف مف ِمطف وف
هومف ِمنف جف آبفاؤو رف ِم الحِذي فِيِه خف وا يوِغيظوونفنِي ِمنف الفيفوف ارو صف ، وف يفنفيح مف عفِملووا الشحرح فِي عف ، لفنحهو دفائِِهمف ِميعِ أفعف با  ِلجف نفهف ة  وف ، ففيفكوونوونف غفنِيمف دفائِِهمف أفعف
ا ِطيحتِِه الحتِي بِهف ل  عفنف خف انِِب، ففضف انِِب إِلفى الفجف ِليمف ِمنف الفجف شف ف أوورو لف تحى مف نفسحى دفما  بفِريئا  كفثِيرا  ِجدتا  حف سفففكف أفيفضا  مف ِم]. وف رف إِلفى هفذفا الفيفوف ِمصف

بفاِر الفيحاِم تووبفة  فِي ِسففِر أفخف كف ا مف ف بِهف طفأ ِطيحتوهو الحتِي أفخف خف ، وف ا عفِملف كول  مف نفسحى وف وِر مف بفِقيحةو أومو ِ. وف بت ِل الشحرتِ فِي عفيفنفيِ الرح ِطئو بِعفمف عفلف يفهووذفا يوخف جف
ونو ابفنف اثفنفتفيفِن ضا  عفنفهو. كفانف آمو نوهو ِعوف ونو ابف لفكف آمو مف ا، وف تفاِن عوزح تِِه فِي بوسف تفاِن بفيف دوفِنف فِي بوسف عف آبفائِِه وف نفسحى مف عف مف طفجف لووِك يفهووذفا. ثومح اضف ِلمو

ا عفِملف ِ كفمف بت عفِملف الشحرح فِي عفيفنفيِ الرح بفةف. وف وصف ِمنف يفطف ارو ةو بِنفتو حف شولحمف ِه مف مو أومتِ اسف ِليمف. وف شف لفكف سفنفتفيفِن فِي أوورو مف ، وف لفكف ِرينف سفنفة  ِحينف مف ِعشف وف
لوكف فِي لفمف يفسف بح إِلفهف آبفائِِه وف كف الرح تفرف ا. وف دف لفهف سفجف نفامف الحتِي عفبفدفهفا أفبووهو وف عفبفدف الفصف سفلفكف فِي كولتِ الطحِريِق الحِذي سفلفكف فِيِه أفبووهو، وف نفسحى أفبووهو. وف مف

لحكف شفعفبو مف ، وف ونف ِلِك آمو ِميعف الفففاتِنِينف عفلفى الفمف ِض جف بف كول  شفعفِب الفرف رف ِلكف فِي بفيفتِِه. ففضف لفيفِه ففقفتفلووا الفمف ونف عف ففتفنف عفبِيدو آمو ِ. وف بت طفِريِق الرح
ا، تفاِن عوزح دوفِنف فِي قفبفِرِه فِي بوسف لووِك يفهووذفا. وف بفاِر الفيحاِم ِلمو تووبفة  فِي ِسففِر أفخف كف ونف الحتِي عفِملف مف وِر آمو بفِقيحةو أومو ضا  عفنفهو. وف ِض يووِشيحا ابفنفهو ِعوف الفرف

نفهو ضا  عف نوهو ِعوف لفكف يووِشيحا ابف مف  .وف

تفِقيمف فِي سف عفِملف الفمو قفةف. وف يفدفةو بِنفتو عفدفايفةف ِمنف بوصف ِه يفدف مو أومتِ اسف ِليمف. وف شف ثفلفثِينف سفنفة  فِي أوورو دفى وف لفكف إِحف مف ، وف لفكف اِن ِسنِيۭن ِحينف مف كفانف يووِشيحا ابفنف ثفمف
ِلكو شفاففانف بفنف سفلف الفمف ِلِك يووِشيحا أفرف ةف ِللفمف فِي السحنفِة الثحاِمنفةف عفشفرف ال . وف لف ِشمف لفمف يفِحدف يفِمينا  وف دف أفبِيِه. وف ِميعِ طفِريِق دفاوو سفارف فِي جف ِ وف بت عفيفنفيِ الرح

ا عفهف مف ِ الحتِي جف بت لفةف إِلفى بفيفِت الرح خف دف ةف الفمو ِسبف الفِفضح عفدف إِلفى ِحلفِقيحا الفكفاِهِن الفعفِظيِم ففيفحف ِ قفائِل : [اصف بت شولحمف الفكفاتِبف إِلفى بفيفِت الرح لفيفا بفِن مف أفصف
ِميِم ثولفِم ِ ِلتفرف بت ففعووهفا إِلفى عفاِمِلي الش غفِل الحِذي فِي بفيفِت الرح يفدف ِ، وف بت كحِلينف بِبفيفِت الرح وف ففعووهفا ِليفِد عفاِمِلي الش غفِل الفمو اِرسوو الفبفاِب ِمنف الشحعفِب، ففيفدف حف

فووعفِة دف ِة الفمف اسفبووا بِالفِفضح مف لفمف يوحف ِميِم الفبفيفِت]. إِلح أفنحهو ِل تفرف وتفۭة لفجف نفحو ةۭ مف ارف ِحجف شفاۭب وف اِء أفخف ِلِشرف ، وف اتِينف النححح الفبفنحائِينف وف اِرينف وف الفبفيفِت: ِللنحجح
ففرف لحمف ِحلفِقيحا الستِ سف ِ]. وف بت دفتو ِسففرف الشحِريعفِة فِي بفيفِت الرح جف انفۭة. ففقفالف ِحلفِقيحا الفكفاِهنو الفعفِظيمو ِلشفاففانف الفكفاتِِب: [قفدف وف فمف ِملووا بِأ ا عف مف إِنحمف لفيفِديِهمف لفنحهو
كفلفِء دفففعووهفا إِلفى يفِد عفاِمِلي الش غفِل وو ودفةف فِي الفبفيفِت وف جو وف ةف الفمف غف عفبِيدوكف الفِفضح : [قفدف أفففرف قفالف ِلِك وف اءف شفاففانو الفكفاتِبو إِلفى الفمف جف أفهو. وف ِلشفاففانف ففقفرف

ِلكو كفلفمف ِسففِر الشحِريعفِة ا سفِمعف الفمف ِلِك. ففلفمح امف الفمف أفهو شفاففانو أفمف قفرف طفانِي ِحلفِقيحا الفكفاِهنو ِسففرا ]. وف : [قفدف أفعف ِلكف بفرف شفاففانو الفكفاتِبو الفمف أفخف ِ]. وف بت بفيفِت الرح
بح فلووا الرح أ ِلِك: [اذفهفبووا اسف بفدف الفمف عفسفايفا عف شفاففانف الفكفاتِبف وف ا وف بوورف بفنف ِميخف عفكف أفِخيقفامف بفنف شفاففانف وف ِلكو ِحلفِقيحا الفكفاِهنف وف رف الفمف أفمف قف ثِيفابفهو. وف زح مف

ِل أفنح نفا ِمنف أفجف لفيف تفعفلف عف ِ الحِذي اشف بت ِجدف. لفنحهو عفِظيم  هووف غفضفبو الرح ففِر الحِذي وو ِة كفلفِم هفذفا الستِ ِل كولتِ يفهووذفا ِمنف ِجهف لفجف ِل الشحعفِب وف لفجف ِلي وف لفجف
عفسفايفا إِلفى شفاففانو وف بوورو وف عفكف أفِخيقفامو وف ِقيحا الفكفاِهنو وف لفيفنفا]. ففذفهفبف ِحلف تووب  عف كف ا هووف مف سفبف كولتِ مف لووا حف ففِر ِليفعفمف عووا ِلكفلفِم هفذفا الستِ مف نفا لفمف يفسف آبفاءف

: [هفكفذفا قفالف مف وهفا. ففقفالفتف لفهو لحمو كف ِم الثحانِي وف ِليمف فِي الفِقسف شف ِهيف سفاِكنفة  فِي أوورو اِرِس الثتِيفاِب. وف سف حف حف رف ةف بفِن حف أفةِ شفل ومف بفِن تِقفوف رف لفدفةف النحبِيحِة، امف خف
ففِر عفلفى سوكحانِِه، كولح كفلفِم الستِ ِضعِ وف وف ا  عفلفى هفذفا الفمف اِلب  شفرت : هفئفنفذفا جف ب  : هفكفذفا قفالف الرح لفكومف إِلفيح سف ِل الحِذي أفرف جو . قوولووا ِللرح ائِيلف رف ب  إِلفهو إِسف الرح
لف ِضعِ وف وف بِي عفلفى هفذفا الفمف تفِعلو غفضف ، ففيفشف ِل أفيفِديِهمف ى ِليوِغيظوونِي بِكولتِ عفمف رف ۭة أوخف قفدووا ِلِلهف أفوف كوونِي وف مف تفرف ِل أفنحهو ِلكو يفهووذفا، ِمنف أفجف أفهو مف الحِذي قفرف

ِل : ِمنف أفجف ِة الفكفلفِم الحِذي سفِمعفتف ائِيلف ِمنف ِجهف رف ب  إِلفهو إِسف كفذفا تفقوولوونف لفهو: هفكفذفا قفالف الرح بح ففهف فلووا الرح أ لفكومف ِلتفسف سف ِلكو يفهووذفا الحِذي أفرف ا مف أفمح . وف يفنفطفِفئو
قفتف زح مف لفعفنفة ، وف ونف دفهفشا  وف مف يفِصيرو عفلفى سوكحانِِه أفنحهو ِضعِ وف وف تو بِِه عفلفى هفذفا الفمف ا تفكفلحمف ِ ِحينف سفِمعفتف مف بت امف الرح عفتف أفمف اضف تفوف قح قفلفبوكف وف أفنحهو قفدف رف
يفنفاكف كولح الشحرتِ ى عف لف تفرف م  إِلفى قفبفِركف بِسفلفۭم، وف كف إِلفى آبفائِكف ففتوضف . ِلذفِلكف هفئفنفذفا أفضوم  ب  اِمي. قفدف سفِمعفتو أفنفا أفيفضا  يفقوولو الرح بفكفيفتف أفمف ثِيفابفكف وف

ابا  وف ِلِك جف د وا عفلفى الفمف ِضعِ]. ففرف وف اِلبوهو عفلفى هفذفا الفمف  .الحِذي أفنفا جف

عفهو، ِليمف مف شف كول  سوكحاِن أوورو اِل يفهووذفا وف ِميعو ِرجف جف ِ وف بت ِلكو إِلفى بفيفِت الرح ِعدف الفمف صف ِليمف. وف شف أوورو عووا إِلفيفِه كولح شويووخِ يفهووذفا وف مف ، ففجف ِلكو سفلف الفمف أفرف وف
ِلكو قففف الفمف وف ِ. وف بت ِجدف فِي بفيفِت الرح أف فِي آذفانِِهمف كولح كفلفِم ِسففِر الشحِريعفِة الحِذي وو قفرف ِغيِر إِلفى الفكفبِيِر، وف كول  الشحعفِب ِمنف الصح الفنفبِيفاءو وف نفةو وف الفكفهف وف
ِة كفلفِم هفذفا كولتِ النحففِس، ِلقفامف قفلفِب وف ائِِضِه بِكولتِ الف ففرف ادفاتِِه وف شفهف ايفاهو وف صف ِلِحففِظ وف ِ وف بت اءف الرح رف ِ ِللذحهفاِب وف بت امف الرح دا  أفمف قفطفعف عفهف عفلفى الفِمنفبفِر وف

اسف الفبفاِب أفنف رح حو قفِة الثحانِيفِة وف نفةف الفِفرف كفهف ِقيحا الفكفاِهنف الفعفِظيمف وف ِلكو ِحلف رف الفمف أفمف ِد. وف ِميعو الشحعفِب ِعنفدف الفعفهف قففف جف وف ففِر. وف تووِب فِي هفذفا الستِ كف ِد الفمف الفعفهف
لف مف حف ، وف ونف رو قووِل قفدف ِليمف فِي حو شف اِرجف أوورو ا خف قفهف رف أفحف اِء، وف نفاِد السحمف ِلكولتِ أفجف ِللسحاِريفِة وف نووعفِة ِللفبفعفِل وف صف ِميعف النِيفِة الفمف ِ جف بت وا ِمنف هفيفكفِل الرح ِرجو يوخف

، ِليمف شف وورو ا يوِحيطو بِأ مف دوِن يفهووذفا وف تفففعفاِت فِي مو رف لووكو يفهووذفا ِليووقِدووا عفلفى الفمو مف مو عفلفهو نفاِم الحِذينف جف نفةف الفصف لفشفى كفهف . وف ادفهفا إِلفى بفيفِت إِيلف مف رف
ونف رو اِدي قفدف ِليمف إِلفى وف شف اِرجف أوورو ِ خف بت جف السحاِريفةف ِمنف بفيفِت الرح رف أفخف اِء. وف نفاِد السحمف ِلكولتِ أفجف نفاِزِل، وف الفمف ِر وف قفمف الف ِس وف الحِذينف يووقِدوونف ِللفبفعفِل: ِللشحمف وف
أفبوونِينف الحتِي ِعنفدف بفيفِت مف بويووتف الفمف هفدف ِة الشحعفِب. وف ى الفغوبفارف عفلفى قوبووِر عفامح ذفرح تف غوبفارا ، وف ارف ا إِلفى أفنف صف دفقحهف ، وف ونف رو اِدي قفدف ا فِي وف قفهف رف أفحف وف

بفعف نفةو يووقِدوونف ِمنف جف يفثو كفانف الفكفهف تفففعفاِت حف رف سف الفمو نفجح دوِن يفهووذفا، وف نفِة ِمنف مو ِميعِ الفكفهف اءف بِجف جف نف بويووتا  ِللسحاِريفِة. وف يفثو كفانفِت النتِسفاءو يفنفِسجف ِ حف بت الرح
نفةف ِدينفِة. إِلح أفنح كفهف ِدينفِة الحتِي عفِن الفيفسفاِر فِي بفاِب الفمف ئِيِس الفمف ِل بفاِب يفشووعف رف خف دف اِب الحتِي ِعنفدف مف تفففعفاِت الفبفوف رف مف مو هفدف إِلفى بِئفِر سفبفعۭ، وف

د  اِدي بفنِي ِهن ومف ِلكفيف لف يوعفبتِرف أفحف سف تووففةف الحتِي فِي وف نفجح . وف تِِهمف وف ِليمف بفلف أفكفلووا ففِطيرا  بفيفنف إِخف شف ِ فِي أوورو بت بفحِ الرح ذف عفدووا إِلفى مف تفففعفاِت لفمف يفصف رف الفمو
ِ الحِذي فِي ِصيت لفكف الفخف دفعِ نفثفنفمف ِ ِعنفدف ِمخف بت ِل بفيفِت الرح خف دف ِس ِعنفدف مف لووكو يفهووذفا ِللشحمف طفاهفا مو يفلف الحتِي أفعف أفبفادف الفخف . وف ولفكف ابفنفهو أفِو ابفنفتفهو فِي النحاِر ِلمو
نفسحى ا مف ذفابِحو الحتِي عفِملفهف الفمف لووكو يفهووذفا، وف ا مو ازف الحتِي عفِملفهف يحِة آحف حِ عولتِ ذفابِحو الحتِي عفلفى سفطف الفمف ا بِالنحاِر. وف قفهف رف ِس أفحف ِو الشحمف كفبفاِت رف مف ِوقفِة، وف الفرف
ِليمف الحتِي عفنف يفِميِن شف تفففعفاتو الحتِي قوبفالفةف أوورو رف الفمو . وف ونف رو اِدي قفدف هفا فِي وف ى غوبفارف ذفرح كفضف ِمنف هونفاكف وف رف . وف ِلكو ا الفمف هف ِ، هفدفمف بت يف بفيفِت الرح فِي دفارف
، ونف اهفِة بفنِي عفم  لفكوومف كفرف ِلمف ، وف وآبِيتِينف اسفِة الفمو جف وشف رف ِلكفمو ، وف يفدوونِيتِينف اسفِة الصح جف ثف رف توورف ائِيلف ِلعفشف رف ِلكو إِسف انو مف بفِل الفهفلفِك الحتِي بفنفاهفا سولفيفمف جف
ا ِملفهف تفففعفِة الحتِي عف رف بفحو الحِذي فِي بفيفِت إِيلف فِي الفمو ذف كفذفِلكف الفمف ا ِمنف ِعظفاِم النحاِس. وف كفانفهف ف مف لف مف اِريف وف قفطحعف السحوف اثِيلف وف كفسحرف التحمف . وف ِلكو ا الفمف سفهف نفجح
قف رف أفحف تف غوبفارا ، وف ارف تحى صف ا حف قفهف سفحف تفففعفةف وف رف قف الفمو رف أفحف ا وف مف هو تفففعفةو هفدفمف رف الفمو بفحو وف ذف ، ففذفانِكف الفمف ِطئو ائِيلف يوخف رف عفلف إِسف بفعفامو بفنو نفبفاطف الحِذي جف يفرو



سفبف كفلفِم سفهو حف نفجح بفحِ وف ذف ا عفلفى الفمف قفهف رف أفحف قوبووِر وف ذف الفِعظفامف ِمنف الف أفخف سفلف وف فرف بفِل، ففأ أفى الفقوبوورف الحتِي هونفاكف فِي الفجف الفتفففتف يووِشيحا ففرف السحاِريفةف. وف
ِ الحِذي ِل اح جو ِدينفِة: [ِهيف قفبفرو رف الو الفمف ى؟] ففقفالف لفهو ِرجف ةو الحتِي أفرف وح ا هفِذِه الص  : [مف قفالف ذفا الفكفلفِم. وف ِ الحِذي نفادفى بِهف لو اح جو ِ الحِذي نفادفى بِِه رف بت الرح

ِ ِعظفامف النحبِيت هو وف كووا ِعظفامف هو]. ففتفرف د  ِعظفامف كفنح أفحف رتِ : [دفعووهو. لف يوحف ]. ففقفالف بفحِ بفيفِت إِيلف ذف وِر الحتِي عفِملفتف عفلفى مف ِذِه الومو نفادفى بِهف اءف ِمنف يفهووذفا وف جف
ا عفِملف بِهف ا يووِشيحا، وف الفهف ائِيلف ِلِلغفاظفِة أفزف رف لووكو إِسف ا مو ِملفهف ةِ الحتِي عف دوِن السحاِمرف تفففعفاِت الحتِي فِي مو رف ِميعو بويووِت الفمو كفذفا جف ةِ. وف اءف ِمنف السحاِمرف الحِذي جف

ا، ثومح لفيفهف قف ِعظفامف النحاِس عف رف أفحف ذفابِحِ، وف تفففعفاِت الحتِي هونفاكف عفلفى الفمف رف نفِة الفمو ِميعف كفهف ذفبفحف جف . وف ا فِي بفيفِت إِيلف ِملفهف اِل الحتِي عف مف ِميعِ الفعف سفبف جف حف
لف ِمثفلو هفذفا ِد هفذفا]. إِنحهو لفمف يوعفمف تووب  فِي ِسففِر الفعفهف كف ا هووف مف ِ إِلفِهكومف كفمف بت حا  ِللرح لووا فِصف مف ِميعف الشحعفِب: [اعف ِلكو جف رف الفمف أفمف . وف ِليمف شف عف إِلفى أوورو جف رف

ِلِك ةف ِللفمف لفِكنف فِي السحنفِة الثحاِمنفةف عفشفرف لووِك يفهووذفا. وف مو ائِيلف وف رف لووِك إِسف لف فِي كولتِ أفيحاِم مو ، وف ائِيلف رف وا عفلفى إِسف كفمو اةِ الحِذينف حف نفذو أفيحاِم الفقوضف حِ مو الفِفصف
ِض ئِيفتف فِي أفرف اسفاِت الحتِي رو جف ِميعو الرح جف نفامو وف الفصف افِيمو وف التحرف افوونف وف الفعفرح ةو وف رف كفذفِلكف السححف ِليمف. وف شف ِ فِي أوورو بت حو ِللرح يووِشيحا عوِملف هفذفا الفِفصف

ِلك  ِمثفلوهو لفهو مف لفمف يفكونف قفبف ِ. وف بت دفهو ِحلفِقيحا الفكفاِهنو فِي بفيفِت الرح جف ففِر الحِذي وف تووبف فِي الستِ كف ِليمف أفبفادفهفا يووِشيحا ِليوِقيمف كفلفمف الشحِريعفِة الفمف شف فِي أوورو يفهووذفا وف
بِِه ِ غفضف وت مو ِجعف عفنف حو بح لفمف يفرف لفِكنح الرح بفعفدفهو لفمف يفقومف ِمثفلوهو. وف وسفى، وف سفبف كولتِ شفِريعفِة مو تِِه حف كولتِ قووح كولتِ نفففِسِه وف ِ بِكولتِ قفلفبِِه وف بت عف إِلفى الرح جف قفدف رف

اِمي : [إِنتِي أفنفِزعو يفهووذفا أفيفضا  ِمنف أفمف ب  نفسحى. ففقفالف الرح ِميعِ اِلغفاظفاِت الحتِي أفغفاظفهو إِيحاهفا مف ِل جف ِميف عفلفى يفهووذفا ِمنف أفجف بفهو حف الفعفِظيِم، لفنح غفضف
ا عفِملف كول  مف وِر يووِشيحا وف بفِقيحةو أومو ِمي فِيِه]. وف الفبفيفتف الحِذي قولفتو يفكوونو اسف شفِليمف وف ا أوورو توهف تفرف ِدينفةف الحتِي اخف فوضو هفِذِه الفمف أفرف ، وف ائِيلف رف عفتو إِسف ا نفزف كفمف

ِلكو يووِشيحا ِعدف الفمف اِت. ففصف ِر الففورف ِلِك أفش ورف إِلفى نفهف رف عفلفى مف ِلكو ِمصف و مف نو نفخو عفوف ِعدف فِرف لووِك يفهووذفا. فِي أفيحاِمِه صف بفاِر الفيحاِم ِلمو تووبفة  فِي ِسففِر أفخف كف مف
ازف بفنف ِض يفهووآحف ذف شفعفبو الفرف فخف دفففنووهو فِي قفبفِرِه. ففأ ِليمف وف شف اءووا بِِه إِلفى أوورو جف ِجد و وف يتِتا  ِمنف مف كفبفهو عفبِيدوهو مف أفرف آهو. وف ِجد و ِحينف رف ِلِلقفائِِه، ففقفتفلفهو فِي مف

ِه مو أومتِ اسف شفِليمف، وف ۭر فِي أوورو هو لفكف ثفلفثفةف أفشف مف ، وف لفكف ِرينف سفنفة  ِحينف مف ِعشف ازو ابفنف ثفلفۭث وف ضا  عفنف أفبِيِه. كفانف يفهووآحف لحكووهو ِعوف مف وهو وف سفحو مف يووِشيحا وف
اةف ِلئفلح مف ِض حف لفةف فِي أفرف بف و فِي رف نو نفخو عفوف هو فِرف أفسفرف هو. وف ا عفِملفهو آبفاؤو سفبف كولتِ مف ِ حف بت نفةف. ففعفِملف الشحرح فِي عفيفنفيِ الرح ِميفا ِمنف ِلبف وطفلو بِنفتو إِرف مو حف

ضا  عفنف يووِشيحا أفبِيِه، و أفِليفاقِيمف بفنف يووِشيحا ِعوف نو نفخو عفوف لحكف فِرف مف نفۭة ِمنف الذحهفِب. وف زف وف ِة وف نفۭة ِمنف الفِفضح زف ضف بِِمئفِة وف مف الفرف غفرح ِليمف، وف شف ِلكف فِي أوورو يفمف

ضف ِلدفففعِ مف الفرف ، إِلح أفنحهو قفوح نف عفوف الذحهفبف ِلِفرف ةف وف دفففعف يفهوويفاقِيمو الفِفضح . وف اتف هونفاكف رف ففمف اءف إِلفى ِمصف جف ازف وف ذف يفهووآحف أفخف هو إِلفى يفهوويفاقِيمف، وف مف غفيحرف اسف وف
ۭس مف و. كفانف يفهوويفاقِيمو ابفنف خف نف نفخو عفوف ففعف ِلِفرف الذحهفِب ِليفدف ِة وف ِض بِالفِفضح سفبف تفقفِويِمِه. ففطفالفبف شفعفبف الفرف اِحۭد حف . كولح وف نف عفوف ِر فِرف فمف ِة بِأ الفِفضح

سفبف ِ حف بت عفِملف الشحرح فِي عفيفنفيِ الرح ةف. وف ومف بِيدفةو بِنفتو فِدفايفةف ِمنف رو ِه زف مو أومتِ اسف . وف ِليمف شف ةف سفنفة  فِي أوورو دفى عفشفرف لفكف إِحف مف . وف لفكف ِرينف سفنفة  ِحينف مف ِعشف وف
هو ا عفِملف آبفاؤو  .كولتِ مف

اةف غوزف لفدفانِيتِينف وف اةف الفكف لفيفِه غوزف ب  عف سفلف الرح فرف لفيفِه. ففأ دف عف رح . ثومح عفادف ففتفمف بفدا  ثفلفثف ِسنِينف ، ففكفانف لفهو يفهوويفاقِيمو عف ِلكو بفابِلف رو مف ذفنفصح ِعدف نفبووخف فِي أفيحاِمِه صف
بِيفاِء. إِنح ذفِلكف لحمف بِِه عفنف يفِد عفبِيِدِه الفنف ِ الحِذي تفكف بت سفبف كفلفِم الرح مف عفلفى يفهووذفا ِليوبِيدفهفا حف لفهو سف أفرف ونف وف اةف بفنِي عفم  غوزف وآبِيتِينف وف اةف الفمو غوزف اِميتِينف وف الفرف
ففكفهو، لفنحهو ِل الدحِم الفبفِريِء الحِذي سف كفذفِلكف لفجف . وف ا عفِملف سفبف كولتِ مف نفسحى حف طفايفا مف ِل خف اِمِه لفجف مف ِمنف أفمف ِ عفلفى يفهووذفا ِليفنفِزعفهو بت سفبف كفلفِم الرح كفانف حف

لووِك يفهووذفا. ثومح بفاِر الفيحاِم ِلمو تووبفة  فِي ِسففِر أفخف كف ا عفِملف مف كول  مف وِر يفهوويفاقِيمف وف بفِقيحةو أومو . وف ب  أفنف يفغفِفرف لفمف يفشفإِ الرح شفِليمف دفما  بفِريئا ، وف ف أوورو لف مف
ِر ذف ِمنف نفهف ِلكف بفابِلف أفخف ِضِه لفنح مف جو ِمنف أفرف رو رف يفخف ِلكو ِمصف لفمف يفعودف أفيفضا  مف نفهو. وف ضا  عف نوهو ِعوف لفكف يفهوويفاِكينو ابف مف عف آبفائِِه، وف عف يفهوويفاقِيمو مف طفجف اضف

ِه مو أومتِ اسف ِليمف. وف شف ۭر فِي أوورو هو لفكف ثفلفثفةف أفشف مف ، وف لفكف ةف سفنفة  ِحينف مف انِي عفشفرف . كفانف يفهوويفاِكينو ابفنف ثفمف رف ِلِك ِمصف ا كفانف ِلمف اِت كولح مف ِر الففورف رف إِلفى نفهف ِمصف
ِلِك بفابِلف رف مف نفصح ذف ِعدف عفبِيدو نفبووخف اِن صف مف ا عفِملف أفبووهو. فِي ذفِلكف الزح سفبف كولتِ مف ِ حف بت يفنفيِ الرح عفِملف الشحرح فِي عف شفِليمف. وف تفا بِنفتو أفلفنفاثفانف ِمنف أوورو وشف نفحو

ِلكو جف يفهوويفاِكينو مف رف ا. ففخف ونفهف اِصرو كفانف عفبِيدوهو يوحف ِدينفِة وف ِلكو بفابِلف عفلفى الفمف رو مف نفصح ذف اءف نفبووخف جف اِر. وف تف الفِحصف ِدينفةو تفحف لفِت الفمف شفِليمف، ففدفخف إِلفى أوورو
ائِِن زف ِميعف خف جف ِمنف هونفاكف جف رف أفخف لفِكِه. وف ِلكو بفابِلف فِي السحنفِة الثحاِمنفِة ِمنف مو ذفهو مف أفخف يفانوهو، وف ِخصف هو وف سفاؤو ؤف رو عفبِيدوهو وف هو وف أوم  ِلِك بفابِلف هووف وف يفهووذفا إِلفى مف

سفبفى كولح . وف ب  لحمف الرح ا تفكف ِ، كفمف بت ائِيلف فِي هفيفكفِل الرح رف ِلكو إِسف انو مف ا سولفيفمف كفسحرف كولح آنِيفِة الذحهفِب الحتِي عفِملفهف ِلِك، وف ائِِن بفيفِت الفمف زف خف ِ وف بت بفيفِت الرح
ِض. سفاِكينو شفعفِب الفرف د  إِلح مف الفقفيفاِن. لفمف يفبفقف أفحف نحاعِ وف ِميعف الص  جف ۭ، وف بِيت سف ةف آلفِف مف ةِ الفبفأفِس، عفشفرف بفابِرف ِميعف جف جف سفاِء وف ؤف كولح الر  ِليمف وف شف أوورو
اِب الفبفأفِس، حف ِميعو أفصف جف . وف ِليمف إِلفى بفابِلف شف ِض سفبفاهومف ِمنف أوورو أفقفِويفاءف الفرف يفانفهو وف ِخصف ِلِك وف نِسفاءف الفمف ِلِك وف أومح الفمف . وف سفبفى يفهوويفاِكينف إِلفى بفابِلف وف

ضا  عفنفهو، هو ِعوف تحنِيحا عفمح ِلكو بفابِلف مف لحكف مف مف . وف ِلكو بفابِلف إِلفى بفابِلف ِب، سفبفاهومف مف رف ِل الفحف ِميعو الفبفطفاِل أفهف جف ، وف الفقفيفانو أفلفف  نحاعو وف الص  سفبفعفةو آلفۭف، وف
يطفلو بِنفتو متِ ِه حف مو أومتِ اسف ِليمف، وف شف ةف سفنفة  فِي أوورو دفى عفشفرف لفكف إِحف مف . وف لفكف ِرينف سفنفة  ِحينف مف ِعشف دفى وف قِيحا ابفنف إِحف قِيحا. كفانف ِصدف هو إِلفى ِصدف مف غفيحرف اسف وف

تحى عفلفى يفهووذفا حف شفِليمف وف ِ عفلفى أوورو بت ِل غفضفِب الرح ا عفِملف يفهوويفاقِيمو. لفنحهو لفجف سفبف كولتِ مف ِ حف بت عفِملف الشحرح فِي عفيفنفيِ الرح نفةف. وف ِميفا ِمنف ِلبف إِرف
ِلِك بفابِلف دف عفلفى مف رح قِيحا تفمف ِهِه كفانف أفنح ِصدف جف اِم وف مف ِمنف أفمف هو حف  .طفرف

ا، لفيفهف لف عف نفزف ِليمف وف شف يفِشِه عفلفى أوورو كول  جف ِلكو بفابِلف هووف وف رو مف ذفنفصح اءف نفبووخف ِر، جف ِر الفعفاِشِر فِي عفاِشِر الشحهف لفِكِه فِي الشحهف فِي السحنفِة التحاِسعفِة ِلمو وف
ِدينفِة وعو فِي الفمف تفدح الفجو ِر اشف قِيحا. فِي تفاِسعِ الشحهف ِلِك ِصدف ةف ِللفمف اِديفةف عفشفرف اِر إِلفى السحنفِة الفحف تف الفِحصف ِدينفةو تفحف لفِت الفمف دفخف ا. وف لفهف وف اجا  حف ا أفبفرف لفيفهف بفنووا عف وف

ِلِك. نحِة الفمف وف جف يفِن اللحذفيفِن نفحف اِل الفِقتفاِل لفيفل  ِمنف طفِريِق الفبفاِب بفيفنف الس ورف ِميعو ِرجف بف جف هفرف ِدينفةو وف ِت الفمف ِض. ففثوِغرف بفز  ِلشفعفِب الفرف لفمف يفكونف خو وف
قفتف تفففرح ا، وف يحِة أفِريحف كووهو فِي بفرتِ رف فدف ِلكف ففأ يووشو الفِكلفدفانِيتِينف الفمف يحِة. ففتفبِعفتف جو . ففذفهفبووا فِي طفِريِق الفبفرتِ تفِديِرينف سف ِدينفِة مو لف الفمف وف كفانف الفِكلفدفانِي ونف حف وف

قفلفعووا عفيفنفيف امف عفيفنفيفِه، وف قِيحا أفمف قفتفلووا بفنِي ِصدف لفيفِه. وف اِء عف وهو بِالفقفضف لحمو كف لفةف وف بف ِلِك بفابِلف إِلفى رف عفدووهو إِلفى مف أفصف ِلكف وف ذووا الفمف فخف يووِشِه عفنفهو. ففأ ِميعو جو جف
ِلِك ةف ِللفمف ِهيف السحنفةو التحاِسعفةف عفشفرف ِر، وف اِمِس فِي سفابِعِ الشحهف ِر الفخف فِي الشحهف . وف اءووا بِِه إِلفى بفابِلف جف اۭس وف قفيحدووهو بِِسلفِسلفتفيفِن ِمنف نوحف قِيحا وف ِصدف

شفِليمف كولح بويووِت أوورو ِلِك. وف بفيفتف الفمف ِ وف بت قف بفيفتف الرح رف أفحف ِليمف، وف شف ِلِك بفابِلف إِلفى أوورو ِط عفبفدو مف ئِيسو الش رف ادفانو رف رف اءف نفبووزف ، جف ِلِك بفابِلف رف مف ذفنفصح نفبووخف
بفِقيحةو الشحعفِب ِط. وف ئِيِس الش رف عف رف يووِش الفِكلفدفانِيتِينف الحِذينف مف ا كول  جو هف تفِديرا  هفدفمف سف ِليمف مو شف اِر أوورو وف ِميعو أفسف جف ا بِالنحاِر وف قفهف رف اِء أفحف كولح بويووِت الفعوظفمف وف
ِط أفبفقفى ئِيسف الش رف لفِكنح رف ِط. وف ئِيسو الش رف ادفانو رف رف هووِر سفبفاهومف نفبووزف مف بفِقيحةو الفجو ِلِك بفابِلف وف بووا إِلفى مف اِربوونف الحِذينف هفرف الفهف ِدينفِة وف الحِذينف بفقووا فِي الفمف

هفا ِ كفسحرف بت اِس الحِذي فِي بفيفِت الرح رف الن حف بفحف اِعدف وف الفقفوف ِ وف بت اِس الحتِي فِي بفيفِت الرح ِمدفةف الن حف أفعف . وف ففلحِحينف اِمينف وف ِض كفرح سفاِكيِن الفرف ِمنف مف
ذووهفا ا أفخف ونف بِهف ِدمو اِس الحتِي كفانووا يفخف ِميعف آنِيفِة الن حف جف ونف وف حو الص  قفاصح وف الفمف فووشف وف الر  قودوورف وف الف . وف ا إِلفى بفابِلف اسفهف لووا نوحف مف حف الفِكلفدفانِي ونف وف



اِعدو الفقفوف اِحدو وف رو الفوف الفبفحف ودفاِن وف الفعفمو ِط. وف ئِيسو الش رف ذفهفا رف ةو، أفخف ۭة ففالفِفضح ا كفانف ِمنف فِضح مف ، وف ا كفانف ِمنف ذفهفۭب ففالذحهفبو . مف نفاِضحف الفمف اِمرف وف جف الفمف وف
اۭس لفيفِه تفاج  ِمنف نوحف عف اِحِد، وف وِد الفوف تِففاعو الفعفمو اعا  ارف ةف ِذرف انِي عفشفرف اِت. ثفمف اِس كولتِ هفِذِه الفدفوف ن  ِلنوحف زف ِ، لفمف يفكونف وف بت انو ِلبفيفِت الرح ا سولفيفمف الحتِي عفِملفهف
وِد الثحانِي ِمثفلو هفِذِه عفلفى الشحبفكفِة. كفانف ِللفعفمو اۭس. وف ا ِمنف نوحف ِميعوهف ة  جف تفِديرف سف انفاتو الحتِي عفلفى التحاجِ مو مح الر  الشحبفكفةو وف عۭ وف تِففاعو التحاجِ ثفلفثو أفذفرو ارف وف
ِكيل  اِحدا  كفانف وف ِصيتا  وف ذف خف ِدينفِة أفخف ِمنف الفمف اِرِسي الفبفاِب الثحلفثفةف. وف حف ، وف ففنفيفا الفكفاِهنف الثحانِيف صف ، وف ئِيسف ايفا الفكفاِهنف الرح ِط سفرف ئِيسو الش رف ذف رف أفخف وف

عو شفعفبف مف نفِد الحِذي كفانف يفجف ئِيِس الفجو كفاتِبف رف ِدينفِة، وف ِجدووا فِي الفمف ِلِك الحِذينف وو هف الفمف جف ونف وف اۭل ِمنف الحِذينف يفنفظورو سفةف ِرجف مف خف ِب، وف رف اِل الفحف عفلفى ِرجف
لفةف. بف ِلِك بفابِلف إِلفى رف سفارف بِِهمف إِلفى مف ِط وف ئِيسو الش رف ادفانو رف رف ذفهومف نفبووزف أفخف ِدينفِة وف وِدينف فِي الفمف جو وف ِض الفمف ل  ِمنف شفعفِب الفرف جو ِستتِينف رف ِض، وف الفرف

قفاهومف ِض يفهووذفا الحِذينف أفبف ا الشحعفبو الحِذي بفِقيف فِي أفرف أفمح ِضِه. وف اةف. ففسوبِيف يفهووذفا ِمنف أفرف مف ِض حف لفةف فِي أفرف بف مف فِي رف قفتفلفهو ِلكو بفابِلف وف مف مف بفهو رف ففضف
لفيفا دف كحلف جف ِلكف بفابِلف قفدف وف مف أفنح مف الوهو ِرجف يووِش هومف وف سفاِء الفجو ؤف ِميعو رو ا سفِمعف جف لفمح . وف لفيفا بفنف أفِخيقفامف بفِن شفاففانف دف لفيفِهمف جف كحلف عف ، ففوف ِلكو بفابِلف رو مف ذفنفصح نفبووخف
. مف الوهو ِرجف ِ هومف وف عفِكيت يفا ابفنو الفمف نف يفازف ِ وف ثف النحطووففاتِيت ومف ايفا بفنو تفنفحو سفرف نفانو بفنو قفاِريحف وف يووحف يفا وف اِعيلو بفنو نفثفنف مف هومف إِسف ففاةِ، وف لفيفا إِلفى الفِمصف دف أفتووا إِلفى جف

ِر فِي الشحهف ]. وف يفر  ِلِك بفابِلف ففيفكوونف لفكومف خف تفعفبحدووا ِلمف ضف وف كونووا الفرف . اسف بِيِد الفِكلفدفانِيتِينف افووا ِمنف عف : [لف تفخف مف قفالف لفهو اِلِهمف وف ِلِرجف مف وف لفيفا لفهو دف لففف جف حف وف
الفِكلفدفانِيتِينف الحِذينف أفيفضا  الفيفهوودو وف ، وف اتف لفيفا ففمف دف بووا جف رف ضف عفهو وف اۭل مف ةو ِرجف عفشفرف ِ وف ِلِكيت ِل الفمف عف ِمنف النحسف اِعيلو بفنو نفثفنفيفا بفِن أفِليشفمف مف اءف إِسف السحابِعِ جف

فِي السحنفِة . وف افووا ِمنف الفِكلفدفانِيتِينف مف خف ، لفنحهو رف اءووا إِلفى ِمصف جف يووِش وف سفاءو الفجو ؤف رو ِغيِر إِلفى الفكفبِيِر وف ِميعو الشحعفِب ِمنف الصح ففاةِ. ففقفامف جف عفهو فِي الفِمصف مف
ِلكو بفابِلف فِي ودفخو مف رو ففعف أفِويلو مف ِر، رف ِرينف ِمنف الشحهف الفِعشف ِر الثحانِي عفشفرف فِي السحابِعِ وف ِلِك يفهووذفا، فِي الشحهف الثحلفثِينف ِلسفبفيِ يفهوويفاِكينف مف السحابِعفِة وف

غفيحرف ثِيفابف . وف عفهو فِي بفابِلف لووِك الحِذينف مف ِ الفمو اِسيت قف كفرف ِسيحهو ففوف عفلف كورف جف يفۭر، وف هو بِخف لحمف كف ِن وف جف ِلِك يفهووذفا ِمنف الستِ أفسف يفهوويفاِكينف مف ل ِكِه رف سفنفِة تفمف
يفاتِِه ِمِه كولح أفيحاِم حف ۭم بِيفوف رو كولتِ يفوف ِلِك أفمف ة  توعفطفى لفهو ِمنف ِعنفِد الفمف ِظيففة  دفائِمف ِظيففتوهو وف وف يفاتِِه. وف هو كولح أفيحاِم حف امف بفزف أفمف كفانف يفأفكولو دفائِما  الفخو نِِه. وف  .ِسجف

               

صدق ا العظيم  
  



سورة جهنم 
 

بسم ا الرحمن الرحيم

 

يا أيها الذين آمنوا انفسكم وعائلتكم من النار الذي وقوده الرجال والحجارة التي هي الملئكة، قاسية وشديدة، الذين يتأرجح ل الوامر
سواد! وماذا سيشرح لك ما هو النار الجحيم؟ ل شيء يسمح لها أن تحمل، ول شيء ل يترك وحده. التي يتلقونها من ا، ولكن ل أمر

ندعو ربك أن يخفف لنا العذاب ليوم"وأولئك في النار سيقولون إلى حراس الجحيم، أكثر من ذلك تسعة عشر . وتغيير لون الرجل
لن يخفف العذاب بالنسبة لهم، وسوف يغرقون في الدمار. بالتأكيد، فإن الكفار سيكون في عذاب الجحيم لللتزام بها لفترة طويلةواحد 

دعوا) اسم ا(يا مالك : ويصرخون. لم نخطئهم، لكنهم كانوا من ارتكبوا مخالفات. مع السف العميق، والحزان واليأس في ذلك
في" بالتأكيد، يجب أن تلتزم العمار، حتى أرى مناسبا عندما نرسل لك مرة أخرى إلى دنيا لختبار آخر :" سيقول"ربكم ينهي لنا 

عندما يموت أي واحد منكم،. الخوف النار التي أعدت للكافرينالواقع لقد جلبنا الحقيقة لك، ولكن معظمكم لديهم الكراهية للحقيقة 
إذا كان واحدا من شعب. إذا كان واحدا من أهل الجنة، فهو يظهر مكان أهل الجنة. صباحا ومساء) في الخرة(يظهر له موقف 

ربنا بالتأكيد، الذي كنت أعترفهذا هو موقفكم، حتى يحيا ا لكم في يوم القيامة : "قال له. الجحيم، ويظهر مكان الناس من الجحيم
أعلم أنهم ليسوا كل من يعارض ا ورسولهإلى النار، في الواقع كنت قد خدع له، وأبدا سوف المجرمون العثور على أي مساعدين 

هل أنت"جهنم، اليوم سوف نقول إلى ، وبالتأكيد بالنسبة له سيكون النار من الجحيم على اللتزام بها؟ هذا هو العار الشديد )محمد(
إذا ألقيت حجر كبير مثل سبع إبل حامل من حافة الجحيم، فإنه يطير من خلل ذلك لمدةهل هناك المزيد؟ : "وسوف يقول" شغل؟

ومن المؤكد أن المنافقين سيكونون في أعماقوسيتم جلب الجحيم بالقرب من ذلك اليوم سبعين عاما، ومع ذلك فإنه لن يصل إلى القاع 
هو الذي يسعى إلى المتعة الجيدة من ا ثم مثل الذي يعتمد على نفسه  النار وسيتم تصنيف الجميع حسب درجات وفقا لما فعلوه

هم في درجات متفاوتة مع ا، وا هو كل السير من ما يفعلونه. والسوأ، في الواقع، هو تلك الوجهة- غضب ا؟ مسكنه هو الجحيم 
وأولئك الذينفقد سبعة بوابات، لكل من هذه البوابات هي فئة من الخطاة المخصصة . وبالتأكيد، الجحيم هو المكان الموعود لهم جميعا

لم يأت لك رسل من"كفروا سوف يقودون إلى الجحيم في مجموعات حتى عندما يصلون إليها، يتم فتح بواباتها ويقول حراسها، 
نعم، ولكن كلمة العقاب قد دخلت حيز التنفيذ على الكفار" يقولون،"أنفسكم، وتلوة لك آيات ربك وتحذيرك من اجتماع يومكم هذا؟ 

.وويل لكل سكورنر و موكر، الذي يجمع الثروة و التهم، وبائسة هو مقر المتغطرس )ق(أدخل بوابات الجحيم أن تلتزم بها لعمر 
وماذا يمكن أن تجعلك تعرف ما هو كسارة؟ هو نار. ومن المؤكد أنه سيتم طرحه في كسارة! ل. ويعتقد أن ثروته سوف تجعله خالدا

في الواقع، سيتم إغلقها عليها في أعمدة ممتدة يا أيها الذين آمنوا وأنفسكم وأسركم من. ا، يغذي، الذي يتصاعد الموجهة إلى القلوب
ولو. سوف تكون قادمة للدخول إليه. في الواقع الكافرين وما يعبدون غير ا الحطب من الجحيمالنار الذي وقوده الناس والحجارة 

كانت هذه اللهة الكاذبة آلهة فعلية، فلن يكونوا قد جاءوا إليها، بل كلها أبدية فيها، حتى يظهرهم ا رحمة أولئك الذين كفروا سوف
وسترى المجرمين ذلك اليوم ملزمة معا في أغلل،  سكب على رؤوسهم سوف يكون السمط الماء. قطعت لهم الملبس من النار

ما هي الصحابة من اليسار؟ وسوف- ورفاقه من اليسار وملبسهم من الملعب السائل ذاب النحاس وجوههم التي يغطيها الحريق 
في الواقع انه التوازن من الخيرات ستكون خفيفة،. يكونون في حارقة النار والمياه السمط وظلل الدخان السود، ل باردة ول مفيدة

انتقل إلى ظل الدخان وجود ثلثة أعمدة،. وماذا سيشرح لك ما هو هذا؟ بل هو النار الحارقة بشراسة. سيكون له منزله في حفرة قعر
.في الواقع، فإنه يلقي الشرر ضخمة مثل القلعة، كما لو كانوا البل الصفر يسيرون بسرعة. ل الظل بارد والستفادة ليس ضد اللهب

حتى تذوق لك. وما الذي يمكن أن تجعلك تعرف ما هو هيلفاير؟ فإنه ل يسمح ل شيء يبقى ويترك شيئا غير محترق، تغيير الجلود
ول يخفف عذابهم ول. كلما أباتس، سنقوم بزيادة لهم شدة النار. ل يجوز زيادة نعطيك إل في العذاب. نتائج أعمالك الشريرة

في الواقع، شجرة الزقم هو طعام. لن يكون هناك طعام لهم إل من مصنع شائك، مريض ل يغذي ول يستفيد من الجوع. يساعدون
في الواقع، هو شجرة تصدر من الجزء السفلي من. للخطئة، مثل النفط الغامض، فإنه يغلي داخل البطون، مثل غليان ماء السمط

ثم، في الواقع، سيكون لديهم.و، في الواقع، سوف يأكل منه وملء معها بطونهم. هيلفاير، والفاكهة الناشئة كما لو كان رؤساء الشياطين
وهذا هو. وسوف يشرب كما شرب البل العطشى. ثم، في الواقع، عودتهم ستكون لنار الجحيم. بعد ذلك خليط من الماء السمط

بالتأكيد، معنا هي الغلل لربط. وسوف تعطى لشرب الماء المغلي، بحيث تقطع المعاء إلى قطع. ضيافتهم في يوم من ريكومبنس
إذا كان قطرة من زققوم أن تهبط في هذا العالم، فإن الناس من. لهم ونيران النار لحرق لهم، والطعام الذي يختنق وعقوبة خطيرة

فكيف يجب أن يكون لمن يجب أكله؟ لذلك ل يوجد صديق له هنا هذا اليوم، ول لديه أي طعام. الرض وجميع وسائل عيشهم تتعفن
وغيرها من العقوبات. هذا هو السمط المياه وبيولولس كريهة.إل القذارة من غسل الجروح التي ل شيء ل تأكل ولكن تلك في الخطيئة

في الواقع، هم الذين. في الواقع، أولئك الذين يلتهمون ممتلكات اليتام ظلما تستهلك فقط في النار بطونهم. من نوعه في أنواع مختلفة
وسوف تعطى لشرب الماءتلك تستهلك ليس في بطونهم باستثناء النار - يخفيون ما أرسل ا أسفل الكتاب وتبادلها بسعر صغير 

البائس. وإذا دعوا إلى الغاثة، فسوف يعفوا بالماء مثل النفط الغامض، الذي يحشر وجوههم. المغلي، بحيث تقطع المعاء إلى قطع
وقال انه سوف غلب ذلك. قبله هو الجحيم، وقال انه سيتم إعطاء شراب من المياه صديدي. هو الشراب، والشر هو مكان يستريح



سائل المغلي. وقبله هو عقوبة ضخمة. والموت سيأتي إليه من كل مكان، لكنه ل يموت. ولكن لن يكون قادرا على ابتلع ذلك
وسوف يتم إعطاء. أنها سوف تتجاور بينه وبين السمط المياه، ساخنة بشكل مكثف. والسوائل الظلم، غامض، الباردة بشكل مكثف

ما هو طين الخبال؟ عصير شعب. أي شخص الذي يشرب المسكرات سوف تبذل لشرب الطين من خبال.شراب من الربيع المغلي
هو مثل النفط المغلي، عندما يتم إحضارها بالقرب من وجه الشخص، الجلد من الوجه يقع قبالة في ذلك. الجحيم

.لن تقبل قدرة الرض كلها في الذهب من أحدهم إذا كان يسعى إلى فدية نفسه- في الواقع، أولئك الذين كفروا ويموتون وهم كفارون 
واحد من أهل الجحيم الذين وجدوا أكثر متعة في حياة هذا. بالنسبة لولئك سيكون هناك عقوبة مؤلمة، وأنها لن يكون لها أي مساعدين

ثم سئل، يا ابن آدم، هل سبق لك أن رأيت أي شيء جيد؟. العالم سيتم طرح يوم القيامة، وسوف تكون مغموسة في النار من الجحيم
لحظات قليلة في الجحيم والشخص سوف ننسى كل الوقات". ل، من قبل ا، يا رب 'سيقول، ' هل سبق لك أن تتمتع أي متعة؟'

إذا كان لديك على الطلق أردت"الطيبة التي كان لديهم، في يوم القيامة، سوف يسأل ا من الذي العقاب في النار هو الخف وزنا، 
أردت أقل من ذلك عندما كنت ل تزال في حقيب آدم، طلبت منك عدم ربط: "يقول ا" نعم"على الرض، هل تعطيه لنقاذ نفسك؟ 

ويريد المجرم أنه يمكن أن يذبح من معاقبة ذلك اليوم". أي شيء في العبادة معي، ولكن كنت أصر على ربط الخرين في العبادة معي
في الواقع، هو لهب الجحيم،. حتى يتمكن من إنقاذه- من قبل أبنائه وزوجته وشقيقه وأقرب أكره الذين يأويونه وكلهم على الرض 

هناك بعض من النار سوف تصل إلى كاحليهم، والبعض الخر يصل إلى ركبتيهم، والبعض الخر نتف من كونه ضيق إلى الجمجمة
والشخص الذي سيحصل على أقل العقاب بين أهل الجحيم في يوم القيامة.يصل إلى خصومهم، والبعض الخر يصل إلى أعناقهم
وفي اليوم. المنافقون سيكونون في أعماق النار. سوف أدمغته تغلي بسبب ذلك. سيكون رجل، سيتم وضع عطر جامد تحت قوس قدمه

ونحن سوف- في الواقع، أولئك الذين كفروا في آياتنا . يلقي شعب فرعون إلى أخطر عقوبة: الذي ستنشأ فيه الحكم سيقال للملئكة
في. في كل مرة يتم تحميص جلودهم من خلل نحن سوف تحل محلها مع جلود أخرى حتى أنها قد تذوق العقاب. تدفعهم إلى النار

سكب على رؤوسهم سوف يكون السمط الماء الذي ذاب أنه داخل بطونهم. الواقع، ا تعالى في أي وقت مضى في قد والحكمة
سوف يسكب الماء ساخنة ساخنة على رؤوسهم، وسوف تذوب من خلل ذلك حتى تقطع بهم الداخل، طردهم؛ حتى يخرج.وجلودهم

.أعمى وبكم وصم- وسوف نجمعهم في يوم القيامة سقطوا على وجوههم . ثم سيتم استعادتها كما كانت. من أقدامهم، وذاب كل شيء
وهذا سوف يكون فلونغ أسفل على- ويجلب فعل شريرا في كل مرة ينحسر نحن زيادة لهم في النار الحارقة . ملجأهم هو الجحيم

هل أنت تعوض عن أي شيء ولكن ماذا كنت تفعل؟ النار سوف يحرق وجوههم وسوف تبتلع فيه،"وجوههم في النار، وسوف يقال، 
في". كيف نتمنى أننا قد طاعوا ا وطاعة الرسول"اليوم سوف يتم تسليم وجوههم في النار، وسوف يقولون، . شفاههم النازحين

أولئك". طعم لمسة من الجحيم"اليوم الذي يتم سحبهم إلى النار على وجوههم سوف يقال، . الواقع، والمجرمين في الخطأ والجنون
وسوف يتم سحبها. انهم سوف نعرف، عندما الغلل هي حول بهم والرقبة والسلسل- الذين ينكرون القرآن والتي التي أرسلنا رسلنا 

في يوم سوف تتحول بعض الوجوه البيض وبعض الوجوه تتحول إلىثم في النار أنها سوف تكون مليئة اللهب . في الماء المغلي
هل رفضتم اليمان بعد اعتقادكم؟ ثم طعم العقاب: "فبالنسبة لهم سيقال لهم. أما بالنسبة لولئك الذين تواجه وجوه سوداء. اللون السود

.تعويض الفعل الشر هو ما يعادلها، والذلل سوف تغطي لهم- على ما كنت ترفضه، ولكن الذين ألقوا اللوم على الفعال الشريرة 
هؤلء هم الصحابة من. حتى الظلم هم- وسوف تكون كما لو كانت وجوههم مغطاة بقطع من الليل . سيكون لديهم من ا ل حامي

في اليوم الذي عذاب الجحيم سوف تغطي لهم من فوقهم. سيكون لهم سرير من النار وعلىهم أغطية النار. فإنها ستلتزم بها أبديا. النار
وماذا يمكن أن تجعلك تعرف ما. ومن المؤكد أنه سيتم طرحه في كسارة. وبالتأكيد سوف الجحيم تحيط الكافرين. ومن تحت أقدامهم

بالنسبة للرافضين لقد أعدنا سلسل الحديد، النكات،. هي الكسارات؟ هو نار ا، يغذي أبديا، الذي يتصاعد الموجهة إلى القلوب
سنضع النكات على أعناق. ، والغذاء الذي يختنق، وعقوبة خطيرة)لحرق لهم(، والنار )لربط لهم(معنا هي الغلل . وحريق النار

واستولى. عندما يتم وضع النكات حول رقابهم وسلسل، وسوف يتم سحبها على طول. سيكون فقط ريكيتال لعمالهم الشريرة. الكفار
وسوف يشعرون. عليه وربطه، وحرقه في الحريق الحارقة، وعلوة على ذلك، وجعله مسيرة في سلسلة، حيث طوله سبعين مكعب

وعندما يتم طرحهم في مكان ضيق داخله في. وسوف يحكم عليهم في العدالة، ولن يتعرضوا للظلم. بالسف عندما يرون العقاب
، وسوف يبكون"ل تبكي هذا اليوم لتدمير واحد ولكن البكاء لتدمير كبير"، )سوف يقال لهم. (السلسل، سيصرخون من أجل التدمير

إذا كنا فقط قد تم الستماع أو التفكير، ونحن لن" وسوف يقولون،"بخلف ما كنا نقوم به - ونحن نفعل البر . ربنا، وإزالة لنا"فيه، 
:وسوف يقولون. الغتراب عن الصحابة من الحريق) ، وأنها سوف تعترف خطيئتهم، لذلك هو"تكون من بين الصحابة من الحريق 

، ونحن حقا أن يكونوا مخطئين،)إلى الشر(ربنا، يخرجنا منه، وإذا أردنا أن نعود . ربنا، البؤس لدينا تغلب علينا، وكنا شعب ضلل"
دعوا ربكم أن يخففوا لنا يوما من"، وأولئك في النار يقول ل حراس الجحيم، "ل يزال يحتقر فيها ول تتحدث معي: "وقال انه يقول

، ولكن دعاء الكفار ليس إل عن طريق)أنفسكم(ثم دعوا "نعم، : سيقولون" لم يأت لك رسلك ببراهين واضحة؟: "يقولون" العقاب
هو كل- ثم يكون المريض أو الصبر . "في الواقع، سوف تبقى: "يقول!" يا مالك، والسماح ربك وضع حد لنا"، وسوف ندعو، "الخطأ

لذلك دعونا نضحك قليل ثم يبكي كثيرا كما التعويض عن. 'كنت فقط يجري إعادة تعويض لما اعتدت على القيام به. شيء بالنسبة لك
ثم سوف يبكي الدم حتى يكون، كما كانت عليه،. شعب الجحيم سوف يبكي، وسوف يبكي حتى لم يبق دموعهم. ما كانوا يكسبون

خوفا من النار الذي الوقود هو الرجال والحجارة، والتي هي على استعداد. قنوات في وجوههم، إذا وضعت السفن فيها، فإنها تطفو
أولئك الذين يرفضون علماتنا، ونحن سوف يلقي قريبا في النار. يكفي هو الجحيم لطلق النار النار. لولئك الذين يرفضون اليمان

.هم لعنة ا، ولعنة الملئكة، وجميع البشرية- أولئك الذين يرفضون اليمان، ويموتون رفض، . ا تعالى في السلطة والحكيمة... 



في وسطها وفي خضم الماء الساخن المغلي سوف يهيمونلن يتم تخفيف عقوبتهم، ولن يحصلوا على راحة : وسوف يلتزمون فيها
أولئك الذين يرفضون الحقيقة، بين شعب الكتاب وبين المشركين، سيكون في الجحيم. سوف ندعو ملئكة العقاب. على وجوههم جولة
مرة أخرى، سوف! يي بالتأكيد نرى الجحيم النار. ناي، كنت أن تعرف مع اليقين من العقل. هم أسوأ المخلوقات. النار، أن يسكن فيها

وقد وعد ا! أحرق قريبا سيكون في النار من الحريق المشتعلة! ل ربح له من كل ثروته، وجميع مكاسبه! نرى ذلك بيقين من البصر
وا قد لعن لهم ويكون. الرجال المنافقين والنساء النفاقين وغير المؤمنين النار من الجحيم على اللتزام بها؛ وهو ما يكفي بالنسبة لهم

.وأما أولئك الذين كفروا، فهما هو نار الجحيم. ل يموت فيه ول يعيش. من يأتي إلى ربه مذنب، لنه بالتأكيد الجحيم. لديهم عقاب دائم
بالتأكيد أولئك الذين. دعوني، سأجيب عليك: ويقول ربك. حتى نفعل كل ما ندينه: فل ينتهي بهم كليا لكي يموتوا، ول يخففهم عذابهم

.كل من يكسب الشر وخطاياه يحاصره من كل جانب، هؤلء هم نزلء النار. هم فخورون جدا لخدمتي سوف تدخل قريبا الجحيم محط
وأولئك الذين كفروا سوف يقودون إلى الجحيم في مجموعات حتى عندما يصلون إليها، يتم فتح بواباتها وسوففي أنها يجب أن تلتزم 

نعم، لكن كلمة: يقولون" لم يأت لك رسل من أنفسكم، وتلوة لك آيات ربك وتحذيرك من اجتماع هذا اليوم لك؟ : "حفظة لها يقول
في كل مرة. انها تنفجر تقريبا مع الغضب. العقاب دخلت حيز التنفيذ على الكفار عندما يلقون بها، يسمعون منها استنشاقا بينما يتلل

في يوم العقاب سوف تغطي لهم من فوقهم ومن تحت" لم يكن هناك تأتي لك وارنر؟: "يتم طرح شركة في ذلك، حراسها يسألونهم
وظل الدخان. ما هي الصحابة من اليسار؟ في النار الحارقة والمياه السمط- ورفاقه من اليسار ." تذوق ما كنت تفعل"أقدامهم ويقال، 

وقال انه سيتم إعطاء. اليوم يتم سحبها إلى النار على وجوههم. في الواقع، المجرمين في الخطأ والجنون. ل باردة ول مفيدة. السود
والموت سيأتي إليه من كل مكان، لكنه ل. وقال انه سوف غلب ذلك ولكن لن يكون قادرا على ابتلع ذلك. شراب من المياه صديدي

في الواقع يتم تحذيرك مرارا وتكرارا في هذا العالم لحماية أنفسكم وعائلتكم من النار الذي الوقود. وقبله هو عقوبة ضخمة. يموت
ملبسهم من الملعب السائل وجوههم التي يغطيها. هو الناس والحجارة، وسوف ترى المجرمين ذلك اليوم ملزمة معا في أغلل

في كل مرة يتم تحميص جلودهم من خلل نحن. ونحن سوف تدفعهم إلى النار- في الواقع، أولئك الذين كفروا في آياتنا . الحريق
في الواقع، ا تعالى في أي وقت مضى في الحكمة والحكمة. سوف تحل محلها مع جلود أخرى حتى أنها قد تذوق العقاب    

 

صدق ا العظيم  
 

Hell

 

In The Name of God 

 

O you who believe, save yourselves and your families from a Fire whose fuel is men and stones over 
which are  angels, stern and severe, who flinch not the commands they receive from God, but do they 
are commanded. And what will explain to you what is Hell fire?  Nothing does it allow to endure, and 
nothing does it leave alone!  Darkening and changing the color of man.  Over it are nineteen. And those
in the Fire will say to the Guards of Hell, ‘Call upon your Lord to lighten for us the torment for a day!' 
Surely, the disbelievers will be in the torment of Hell to abide therein for a long time.  The torment will 
not be lightened for them, and they will be plunged into destruction with deep regrets, sorrows and in 
despair therein.  We wronged them not, but they were the wrongdoers.  And they will cry: ‘O Malik 
(name of Allah) Let your Lord make an end of us’ He will say: ‘Surely, you shall abide for ages, until i 
see fit when to send you back to Dunya for another test’  Indeed We have brought the truth to you, but 
most of you have a hatred for the truth. Fear the Fire which is prepared for the disbelievers. When any 
of you dies, he is shown his position (in the Hereafter) morning and evening.  If he is one of the people 
of Paradise, he is shown the place of the people of Paradise.  If he is one of the people of Hell, he is 
shown the place of people of Hell.  He is told, ‘this is your position, until God resurrects you on the 
Day of Resurrection. Our Lord  Surely, whom You admit to the Fire, indeed You have disgraced him, 
and never will the wrongdoers find any helpers. Know they not that whoever opposes God and His 
Messenger (Muhammad), certainly for him will be the Fire of Hell to abide therein?  That is the 
extreme disgrace. The Day We will say to hell, "Are you filled?" And it will say, "Are there more? If a 
stone as big as seven pregnant camels was thrown from the edge of Hell, it would fly through it for 
seventy years, and yet it would not reach the bottom. And Hell will be brought near that Day. Surely, 



the hypocrites will be in the lowest depths of the Fire. For all will be ranked by degrees according to 
what they did. Is one who seeks the good pleasure of God then like the one who draws on himself the 
wrath of God?  His abode is Hell – and worst, indeed, is that destination.  They are in varying grades 
with God, and God is All-Seer of what they do. 
And surely, Hell is the promised place for them all.  It has seven gates, for each of these gates is a class 
of sinners assigned. And those who disbelieved will be driven to Hell in groups until, when they reach 
it, its gates are opened and its keepers will say, ‘Did there not come to you messengers from 
yourselves, reciting to you the verses of your Lord and warning you of the meeting of this Day of 
yours?’  They will say, ‘Yes, but the word of punishment has come into effect upon the disbelievers.’

Enter the gates of Hell to abide therein for lifetime(s), and wretched is the residence of the arrogant.

Woe to every scorner and mocker, who collects wealth and counts it.  He thinks that his wealth will 
make him immortal.  No!  He will surely be thrown into the Crusher.  And what can make you know 
what is the Crusher?  It is the fire of God,  fueled, Which mounts directed at the hearts.  Indeed, it will 
be closed down upon them in extended columns. O you who have believed, protect yourselves and your
families from a Fire whose fuel is people and stones. Indeed disbelievers and what they worship other 
than God are the firewood of Hell.  You will be coming to enter it.  Had these false deities been actual 
gods, they would not have come to it, but all are eternal therein, until God shows them mercy. Those 
who disbelieved will have cut out for them garments of fire.  Poured upon their heads will be scalding 
water. And you will see the criminals that Day bound together in shackles, their garments of liquid 
pitch melted copper and their faces covered by the Fire. And the companions of the left – what are the 
companions of the left?  They will be in scorching fire and scalding water and a shade of black smoke, 
neither cool nor beneficial.  Indeed he whose balance of good deeds will be light, will have his home in
a bottomless pit.  And what will explain to you what this is?  It is a Fire blazing fiercely. Proceed to a 
shadow of smoke having three columns, no cool shade and availing not against the flame. Indeed, it 
throws sparks as huge as a fortress, as if they were yellow camels marching swiftly. And what can 
make you know what is Hellfire?  It lets nothing remain and leaves nothing unburned, altering the 
skins. So taste you the results of your evil deeds. No increase shall We give you except in torment. 
Whenever it abates, We shall increase for them the fierceness of the Fire. Their torment shall not be 
lightened nor shall they be helped. No food will there be for them except from a bitter, thorny plant 
which neither nourishes nor avails against hunger. Indeed, the tree of zaqqum is food for the sinful, like
murky oil, it boils within bellies, like the boiling of scalding water. Indeed, it is a tree issuing from the 
bottom of the Hellfire, its emerging fruit as if it was heads of the devils.  And, indeed, they will eat 
from it and fill with it their bellies.Then, indeed, they will have after it a mixture of scalding water. 
Then, indeed, their return will be to the Hell fire. And will drink as the drinking of thirsty camels. That 
is their hospitality on the Day of Recompense. They will be given to drink boiling water, so that it cuts 
up their bowels to pieces. Surely, with us are fetters to bind them and a ranging Fire to burn them, and a
food that chokes and a penalty grievous. If a drop from zaqqum were to land in this world, the people 
of earth and all their means of sustenance would rot. So how must it be for one who must eat it? So no 
friend has he here this Day, nor has he any food except filth from the washing of wounds which none 
do eat but those in sin.This is scalding water and foul purulence.  And other punishments of its type in 
various kinds. Indeed, those who devour the property of orphans unjustly are only consuming into their 
bellies fire. Indeed, they who conceal what God has sent down of the Book and exchange it for a small 
price – those consume not into their bellies except the Fire. They will be given to drink boiling water, 
so that it cuts up their bowels to pieces. And if they call for relief, they will be relieved with water like 
murky oil, which scalds their faces. Wretched is the drink, and evil is the resting place. Before him is 
Hell, and he will be given a drink of purulent water.  He will gulp it but will hardly be able to swallow 
it. And death will come to him from everywhere, but he is not to die.  And before him is a massive 
punishment. A boiling fluid and fluid dark, murky, intensely cold. They will go around between it and 



scalding water, heated intensely. They will be given drink from a boiling spring.Anyone who drinks 
intoxicants will be made to drink the mud of khabal. What is the mud of khabal? The juice of the 
people of Hell. It is like boiling oil, when it is brought near a person’s face, the skin of the face falls off 
into it. Indeed, those who disbelieve and die while they are disbelievers – never would the whole 
capacity of the earth in gold be accepted from one of them if he would seek to ransom himself with it. 
For those there will be a painful punishment, and they will have no helpers. One of the people of Hell 
who found most pleasure in the life of this world will be brought forth on the Day of Resurrection and 
will be dipped into the Fire of Hell. Then he will be asked, ‘O son of Adam, have you ever seen 
anything good?’  Have you ever enjoyed any pleasure?’  He will say, ‘No, by God, O Lord." Few 
moments in Hell and the person will forget all the good times they had. On the Day of Resurrection, 
God will ask the one whose punishment in the Fire is lightest, ‘If you had whatsoever you wanted on 
earth, would you give it to save yourself?’  He will say, ‘Yes.’  God will say, ‘I wanted less than that 
from you when you were still in the loins of Adam, I asked you not to associate anything in worship 
with Me, but you insisted on associating others in worship with Me.’ The criminal will wish that he 
could be ransomed from the punishment of that Day by his children, and his wife and his brother, and 
his nearest kindred who shelter him, and all – all that is on earth – so it could save him. No!  Indeed, it 
is the Flame of Hell, plucking out his being tight to the skull. There are some whom the Fire will reach 
their ankles, others up to their knees, others up to their waists, and yet others up to their necks.The 
person who will receive the least punishment among the people of Hell on the Day Resurrection will be
a man, a smoldering ember will be placed under the arch of his foot. His brains will boil because of it. 
The hypocrites will be in the lowest depths of the Fire. And on the Day that Judgment will be 
established it will be said to the angels: Cast the people of Pharaoh into the severest penalty. Indeed, 
those who disbelieve in Our verses – We will drive them into a Fire.  Every time their skins are roasted 
through We will replace them with other skins so they may taste the punishment.  Indeed, God is ever 
Exalted in Might and Wise. Poured upon their heads will be scalding water by which is melted that 
within their bellies and their skins.Super-heated water will be poured onto their heads and will dissolve 
through it until it cuts up their innards, expelling them; until it comes out of their feet, and everything is
melted.  Then they will be restored as they were. And We will gather them on the Day of Resurrection 
fallen on their faces – blind, dumb and deaf. Their refuge is Hell; every time it subsides We increase 
them in blazing fire. And brings an evil deed — such will be flung down on their faces into the Fire, 
and it will be said, ‘Are you recompensed for anything but what you used to do? The Fire will burn 
their faces and they will grin therein, their lips displaced. The Day their faces will be turned over in the 
Fire, they will say, ‘How we wish we had obeyed God and obeyed the Messenger.’ Indeed, the 
criminals are in error and madness.  The Day they are dragged into the Fire on their faces it will be 
said, ‘Taste the touch of Hell.’ Those who deny the Quran and that with which We sent Our messengers
– they are going to know, when the shackles are around their necks and the chains; they will be dragged
in boiling water; then in the Fire they will be filled with flame. On the Day some faces will turn white 
and some faces will turn black.  As for those whose faces turn black. To them it will be said, ‘Did you 
reject faith after your belief?  Then taste the punishment for what you used to reject.’ But they who 
have earned blame for evil doings – the recompense of an evil deed is its equivalent, and humiliation 
will cover them.  They will have from God no protector.  It will be as if their faces are covered with 
pieces of the night – so dark are they.  Those are the companions of the Fire; they will abide therein 
eternally. Theirs will be a bed of Fire and over them coverings of Fire. On the Day when the torment of 
Hell will cover them from above them and from underneath their feet. And surely Hell will surround 
the unbelievers. He will surely be thrown into the Crusher.  And what can make you know what is the 
Crushers?  It is the fire of God, eternally fueled, which mounts directed at the hearts. For the rejecters 
We have prepared iron chains, yokes, and a blazing Fire. With Us are fetters (to bind them), and a Fire 
(to burn them), and a food that chokes, and a penalty grievous. We will put yokes on the necks of the 
unbelievers.  It would only be requital for their evil deeds. when yokes will be put round their necks 



and the chains, they will be dragged along. seize him and bind him, and burn him in the blazing Fire, 
further, make him march in a chain, whereof the length is seventy cubits. And they will feel regret 
when they see the punishment; and they will be judged in justice, and they will not be wronged. And 
when they are thrown into a narrow place therein bound in chains, they will cry out thereupon for 
destruction.  (They will be told), ‘Do not cry this Day for one destruction but cry for much destruction.’
And they will cry out therein, ‘Our Lord, remove us; we will do righteousness – other than what we 
were doing!’ And they will say, ‘If only we had been listening or reasoning, we would not be among the
companions of the Blaze.’  And they will admit their sin, so (it is) alienation for the companions of the 
Blaze.They will say, ‘Our Lord, our wretchedness overcame us, and we were a people astray.  Our 
Lord, remove us from it, and if we were to return (to evil), we would indeed be wrongdoers.’  He will 
say, ‘Remain despised therein and do not speak to Me.’ And those in the Fire will say to the keepers of 
Hell, ‘Supplicate your Lord to lighten for us a day from the punishment.’  They will say, ‘Did there not 
come to you your messengers with clear proofs?’  They will say, ‘Yes.’  They will reply, ‘Then 
supplicate (yourselves), but the supplication of the disbelievers is not except in error.’ And they will 
call, ‘O Malik, let your Lord put an end to us!’  He will say, ‘Indeed, you will remain.’ Then be patient 
or impatient – it is all the same for you.  You are only being recompensed for what you used to do.’ So 
let them laugh a little and then weep much as recompense for what they used to earn. The people of 
Hell will be made to weep, and they will weep until they have no tears left.  Then they will weep blood 
until they have, as it were, channels in their faces, if ships were put in them, they would float. Fear the 
Fire whose fuel is men and stones, which is prepared for those who reject Faith. Enough is Hell for a 
burning fire. Those who reject Our Signs, We shall soon cast into the Fire, For Allah is Exalted in 
Power, Wise. Those who reject Faith, and die rejecting, on them is Allah's curse, and the curse of 
angels, and of all mankind. They will abide therein: Their penalty will not be lightened, nor will they 
receive respite. In its midst and in the midst of boiling hot water will they wander round. We will call 
on the angels of punishment. Those who reject Truth, among the People of the Book and among the 
Polytheists, will be in Hell-Fire, to dwell therein. They are the worst of creatures. Nay, were ye to know
with certainty of mind. Ye shall certainly see Hell-Fire! Again, ye shall see it with certainty of sight! No
profit to him from all his wealth, and all his gains! Burnt soon will he be in a Fire of Blazing Flame! 
Allah has promised the hypocritical men and the hypocritical women and the unbelievers the fire of 
hell to abide therein; it is enough for them; and Allah has cursed them and they shall have lasting 
punishment. Whoever comes to his Lord  guilty, for him is surely hell; he shall not die therein, nor shall
he live. And as for those who disbelieve, for them is the fire of hell; it shall not be finished with them 
entirely so that they should die, nor shall the chastisement thereof be lightened to them: even thus do 
We retribute every ungrateful one.  And your Lord says: Call upon Me, I will answer you; surely those 
who are too proud for My service shall soon enter hell abased. Whoever earns evil and his sins beset 
him on every side, these are the inmates of the fire; in it they shall abide. And those who disbelieved 
will be driven to Hell in groups until, when they reach it, its gates are opened and its keepers will say: 
'Did there not come to you messengers from yourselves, reciting to you the verses of your Lord and 
warning you of the meeting of this Day of yours?' They will say: 'Yes, but the word of punishment has 
come into effect upon the disbelievers'  When they are thrown into it, they hear from it a inhaling while 
it boils up. It almost bursts with rage. Every time a company is thrown into it, its keepers ask them: 
‘Did there not come to you a warner?' On the Day the punishment will cover them from above them 
and from below their feet and it is said, 'Taste what you used to do.' And the companions of the left— 
what are the companions of the left? In scorching fire and scalding water. And a shade of black smoke; 
neither cool nor beneficial. Indeed, the criminals are in error and madness. The Day they are dragged 
into the Fire on their faces. And he will be given a drink of purulent water. He will gulp it but will 
hardly be able to swallow it. And death will come to him from everywhere, but he is not to die. And 
before him is a massive punishment. Indeed you are repeatedly warned in this world to protect 
yourselves and your families from a Fire whose fuel is people and stones, And you will see the 



criminals that Day bound together in shackles. Their garments of liquid pitch and their faces covered 
by the Fire. Indeed, those who disbelieve in Our verses — We will drive them into a fire. Every time 
their skins are roasted through We will replace them with other skins so they may taste the punishment. 
Indeed, Allah is ever Exalted in Might and Wise.

God says the truth.

سورة سجلت
 

بسم ا الرحمن الرحيم

 

مو لفلفئِيلو, قِينفانو, أفنووشو, ِشيتو, آدف هف نووخو, يفاِردو, مف تووشفالفحو, أفخف كو, مف امو, سفامو, نووحو, لفمف انو: بفنوو يفاففثف. يفاففثو, حف يفاوف ادفايو وف مف وجو وف اجو مف رو وف ومف جو
اسو تِيرف اِشكو وف مف تووبفالو وف رف. وف ومف بفنوو جو ةو: وف مف رف تووجف ِريففاثو وف كفنفازو وف انف. أفشف بفنوو يفاوف دوودفانِيمو: وف ِكتتِيمو وف ِشيشفةو وف تفرف امف. أفِليشفةو وف كووشو: بفنوو حف
كفنفعفانو فووطو وف ايِمو وف رف ِمصف بفنوو كووشف. وف سفبفتفكف: وف ا وف عفمف رف سفبفتفا وف ِويلفةو وف حف ا. سفبفا وف عفمف بفنوو رف دفدفانو: وف أف يفكوونو. شفبفا وف ودف الحِذي ابفتفدف رو لفدف نِمف كووشو وف وف

ِض بحارا  فِي الفرف لفدف. جف ايِمو وف رف ِمصف لووِحيمف : وف كفسف وِسيمف وف ففتفرو نفففتووِحيمف وف ابِيمف وف لفهف عفنفاِميمف وف ففتووِريمو(لووِديمف وف كف تِيمو وف مف فِِلشف جف ِمنفهو رف كفنفعفانو). افلحِذينف خف وف
لفدف هو: وف رف يفدوونف بِكف اثِيح, صف مف الفحف اِريح وف مح الصح اِديح وف وف الفرف ينِيح وف الستِ قِيح وف الفعفرف يح وف ِ الفِحوت اِشيح وف جف الفِجرف وِريح وف الفمو الفيفبووِسيح وف ِحثتا  وف :بفنوو سفامف. وف

اِشكو مف اثفرو وف جف ولو وف حو عووصو وف امو وف أفرف لوودو وف شفادو وف ففكف أفرف أفش ورو وف لفدف عفابِرف. ِعيلفمو وف شفالفحو وف لفدف شفالفحف وف شفادو وف ففكف أفرف اِحِد. وف مو الفوف ِلدف ابفنفاِن اسف ِلعفابِرف وو وف
ضو, ففالفجو ِت الفرف مو أفِخيِه يفقفطفانو. لفنح فِي أفيحاِمِه قوِسمف اسف لفدف. وف يفقفطفانو وف لفةف: وف ِدقف الف وف أووزف امف وف هفدوورف حف وف يفارف تف وف وف مف رف ضف حف شفالففف وف ودفادف وف أفلفمو

يووبفابف ِويلفةف وف حف أووفِيرف وف شفبفا وف ايِلف وف أفبِيمف ِعيبفالف وف لفِء بفنوو يفقفطفانف. وف شفادو, سفامو. كول  هفؤو ففكف عوو, ففالفجو, عفابِرو, شفالفحو, أفرف وجو, رف ورو, سفرو حو, نفاحو ,تفارف
امو  اِهيمو(أفبفرف هووف إِبفرف اِعيلو). وف مف إِسف اقو وف حف اِهيمف إِسف نفا إِبفرف اِليدوهومف. اِبف وف اِعيلف. هفِذِه مف مف رو إِسف ةو, نفبفايووتو: بِكف دوومف اعو وف مف ِمشف ِمبفسفامو وف أفدفبفئِيلو وف قِيدفارو وف وف

ةو مف قِدف نفافِيشو وف يفطوورو وف اءو وف تفيفمف دفدو وف حف سحا وف مف اِعيلف. وف مف لفِء هومف بفنوو إِسف لفدفتف. هفؤو ا وف ِهيمف ففإِنحهف يحِة إِبفرف ةف سورتِ ا بفنوو قفطوورف أفمح دفانف: وف مف يفقفشفانف وف انف وف رف ِزمف
شووحا  بفاقف وف يِشف يفانف وف ِمدف دفدفانو. وف ابفنفا يفقفشفانف شفبفا وف يفانف. وف بفنوو ِمدف أفلفدفعفةو: وف أفبِيدفاعو وف نووكو وف حف و وف ِعففرو ففةو وف ةف. عفيف لفِء بفنوو قفطوورف لفدف. ففكول  هفؤو وف وف

اقف حف اِهيمو إِسف اقف. إِبفرف حف ابفنفا إِسف ائِيلو: وف رف إِسف حو: بفنوو ِعيسوو. ِعيسوو وف قوورف يفعفلفمو وف يفعووشو وف عووئِيلو وف رف ِفي: بفنوو أفِليففازف. أفِليففازو وف صف ارو وف أوومف انو وف تفيفمف
اِليقو عفمف نفاعو وف تِمف قِنفازو وف ثفامو وف عف جف عووئِيلف. وف ةو: بفنوو رف ِمزح ةو وف شفمح حو وف ارف زف ثو وف بفنوو سفِعيرف. نفحف إِيصفرو: وف ِديشوونو وف عفنفى وف ِصبفعوونو وف شووبفالو وف لووطفانو وف

ِديشفانو ابفنفا لووطفانف. وف امو: وف هوومف وِري وف نفاعو. حو تو لووطفانف تِمف أوخف أوونفامو: بفنوو شووبفالف. وف شفِفي وف ِعيبفالو وف ةو وف نفاحف مف لفيفانو وف ابفنفا ِصبفعوونف. عف أفيحةو: وف
عفنفى بفنوو ِديشوونف, اِبفنو عفنفى ِديشوونو. وف انو: وف كفرف انو وف يِثفرف بفانو وف أفشف انو وف رف مف رف. حف يفعفقفانو: بفنوو إِيصف انو وف وف عف زف انو وف ابفنفا ِديشفانف. بِلفهف انو: وف أفرف .عووصو وف

ائِيلف رف ِلك  ِلبفنِي إِسف لفكف مف ا مف لفمف ِض أفدوومف قفبف لفكووا فِي أفرف لووكو الحِذينف مف لفِء هومو الفمو ابفةو. بفالفعو بفنو بفعوورف: هفؤو ِدينفتِِه ِدنفهف مو مف اسف كفانفهو. وف لفكف مف اتف بفاِلعو ففمف مف وف
ةف رف حف ِمنف بوصف ارف ِ. يووبفابو بفنو زف انِيت ِض التحيفمف وشفامو ِمنف أفرف كفانفهو حو لفكف مف اتف يووبفابو ففمف مف كفانفهو هفدفدو بفنو بفدفدف الحِذي كفسحرف. وف لفكف مف وشفامو ففمف اتف حو مف وف

وآبف يفانف فِي بِلفِد مو ِريقفةف, ِمدف سف لفةو ِمنف مف كفانفهو ِسمف لفكف مف اتف هفدفدو ففمف مف ِدينفتِِه عفِويتو وف مو مف اسف ِر. وف وبووِت النحهف حو لو ِمنف رف كفانفهو شفاوو لفكف مف لفةو ففمف اتف ِسمف مف .وف
بوورف انفانف بفنو عفكف كفانفهو بفعفلو حف لفكف مف لو ففمف اتف شفاوو مف كفانفهو هفدفدو. وف لفكف مف انفانف ففمف اتف بفعفلو حف مف ِدينفتِِه ففاِعي, وف مو مف اسف ِهيطفبفئِيلو بِنفتو, وف أفتِِه مف رف مو امف اسف وف

اِء ذفهفۭب ِردف بِنفِت مف طف اتف هفدفدو. مف مف اءو أفدوومف. وف رف نفاعف: ففكفانفتف أومف ةف, أفِميرو تِمف لفوف ةف, أفِميرو يفتِيتف, أفِميرو عف لفةف, أفِميرو أوهووِليبفامف أفِميرو, أفِميرو فِينوونف, أفِميرو أفيف
نفازف ِِ انف, قف ارف, أفِميرو تفيفمف ِديئِيلف, أفِميرو ِمبفصف جف امف, أفِميرو مف اءو أفدوومف. أفِميرو ِعيرف رف لفِء أومف هفؤو .  

ائِيلف رف لفِء بفنوو إِسف أووبفيفنو: هفؤو عوونو, رف يفهووذفا, شفمف بوولوونو, لفِوي وف زف بِنفيفاِمينو, دفانو, يفسحاكفرو وف أفِشيرو, نفففتفاِلي, يووسوفو وف ادو وف عفيفرو: بفنوو يفهووذفا. جف
لفةو شفيف أوونفانو وف ِلدف الثحلفثفةو ِمنف بِنفِت شووعف الفكفنفعفانِيحِة. وف اتفهو. وو فمف ِ ففأ بت يفنفيِ الرح يرا  فِي عف رو يفهووذفا ِشرتِ كفانف عفيفرو بِكف صف. وف لفدفتف لفهو ففارف ارو كفنحتوهو وف ثفامف وف

حف ارف زف سفة . وف مف ولو. كول  بفنِي يفهووذفا خف امو حف ونو وف رو صف صف حف حف. اِبفنفا ففارف ارف بفنوو زف عو: وف دفارف كفلفكوولو وف انو وف هفيفمف أفيفثفانو وف ِري وف سفة . ِزمف مف ِميعو خف ابفنو. الفجف وف
اِم رف انف فِي الفحف ائِيلف الحِذي خف رف رو إِسف كفدتِ انو مو ِمي عفخف يفا. كفرف رف ثفانف عفزف ابفنو أفيف ِلدووا لفهو. وف ونف الحِذينف وو رو صف بفنوو حف كفلووبفايو: وف امو وف رف ئِيلو وف مف حف امو. يفرف رف وف

ينفادفابف لفدف عفمتِ ئِيسف بفنِي يفهووذفا, وف شوونف رف لفدف نفحف ينفادفابو وف عفمتِ لفدف بووعفزف, وف ونو وف سفلفمو ونف وف لفدف سفلفمو شوونو وف نفحف لفدف عووبِيدف, وف بووعفزو وف لفدف, وف عووبِيدو وف وف
لفدف, يفسحى يفسحى وف دف السحابِعف: وف دفاوو مف السحاِدسف وف أووصف اِمسف وف دحايف الفخف رف ابِعف وف نفثفنِئِيلف الرح عفى الثحاِلثف وف شفمف أفبِينفادفابف الثحانِي وف هو أفِليآبف وف رف تفاهومف. بِكف أوخف وف

ايِلو أفبِيجف ويفةو وف عفسفائِيلو ثفلفثفة . صفرو يووآبو وف ويفةف أفبفشفايو وف رو بفنوو صف اسفا. وف لفدفتف عفمف ايِلو وف أفبِيجف اِعيِلي , وف مف اسفا يفثفرو اِلسف أفبوو عفمف كفاِلبو بفنو. وف وف
ِمنف يفِريعووثف أفتِِه وف رف وبفةف امف لفدف ِمنف عفزو ونف وف رو صف لفِء بفنووهفا. حف هفؤو دوونو: وف أفرف شووبفابو وف لفدفتف. يفاشفرو وف اتف ففوف ذف كفاِلبو ِلنفففِسِه أفففرف وبفةو ففاتحخف اتفتف عفزو مف وف

ورف لفئِيلف. لفهو حو لفدف بفصف أووِري وف لفدف أووِريف وف ورو وف حو لفدفتف لفهو. وف هووف ابفنو ِستتِينف سفنفة  ففوف ذفهفا وف اتحخف اِكيرف أفبِي ِجلفعفادف وف ونو عفلفى بِنفِت مف رو صف لف حف بفعفدو دفخف وف
وبف لفدف يفائِيرف. سفجو وبو وف سفجو ِض ِجلفعفادف, وف ِدينفة  فِي أفرف ونف مف رو ِعشف كفانف لفهو ثفلفث  وف اهفا. وف قورف عف قفنفاةف وف مف مف وثف يفائِيرف ِمنفهو و  امف حف أفرف شوورف وف ذف جف أفخف ,وف

ِدينفة  اِكيرف أفبِي ِجلفعفادف. ِستتِينف مف لفِء بفنوو مف ورف أفبفا تفقووعف. كول  هفؤو حو ونف أفشف رو صف أفةو حف رف لفدفتف لفهو أفبِيحاهو امف اتفةف وف ونف فِي كفاِلِب أفففرف رو صف ففاةِ حف بفعفدف وف .وف
ونف رو صف ِر حف ئِيلف بِكف مف حف كفانف بفنوو يفرف امف: وف رو رف أفِخيحا, الفبِكف مف وف صف أفوف نفا وف رف أفوف ةو. ثومح بوونفةف وف ا عفطفارف هف مو ئِيلف اسف مف حف ى ِليفرف رف أفة  أوخف رف كفانفِت امف ِهيف أوم . وف

ئِيلف. أوونفامف مف حف ِر يفرف امف بِكف كفانف بفنوو رف عفاقفرو: وف يفِمينو وف عفص  وف نفا أوونفامف. مف كفانف ابف يفادفاعف: وف ايف وف ايف. شفمح ابفنفا شفمح أفبِيشوورف: وف أفةِ. نفادفابف وف رف مو امف اسف وف
ايِلو وِليدف, أفبِيشوورف أفبِيجف مو بفانف وف لفدفتف لفهو أفحف وف ابفنفا نفادفابف. وف أففحايِمو: وف لفدو وف اتف سفلفدو بِلف بفنِينف. سف مف ابفنو. وف ِعي ِشيشفانو وف ابفنو يفشف ِعي وف ابفنو أففحايِمف يفشف وف



لفيو يوونفاثفانو. ِشيشفانف أفحف ايف يفثفرو وف ابفنفا يفادفاعف أفِخي شفمح اتف يفثفرو بِلف بفنِينف. وف مف ا. وف ازف زف ابفنفا يوونفاثفانف ففالفتو وف ئِيلف. وف مف حف لفِء هومف بفنوو يفرف لفمف يفكونف. هفؤو وف
عو. ِلِشيشفانف بفنوونف بفلف بفنفات  حف هو يفرف مو ِري  اسف كفانف ِلِشيشفانف عفبفد  ِمصف تحايف, وف لفدفتف لفهو عف أفة  ففوف رف عف عفبفِدِه امف حف نفتفهو ِليفرف طفى ِشيشفانو ابف فعف لفدف. ففأ عفتحايو وف وف

لفدف أفلفعفاسفةف الفصو وف حف الفصف وف لفدف حف يفا وف رف عفزف يفا وف رف لفدف عفزف يفاهوو وف لفدف يفاهووف وف عووبِيدو وف لفدف عووبِيدف وف أفففلفلو وف لفدف أفففلفلف وف ابفادو وف زف ابفادف وف لفدف زف نفاثفانو وف نفاثفانف وف
عف لفدف أفِليشفمف يفةو وف يفقفمف يفةف وف لفدف يفقفمف شفل ومو وف لفدف شفل ومف وف ايو وف ِسسفمف ايف وف لفدف ِسسفمف أفلفعفاسفةو وف ئِيلف. وف مف حف بفنوو كفاِلبف أفِخي يفرف هو: وف رو .هووف أفبوو ِزيفف. ِميشفاعو بِكف

ونف بفرو ِريشفةف أفبِي حف بفنوو مف ونف. وف بفرو بفنوو حف عو: وف شفامف اقفمو وف رف تفف وحو وف حو وف قفعفامف. قوورف اقفمف أفبفا يفرو لفدف رف عو وف شفامف ايف. وف لفدف شفمح اقفمو وف رف عوونو. وف ايف مف ابفنو شفمح وف
عوونو أفبوو بفيفِت صوورف مف لفدفتف. وف يحةو كفاِلبف وف ِعيففةو سورتِ اِزيزف: وف جف ا وف مووصف انف وف ارف اِزيزف. حف لفدف جف انو وف ارف حف دفايف. وف بفنوو يفهف ِجيشفانو: وف يووثفامو وف مو وف جف رف
شفاعففو ِعيففةو وف ففلفطو وف نفةف. وف حف تفرف لفدفتف شفبفرف وف يحةو كفاِلبف ففوف عفكفةو سورتِ ا مف أفمح بفعفا. وف أفبفا جف بِينفا وف كف ا أفبفا مف شفوف نحةف وف مف دف لفدفتف شفاعففو أفبفا مف وف بِنفتو كفاِلبف. وف وف

سفةو اتفةف. عفكف ِر أفففرف ورف بِكف لفِء هومف بفنوو كفاِلبف بفِن حو ۭم. هفؤو ا أفبوو بفيفِت لفحف لفمف سف يفِة يفعفاِريمف وف اِديرف, شووبفالو أفبوو قفرف اِريفو أفبوو بفيفِت جف حف كفانف ِلشووبفالف. وف وف
يفِة يفعفاِريمف بفنوونف وتف: أفبِي قفرف نووحو ِصي هفمح حف واهو وف يفِة يفعفاِريمف. هفرو عفشفائِرو قفرف اِعي : وف رف شف الفمف اتِي  وف الشحمف الففووتِي  وف جف. الفيِثفِري  وف رف لفِء خف ِمنف هفؤو
ووِلي  تفأ الفشف ِعي  وف رف ا. الصح ِ: بفنوو سفلفمف ِعيت رف ِ الصح نووِحيت ِصي الفمف حف وتو بفيفِت يووآبف وف رو عفطف النحطووففاتِي  وف ۭم وف عفشفائِرو الفكفتفبفِة سوكحاِن. بفيفتو لفحف وف

سووكفاتِيمو: يفعفبِيصف عفاتِيمو وف شفمف عفاتِيمو وف كفابف. تفرف ةف أفبِي بفيفِت رف مح ونف ِمنف حف اِرجو ِقينِي ونف الفخف هومو الف . 

ونف بفرو ِلدووا لفهو فِي حف دف الحِذينف وو لفِء هومف بفنوو دفاوو هفؤو ِعيِليحِة: وف رف نوونو ِمنف أفِخينووعفمف الفيفزف رو أفمف ِليحِة الثحاِلثو. الفبِكف مف ايِلف الفكفرف الثحانِي دفانِيئِيلو ِمنف أفبِيجف
شوورف ِلِك جف ايف مف عفكفةف بِنفِت تفلفمف يفا ِمنف أفبِيطفالف. أفبفشفالوومو ابفنو مف اِمسو شفففطف يثف الفخف جتِ ابِعو أفدوونِيحا ابفنو حف أفتِِه. الرح رف لفةف امف عفامو ِمنف عفجف ِلدف. السحاِدسو يفثفرف وو

ونف بفرو ۭر. لفهو ِستحة  فِي حف هو ِستحةف أفشف لفكف هونفاكف سفبفعف ِسنِيۭن وف مف شفِليمف, وف ثفلفثِينف سفنفة  فِي أوورو لفكف ثفلفثا  وف ِليمف: ثومح مف شف ِلدووا لفهو فِي أوورو لفِء وو هفؤو عفى. وف شفمف
انو سولفيفمف نفاثفانو وف شووبفابو وف يئِيلف. وف بفعفة  ِمنف بفثفشووعف بِنفِت عفمتِ أفِليففلفطو. أفرف أفِليفادفاعو وف عو وف أفِليشفمف يفافِيعو وف نفاففجو وف هو وف نووجف أفِليففالفطو وف عو وف أفِليشفامف ارو وف يِبفحف .وف

عفة  ِ. تِسف اِريت ا عفدفا بفنِي السحرف دف مف مف. الفكول  بفنوو دفاوو توهو ارو ِهيف أوخف ثفامف امو. وف ابفنوهو يفهوورف ابفنوهو يفهووشفاففاطو وف ابفنوهو آسفا وف ابفنوهو أفبِيحا وف بفعفامو وف حو انف رف ابفنو سولفيفمف وف
نوهو يووِشيحا ابف ونو وف نوهو آمو ابف نفسحى وف نوهو مف ابف قِيحا وف زف نوهو حف ابف ازو وف ابفنوهو آحف ابفنوهو يووثفامو وف يفا وف رف ابفنوهو عفزف يفا وف صف نوهو أفمف ابف ابفنوهو يفهووآشو وف يفا وف زف ابفنوهو أفخف بفنوو. وف وف

انفانو: يووِشيحا رو يووحف قِيحا, الثحانِي يفهوويفاقِيمو, الفبِكف ابِعو شفل ومو, الثحاِلثو ِصدف ابفنفا يفهوويفاقِيمف. الرح قِيحا: وف ِصدف يفا. يفكونفيفا وف ابفنفا يفكونف فلفتِئِيلو ابفنوهو: وف أ شف يرو وف أفستِ
بفيفا نفدف اعو وف هووشفامف يفا وف يفقفمف رو وف ِشنفأفصح ففدفايفا وف امو وف لفِكيرف مف ابفنفا ففدفايفا. وف ِعي: وف شفمف بحابِلو وف رو بحابِلف. زف رو بفنوو زف شووبفةو: وف حف مف وف توهو شفلووِميفةو أوخف نفنفيفا وف حف شولحمو وف مف

سفدف يووشفبو حف يفا وف سفدف حف يفا وف خف بفرف أووهفلو وف سفة . وف مف نفنفيفا. خف بفنوو حف يفا: وف بفنوو شفكفنف يفا وف بفنوو عووبفدف نفانف وف بفنوو أورف ففايفا وف بفنوو رف ِعيفا وف يِشف يفا وف نفيفا. ففلفطف بفنوو شفكف :وف
شفاففاطو يفا وف نفعفرف بفاِريحو وف آلو وف يفجف ط وشو وف عفيفا حف بفنوو شفمف عفيفا وف يفا. ِستحة . شفمف بفنوو نفعفرف ِريقفامو: وف عفزف قِيحا وف زف حف ِ. ثفلفثفة . الفيووِعينِي  وف بفنوو الفيووِعينِيت :وف

نفانِي عف دفلفيفا وف انفانو وف يووحف عفق وبو وف ففلفيفا وف أفلفيفاِشيبو وف سفبفعفة . هوودفايفاهوو وف . 

شووبفالو: بفنوو يفهووذفا ورو وف حو ِمي وف كفرف ونو وف رو صف حف صو وف ثف. ففارف لفدف يفحف آيفا بفنو شووبفالف وف رف لفهفدف, وف ايف وف ومف لفدف أفخو ثو وف يفحف ِعيتِينف. وف رف .هفِذِه عفشفائِرو الصح
لفِء لفبِي ِعيطفمف هفؤو بفاشو: وف يفدف ا وف مف يفشف ِعيلو وف رف لفلففوونِي, يفزف تِِهمف هفصح مو أوخف اسف وشفةف. وف رو أفبوو حو عفازف دوورف وف ففنووئِيلو أفبوو جف ِر. وف ورف بِكف لفِء بفنوو حو هفؤو
ۭم اتفةف أفبِي بفيفِت لفحف أفتفاِن. أفففرف رف ورف أفبِي تفقووعف امف حو كفانف لفشف ةو: وف نفعفرف لفةو وف ةو. حف لفدفتف لفهو نفعفرف وف تفاِريح: وف شف الفخف انِيح وف التحيفمف اففرف وف حف امف وف زح لفِء بفنوو. أفخو هفؤو

ةف لفةف. نفعفرف بفنوو حف أفثفنفانو: وف رو وف صووحف ثو وف مف. صفرف ِحيلف بفِن هفارو رف عفشفائِرف أفخف هفصووبِيبفةف وف لفدف عفانووبف وف قووصو وف فف ِمنف. وف رف كفانف يفعفبِيصو أفشف وف
تِِه وف هو يفعفبِيصف قفائِلفة . إِخف تفهو أوم  سفمح ۭن: «وف زف توهو بِحو لفدف ائِيلف». لفنتِي وف رف دفعفا يفعفبِيصو إِلفهف إِسف وِمي, لفيفتفكف توبفاِركونِي: «وف عو توخو ستِ تووف ِعي, وف تفكوونو يفدوكف مف ,وف

تحى لف يوتفِعبونِي ففظونِي ِمنف الشحرتِ حف تفحف فلف». وف ا سفأ و بِمف ِحيرف. ففآتفاهو اح لفدف مف ةف وف و شووحف كفلووبو أفخو توونف. وف ففاِسحف. هووف أفبوو أفشف اففا وف لفدف بفيفتف رف توونو وف أفشف وف
اشف ِدينفِة نفاحف تفِحنحةف أفبفا مف يفكفةف. وف لو رف لفِء أفهف ابفنفا قفنفازف. هفؤو ايفا: وف سفرف ثفاثو, عوثفنِيئِيلو وف ابفنو عوثفنِيئِيلف حف ةف. وف لفدف عفففرف عوونووثفايو وف مف لفدف يووآبف, وف ايفا وف سفرف وف

نحاعِ  اِدي الص  نحاعا (أفبفا وف مف كفانووا صو نفاِعمو). لفنحهو لفةو وف أفيف و وف بفنوو كفاِلبف بفِن يففونحةف ِعيرو لفةف قفنفازو. وف ابفنو أفيف لفلفئِيلف. وف بفنوو يفهف تِيِريحا: وف ِزيففةو وف ِزيفو وف
ئِيلو أفسفرف ةف. وف رف بفنوو عفزف يفالوونو: وف عفافِرو وف دو وف رف مف وعف. يفثفرو وف تفمو بفحف أفبِي أفشف يِشف ايف وف شفمح يفمف وف رف بِلفتف بِمف حف دوورف. (وف لفدفتف يفاِردف أفبفا جف أفتوهو الفيفهووِديحةو وف رف امف ,وف

ابِرف أفبفا سووكووف حف انووحف, وف يفقووثِيئِيلف أفبفا زف دو). وف رف ذفهفا مف نف الحتِي أفخف عفوف لفِء بفنوو بِثفيفةف بِنفِت فِرف هفؤو مف أفبِي قفِعيلفةف. وف ِت نفحف أفتِِه الفيفهووِديحِة أوخف رف بفنوو امف وف
ِ عفِكيت وعف الفمف تفمو أفشف ِ وف ِميت رف ونف. الفجف بفنوو ِشيمو تِيلوونو: وف انفانف وف ِرنحةو بفنو حف نوونو وف ِعي. أفمف ابفنفا يِشف يفتو: وف وحف بفنفزو يفتو وف وحف ِعيرو أفبوو: بفنوو ِشيلفةف بفِن يفهووذفا. زو

ِريشفةف, لفيفكفةف لفعفدفةو أفبوو مف بفيفعف, وف عفشفائِِر بفيفِت عفاِمِلي الفبفزتِ ِمنف بفيفِت أفشف يووقِيمو, وف لو كفِزيبفا, وف أفهف افو, وف سفارف يووآشو وف وآبف, وف ابو مو حف الحِذينف هومف أفصف
ۭم يفشووبِي لفحف ة . وف ورو قفِديمف هفِذِه الومو ةف. وف ِديرف جف سوكحانو نفتفاِعيمف وف افوونف وف زح لفِء هومو الفخف ِلِه. هفؤو ِلِك ِلشوغف عف الفمف وا هونفاكف مف عوونف. أفقفامو وئِيلو: بفنوو شفمف نفمو

لو شفاوو حو وف ارف زف يفِريبو وف يفاِمينو وف اعو, وف مف ابفنوهو ِمشف ابفنوهو ِمبفسفامو وف ابفنوهو شفل ومو وف اعف. وف مف بفنوو ِمشف نوهو: وف ِعي ابف نوهو شفمف ك ورو ابف وئِيلو ابفنوهو زف مو ِعي. حف كفانف ِلشفمف وف
ِستح بفنفاۭت ونف. ِستحةف عفشفرف ابفنا  وف مف بفنوونف كفثِيرو توهو ففلفمف يفكونف لفهو وف ا إِخف أفمح وا ِمثفلف بفنِي يفهووذفا, وف ثورو كول  عفشفائِِرِهمف لفمف يفكف وا فِي بِئفِر سفبفعۭ. وف أفقفامو وف

ئِي بفيفِت بِرف ِر سووِسيمف وف صف حف كفبووتف وف رف فِي بفيفِت مف ِصقفلفغف وف ةف وف مف رف حو فِي بفتووئِيلف وف توولفدف وف عفاِصمف وف ةف وف فِي بِلفهف ِر شووعفالف وف صف حف ولفدفةف وف مو وف
ايِمف شفعفرف دو. وف لفكف دفاوو ا مف مف إِلفى ِحينفمف دونوهو عفاشفانو. هفِذِه مو تووكفنو وف ونو وف ِرم  عفيفن  وف اهومف ِعيطفمو وف قورف دوۭن, وف سو مو مف لف هفِذِه. خف وف اهومو الحتِي حف ِميعو قورف جف وف

دوِن إِلفى بفعفۭل مف. الفمو أفنفسفابوهو مف وف سفاِكنوهو يفا. هفِذِه مف صف يووشفا بفنو أفمف ِليكو وف يفمف شووبفابو وف مف ايفا بفِن عفِسيئيلف, وف يفاهوو بفنو يووِشبفيفا بفِن سفرف يووئِيلو وف ,وف
عفيفا ِري بفِن شفمف ا بفنو ِشففِعي بفِن أفل ونف بفِن يفدفايفا بفِن ِشمف ِزيزف بفنفايفا وف يفِسيِميئِيلو وف عفِديئِيلو وف عفسفايفا وف ايفا وف يفشووحف يفعفقووبفا وف أفِليووِعينفايو وف لفِء. وف هفؤو

تفد وا كفثِيرا  بويووِت آبفائِِهِم امف سفاءو فِي عفشفائِِرِهمف وف ؤف ائِِهمف رو مف فسف اِردوونف بِأ ع ى, الفوف رف اِدي ِليوففتتِشووا عفلفى مف ِ الفوف قِيت دوورف إِلفى شفرف ِل جف خف دف وا إِلفى مف سفارو وف
اِشيفتِِهمف يتِدا . ِلمف جف ِصبا  وف ع ى خف رف دووا مف جف ئِنحة , ففوف مف طف مو ة  وف تفِريحف سف اِف مو رف اِسعفةف الفطف ضو وف كفانفِت الفرف امف سفكفنووا هونفاكف فِي الفقفِديِم, وف اءف. لفنح آلف حف جف وف

ِلِك يفهووذفا قِيحا مف زف هومف فِي أفيحاِم حف اؤو مف تووبفةو أفسف كف لفِء الفمف ِم. هفؤو وهومف إِلفى هفذفا الفيفوف مو رح حف ِجدووا هونفاكف وف عوونِيتِينف الحِذينف وو الفمف مف وف هو بووا ِخيفمف رف ضف سفكفنووا, وف وف
اِشيفتِِهمف عى  ِلمف رف مف لفنح هونفاكف مف كفانفهو ۭل. مف جو سو ِمئفِة رف مف بفِل سفِعيرف خف عوونف ذفهفبف إِلفى جف مف ِمنف بفنِي شفمف ِمنفهو ففايفا, وف رف يفا وف نفعفرف يفا وف مف ففلفطف هو قودحامف وف

ِعي يئِيلو بفنوو يِشف عوزتِ اِليقف. وف ففِلتِينف ِمنف عفمف نف بووا بفِقيحةف الفمو رف ضف ِم, وف سفكفنووا هونفاكف إِلفى هفذفا الفيفوف وف . 

ائِيلف رف ِر إِسف أووبفيفنف بِكف بفنوو رف اشف أفبِيِه. وف نِيِسِه فِرف ِل تفدف لفجف رو وف ائِيلف, لفنحهو هووف الفبِكف رف ِطيفتف بفكووِريحتوهو ِلبفنِي يووسوفف بفِن إِسف را , أوعف لفنح. ففلفمف يونفسفبف بِكف



ئِيسو ِمنفهو الرح تِِه وف وف تفزح عفلفى إِخف ا الفبفكووِريحةو ففِليووسوفف, يفهووذفا اعف أفمح ائِيلف. وف رف ِر إِسف أووبفيفنف بِكف ِمي: بفنوو رف كفرف ونو وف رو صف حف ففل و وف نووكو وف بفنوو يووئِيلف ابفنوهو. حف
ِعي ابفنوهو شفمف وجو وف ابفنوهو جو عفيفا وف ِلكو أفش ورف. شفمف ةو الحِذي سفبفاهو تفغفلفثو ففلفسفرف مف نوهو بفئِيرف ابف ابفنوهو بفعفل  وف آيفا وف ابفنوهو رف ا وف ابفنوهو ِميخف نِيتِينف. وف أووبفيف ئِيسو الرح .هووف رف

اِليِدِهِم وف سفبف مف سفبف عفشفائِِرِهمف فِي اِلنفتِسفاِب حف توهو حف وف إِخف ازف بفِن شفاِمعف بفِن يووئِيلف الحِذي سفكفنف فِي: وف بفاِلعو بفنو عفزف كفِريحا وف زف ئِيسو يفِعيئِيلو وف الرح
عوونف بفعفِل مف تحى إِلفى نفبووف وف وِعيرف حف ِض ِجلفعفادف. عفرو تف فِي أفرف مف كفثورف اِشيفتفهو اِت لفنح مف ِر الففورف يحِة ِمنف نفهف ِل الفبفرتِ خف دف قا  إِلفى مف سفكفنف شفرف فِي أفيحاِم. وف وف

ِق ِجلفعفادف اِت شفرف ِميعِ ِجهف سفكفنووا فِي ِخيفاِمِهمف فِي جف فيفِديِهمف وف ِريتِينف ففسفقفطووا بِأ اجف عف الفهف با  مف رف لف عفِملووا حف مف فِي. شفاوو لفهو ِِ قفابف ادف سفكفنووا مو بفنوو جف وف
ةف تحى إِلفى سفلفخف ِض بفاشفانف حف شفاففاطو فِي بفاشفانف. أفرف يفعفنفايو وف شفاففاطو ثفانِيِه وف أفسو وف شولحمو. يووئِيلو الرح مف ائِيلو وف سفبف بويووِت آبفائِِهمف ِميخف مف حف توهو وف إِخف وف

عفابِرو ِزيعو وف يفعفكفانو وف ايو وف يوورف شفبفعو وف دووف بفِن. سفبفعفة . وف ائِيلف بفِن يفِشيشفايف بفِن يفحف وحف بفِن ِجلفعفادف بفِن ِميخف وِريف بفِن يفارو ايِلف بفِن حو لفِء بفنوو أفبِيجف هفؤو
ئِيسو بفيفِت آبفائِِهمف ونِي رف أفِخي بفنو عفبفِدئِيلف بفِن جو ا. بووۭز وف اِرِجهف خف ونف ِعنفدف مف سفاِرحِ شفارو ِميعِ مف فِي جف اهفا وف قورف سفكفنووا فِي ِجلفعفادف فِي بفاشفانف وف .وف

ِلِك يفهووذفا تفسفبووا فِي أفيحاِم يووثفامف مف مو انف ِميعوهو ائِيلف, جف رف ِلِك إِسف بفعفامف مف فِي أفيحاِم يفرو نفسحى ِمنف بفنِي الفبفأفِس. وف فو ِسبفِط مف نِصف اِدي ونف وف الفجف أووبفيفنف وف ,بفنوو رف
ِقتفالف ونف الف تفعفلتِمو مو سف وف يفشود ونف الفقفوف السحيففف وف سف وف ِملوونف الت رف ال  يفحف يفِش, ِرجف اِرِجينف فِي الفجف ِست ونف ِمنف الفخف سفبفعو ِمئفۭة وف بفعوونف أفلففا  وف أفرف بفعفة  وف .أفرف

نوودفابف نفافِيشف وف يفطوورف وف ِريتِينف وف اجف عف الفهف با  مف رف عفِملووا حف لفيفِهمف, وف وا عف رو ِ فِي. ففانفتفصف وا إِلفى اح خو مف صفرف مف لفنحهو عفهو نف مف كول  مف ِري ونف وف اجف ففدوفِعف ِليفِدِهِم الفهف
لفيفِه, الفِقتفاِل مو اتحكفلووا عف مف لفنحهو ابف لفهو تفجف مف. ففاسف اِشيفتفهو بووا مف نفهف ِسينف أفلففا : وف مف مف خف الفهو ِسينف أفلففا , ِجمف مف خف غفنفما  ِمئفتفيفِن وف ففيفِن, وف ِميرا  أفلف حف سفبووا أونفاسا  ِمئفةف. وف وف
ونف. أفلفۭف ِ, لفنحهو سفقفطف قفتفلفى كفثِيرو ا كفانف ِمنف اح مف إِلفى السحبفيِ. لفنح الفِقتفالف إِنحمف كفانفهو نووا مف سفكف ِض. وف نووا فِي الفرف نفسحى سفكف ِف ِسبفِط مف بفنوو نِصف وف

ونف مو رف بفِل حف جف سفنِيرف وف ونف وف مو رف تفد وا ِمنف بفاشفانف إِلفى بفعفِل حف امف وسو بويووِت آبفائِِهمف. وف ؤو لفِء رو هفؤو ِميفا: وف يفرف ِريئِيلو وف عفزف أفِليئِيلو وف ِعي وف يفشف عفاففرو وف
وس  ِلبويووِت آبفائِِهمف ؤو رو ۭم وف و اسف ذفوو ةو بفأفۭس وف بفابِرف ال  جف ِديئِيلو ِرجف يفحف يفا وف هوودفوف ِض الحِذينف. وف ِة شوعووِب الفرف اءف آِلهف رف نووا وف زف انووا إِلفهف آبفائِِهمف وف خف وف

اِمِهمف ب  ِمنف أفمف دفهومو الرح ِلِك أفش ورف. طفرف وحف تفغفلفث ففلفسفرف مف رو ِلِك أفش ورف وف وحف فوولف مف ائِيلف رو رف فف, ففنفبحهف إِلفهو إِسف نِصف اِديتِينف وف الفجف نِيتِينف وف أووبفيف ففسفبفاهومو الرح
ِم انف إِلفى هفذفا الفيفوف وزف ِر جو نفهف ا وف هفارف ابوورف وف خف لفحف وف أفتفى بِِهمف إِلفى حف نفسحى وف  .ِسبفِط مف

اِري: بفنوو لفِوي رف مف اتو وف قفهف شوونو وف رف بفنوو قفهفاتف. جف يئِيلو: وف عوزتِ ونو وف بفرو حف ارو وف هف يِصف امو وف رف امف. عفمف رف بفنوو عفمف يفمو: وف رف مف وسفى وف مو ونو وف بفنوو. هفارو وف
ونف ارو: هفارو إِيثفامف ارو وف أفِليعفازف أفبِيهوو وف اسف. نفادفابو وف لفدف فِينفحف ارو وف لفدف أفبِيشووعف, أفِلعفازف اسو وف فِينفحف لفدف بوقتِيف, وف أفبِيشووعو وف يف, وف لفدف عوزتِ بوقتِي وف لفدف, وف ي وف عوزتِ وف

يفا حف رف زف يفا وف حف رف ايووثف, زف رف لفدف مف يفا, وف رف لفدف أفمف ايووثو وف رف مف لفدف أفِخيطووبف, وف يفا وف رف أفمف ادووقف, وف لفدف صف أفِخيطووبو وف عفصف, وف لفدف أفِخيمف ادووقو وف صف ,وف
يفا رف لفدف عفزف عفصو وف أفِخيمف انفانف, وف لفدف يووحف يفا وف رف عفزف يفا , وف رف لفدف عفزف انفانو وف يووحف ِليمف(وف شف انو فِي أوورو نف فِي الفبفيفِت الحِذي بفنفاهو سولفيفمف هووف الحِذي كفهف يفا) وف رف عفزف وف

يفا رف لفدف أفمف لفدف أفِخيطووبف, وف يفا وف رف أفمف ادووقو, وف صف ادووقف وف لفدف صف أفِخيطووبو وف لفدف شفل ومف, وف ِقيحا, وف لفدف ِحلف شفل ومو وف يفا, وف رف لفدف عفزف ِحلفِقيحا وف لفدف, وف يفا وف رف عفزف وف
ايفا ادفاقف, سفرف لفدف يفهووصف ايفا وف سفرف رف, وف ذفنفصح ِليمف بِيفِد نفبووخف شف أوورو ِ يفهووذفا وف بت ادفاقو سفارف فِي سفبفيِ الرح يفهووصف اِري: بفنوو لفِوي. وف رف مف اتو وف قفهف شوومو وف رف .جف

شوومف رف ا ابفنفيف جف مف هفذفاِن اسف ِعي: وف شفمف بفنوو قفهفاتف. ِلبفنِي وف يئِيلو: وف عوزتِ ونو وف بفرو حف ارو وف هف يِصف امو وف رف اِري. عفمف رف ابفنفا مف وِشي: وف مو ِلي وف حف ِذِه عفشفائِرو. مف ففهف
سفبف آبفائِِهمف شوومف. اللحِويتِينف حف رف نوهو, ِلبفنِي ابفنوهو: ِلجف ثو ابف يفحف نوهو, وف ةو ابف ِزمح يووآخو ابفنوهو, وف ِعد و ابفنوهو, وف حو ابفنوهو, وف ارف زف نوهو, وف ايو ابف فثفرف يفأ اتف. وف :بفنوو قفهف

ينفادفابو ابفنوهو حو ابفنوهو, عفمتِ قوورف يرو ابفنوهو, وف أفستِ قفانفةو ابفنوهو, وف أفلف أفبِيفاسفافو ابفنوهو, وف نوهو, وف يرو ابف أفستِ ثو ابفنوهو, وف تفحف أووِريئِيلو ابفنوهو, وف يحا ابفنوهو, وف عوزتِ نوهو, وف لو ابف شفاوو .وف
ابفنفا أفلفقفانفةف قفانفةو: وف أفلف وتو وف أفِخيمو اسفايو وف نوهو. عفمف قفانفةف صووففايو ابف ثو ابفنوهو, بفنوو أفلف نفحف أفِليآبو ابفنوهو, وف امو ابفنوهو, وف وحف يفرو قفانفةو ابفنوهو, وف أفلف وئِيلف. وف مو ابفنفا صف :وف

نِي ثومح أفبِيحا شف رو وف اِري. الفبِكف رف نوهو: بفنوو مف عفسفايفا ابف نوهو وف ِجيحا ابف حف نوهو وف عفى ابف ِشمف نوهو وف ةو ابف عوزح ِعي ابفنوهو وف شفمف ِلبفنِي ابفنوهو وف ِلي وف حف لفِء هومو الحِذينف. مف هفؤو وف
تفقفرح التحابووتو ا اسف ِ بفعفدفمف بت دو عفلفى الفِغنفاِء فِي بفيفِت الرح مف دفاوو هو انو بفيفتف. أفقفامف اعِ بِالفِغنفاِء إِلفى أفنف بفنفى سولفيفمف تِمف ِة اِلجف يفمف كفِن خف سف امف مف ونف أفمف ِدمو كفانووا يفخف وف

ِليمف شف ِ فِي أوورو بت تِيبِِهمف, الرح سفبف تفرف تِِهمف حف مف وا عفلفى ِخدف عف بفنِيِهمف. ففقفامو ونف مف قفائِمو لفِء هومو الف هفؤو اتِيتِينف. وف غفنتِي ابفنو يووئِيلف بفِن: ِمنف بفنِي الفقفهف انو الفمو هفيفمف
ففنفيفا بفِن يفا بفِن صف رف اسفايف بفِن أفلفقفانفةف بفِن يووئِيلف بفِن عفزف ثف بفِن عفمف حف قفانفةف بفِن مف امف بفِن إِيِليئِيلف بفِن تووحف بفِن صووفف بفِن أفلف وحف وئِيلف بفِن أفلفقفانفةف بفِن يفرو صفمو

ائِيلف رف ارف بفِن قفهفاتف بفِن لفِوي بفِن إِسف هف حف بفِن يِصف يرف بفِن أفبِيفاسفافف بفِن قوورف ثف بفِن أفستِ اقِفو عفنف يفِمينِِه. تفحف وهو آسفافو الفوف أفخو يفا بفِن. وف خف آسفافو بفنو بفرف
شوومف بفِن لفِوي رف ثف بفِن جف ِعي بفِن يفحف ةف بفِن شفمف حف بفِن عفدفايفا بفِن أفيفثفانف بفِن ِزمح ارف لفِكيفا بفِن أفثفنفايف بفِن زف ائِيلف بفِن بفعفِسيفا بفِن مف ِعي بفِن ِميخف بفنوو. شفمف وف

مف توهو وف اِري إِخف رف ِلي. مف حف رف بفِن مف ِف ِصي بفِن بفانِي بفِن شفاِم يفا بفِن ِحلفِقيحا بفِن أفمف صف يفا بفِن أفمف شفبف ل وخف بفِن حف عفِن الفيفسفاِر أفيفثفانو بفنو قِيِشي بفِن عفبفِدي بفِن مف
اِري بفِن لفِوي رف وِشي بفِن مف ِ. بفِن مو كفِن بفيفِت اح سف ِة مف مف ونف ِلكولتِ ِخدف قفامو مو اللحِوي ونف مو توهو وف إِخف بفحِ. وف ذف بفنووهو ففكفانووا يووقِدوونف عفلفى مف ونو وف ا هفارو أفمح وف

ِس الفقفدفاِس ِل قودف عف كولتِ عفمف وِر مف بفحِ الفبفخو ذف عفلفى مف قفِة وف رف حف ِ, الفمو بفدو اح وسفى عف رف بِِه مو ا أفمف سفبف كولتِ مف ائِيلف حف رف ِفيِر عفنف إِسف ِللتحكف لفِء بفنوو. وف هفؤو وف
ونف نوهو: هفارو أفِخيطووبو ابف نوهو وف يفا ابف رف أفمف ايووثو ابفنوهو وف رف مف نوهو وف يفا ابف حف رف زف ي ابفنوهو وف عوزتِ نوهو وف بوقتِي ابف أفبِيشووعو ابفنوهو وف اسو ابفنوهو وف فِينفحف نوهو وف ارو ابف أفِلعفازف

عفصو ابفنوهو أفِخيمف ادووقو ابفنوهو وف صف وِمِهمف. وف توخو عف ِضيفاِعِهمف وف مف مف سفاِكنوهو هفِذِه مف ونف: وف عفةو, ِلبفنِي هفارو مف كفانفِت الفقورف اتِيتِينف لفنحهو لفهو قفهف ةِ الف طووهومف. ِلعفِشيرف أفعف وف
ا الفيفهف وف ا حف اِعيهف رف مف ِض يفهووذفا وف ونف فِي أفرف بفرو طووهفا ِلكفالفبف بفِن يففونحةف. حف فعف هفا ففأ ِديفارو ِدينفِة وف قفلو الفمف ا حف أفمح إِ. وف لفجف دونف الفمف ونف مو ا ِلبفنِي هفارو طووف أفعف وف

ا اِعيهف رف مف سف وف بفيفتفشفمف ا وف اِعيهف رف مف عفاشفانف وف ا وف اِعيهف رف مف دفبِيرف وف ا وف اِعيهف رف مف ِحيلفيفنف وف ا وف اِعيهف رف مف وعف وف تفمو أفشف يفتتِيرف وف ا وف اِعيهف رف مف نفةف وف ِلبف ونف وف بفرو ِمنف. حف وف
ا اِعيهف رف مف عفنفاثووثف وف ا وف اِعيهف رف مف ثف وف عفلفمف ا وف اِعيهف رف مف بفعف وف يفاِمينف جف سفبف عفشفائِِرِهمف. ِسبفِط بِنف ِدينفة  حف ةف مف دونِِهمف ثفلفثف عفشفرف ِميعو مو اتف. جف ِلبفنِي قفهف وف

بفِط ِف الستِ بفِط ِمنف نِصف ةِ الستِ نفسحى, الفبفاقِينف ِمنف عفِشيرف ِف مف دوۭن, نِصف عفِة عفشفرو مو سفبف عفشفائِِرِهمف. بِالفقورف شوومف حف رف ِلبفنِي جف ِمنف. وف ِمنف ِسبفِط يفسحاكفرف وف
ِدينفة  ةف مف نفسحى فِي بفاشفانف ثفلفثف عفشفرف ِمنف ِسبفِط مف ِمنف ِسبفِط نفففتفاِلي وف ِمنف ِسبفِط. ِسبفِط أفِشيرف وف أووبفيفنف وف سفبف عفشفائِِرِهمف ِمنف ِسبفِط رف اِري حف رف ِلبفنِي مف

ِدينفة  ةف مف عفِة اثفنفتفا عفشفرف بوولوونف بِالفقورف ِمنف ِسبفِط زف ادف وف ا. جف اِعيهف رف مف دونف وف ائِيلف اللحِويتِينف الفمو رف طفى بفنوو إِسف فعف ِمنف. ففأ عفِة ِمنف ِسبفِط يفهووذفا وف ا بِالفقورف طفوف أفعف وف
اۭء مف فسف وهفا بِأ دونف الحتِي سفم  ِمنف ِسبفِط بفنِي بِنفيفاِمينف هفِذِه الفمو عوونف وف ايِمف. ِسبفِط بفنِي شفمف ِمِهمف ِمنف ِسبفِط أفففرف دونو توخو بفعفضو عفشفائِِر بفنِي قفهفاتف كفانفتف مو .وف

إِ لفجف دونف الفمف طووهومف مو أفعف ا: وف اِعيهف رف مف أفيحلوونف وف ا وف اِعيهف رف مف ونف وف ورو بفيفتف حو ا وف اِعيهف رف مف عفامف وف يفقفمف ا وف اِعيهف رف مف رف وف ازف جف ايِمف وف بفِل أفففرف ا فِي جف اِعيهف رف مف شفِكيمف وف
ا اِعيهف رف مف ونف وف تح ِرم  جف نفسحى. وف ِف ِسبفِط مف ِمنف نِصف ةِ بفنِي قفهفاتف الفبفاقِينف: وف ا ِلعفِشيرف اِعيهف رف مف بِلفعفامف وف ا وف اِعيهف رف مف ِف. عفانِيرف وف شوومف ِمنف نِصف رف ِلبفنِي جف

ا اِعيهف رف مف وتو وف تفارو عفشف ا وف اِعيهف رف مف ولفنو فِي بفاشفانف وف نفسحى جو ِمنف ِسبفِط يفسحاكفرف, ِسبفِط مف وتو: وف امو رف ا وف اِعيهف رف مف ةو وف بفرف دف ا وف اِعيهف رف مف قفاِدشو وف



ا اِعيهف رف مف عفانِيمو وف ا وف اِعيهف رف مف ِمنف ِسبفِط أفِشيرف. وف ا: وف اِعيهف رف مف وبو وف حو رف ا وف اِعيهف رف مف قووقو وف حو ا وف اِعيهف رف مف عفبفدوونو وف ا وف اِعيهف رف مف آلو وف شف ِمنف ِسبفِط. مف وف
ا: نفففتفاِلي اِعيهف رف مف يفتفايِمو وف قفرف ا وف اِعيهف رف مف ونو وف م  حف ا وف اِعيهف رف مف ِليِل وف بوولوونف. قفاِدشو فِي الفجف اِري الفبفاقِينف ِمنف ِسبفِط زف رف ا: ِلبفنِي مف اِعيهف رف مف ونوو وف ِرم 

ا اِعيهف رف مف تفابوورو وف أووبفيفنف. وف دونتِ ِمنف ِسبفِط رف قِيح الورف ا شفرف دونتِ أفِريحف فِي عفبفِر أورف وتو: وف قفِديمو ا وف اِعيهف رف مف ةو وف صف يفهف ا وف اِعيهف رف مف يحِة وف رو فِي الفبفرتِ بفاصف
ا اِعيهف رف مف ففعفةو وف يف مف ا وف اِعيهف رف مف ادف. وف ِمنف ِسبفِط جف ا: وف اِعيهف رف مف يفعفِزيرو وف ا وف اِعيهف رف مف بوونو وف شف حف ا وف اِعيهف رف مف نفايِمو وف حف مف ا وف اِعيهف رف مف وتو فِي ِجلفعفادف وف امو رف . 

بفنوو يفسحاكفرف بفعفة : وف ونو أفرف رو ِشمف يفاشووبو وف ةو وف فووح بفنوو توولفعف. توولفعو وف وسو بفيفِت أفبِيِهمف: وف ؤو وئِيلو رو شفمو يِبفسفامو وف ايو وف مف يفحف يفِريئِيلو وف ففايفا وف رف ي وف عوزتِ
اِليِدِهمف وف سفبف مف ةو بفأفۭس حف بفابِرف ِستح ِمئفۭة. توولفعف جف ِرينف أفلففا  وف ِعشف دف اثفنفيفِن وف يفا. كفانف عفدفدوهومف فِي أفيحاِم دفاوو حف رف ي يفزف ابفنو عوزتِ ائِيلو. وف يفا ِميخف حف رف بفنوو يفزف وف

سفة  مف يحا خف يِشتِ يووئِيلو وف يفا وف عووبفدف وس . وف ؤو مف رو ثفلفثوونف أفلففا . كول هو ِب ِستحة  وف رف نفاِد الفحف يووشو أفجف بويووِت آبفائِِهمف جو اِليِدِهمف وف وف سفبف مف مف حف عفهو مف وا, وف ثحرو مف كف لفنحهو
الفبفنِينف ةو بفأفۭس. النتِسفاءف وف بفابِرف سفبف كولتِ عفشفائِِر يفسحاكفرف جف مف حف توهو وف إِخف لو انفتِسفابِِهمف, وف مف جف انوونف أفلففا  مو ثفمف يفِديعفئِيلو. سفبفعفة  وف بفاكفرو وف .ثفلفثفة . ِلبِنفيفاِمينف بفاِلعو وف

بفنوو بفالفعف عفيفِري: وف وثو وف يفِريمو يئِيلو وف عفزتِ ي وف عوزتِ بوونو وف سفة . أفصف مف ةو بفأفۭس. خف بفابِرف وسو بويووِت آبفاۭء جف ؤو بفعفة , رو أفرف ِرينف أفلففا  وف ِعشف قفِد انفتفسفبووا اثفنفيفِن وف وف
ثفلفثِينف بفنوو بفاكفرف. وف ثو: وف عفلفمف نفاثووثو وف عف أفبِيحا وف وثو وف يفِريمو ِري وف عومف أفلفيووِعينفايو وف رو وف أفِليعفزف يووعفاشو وف ةو وف ِميرف لفِء بفنوو بفاكفرف. زف مف. كول  هفؤو انفتِسفابوهو وف

ِمئفتفاِن ونف أفلففا  وف رو ةو بفأفۭس ِعشف بفابِرف وسو بويووِت آبفائِِهمف جف ؤو اِليِدِهمف رو وف سفبف مف انو. حف ابفنو يفِديِعئِيلو بفلفهف انف, وف بفنوو بفلفهف كفنفعفنفةو: وف أفهوودو وف يفاِمينو وف بِنف يفِعيشو وف
رو أفِخيشفاحف ِشيشو وف تفرف تفانو وف يف زف اِرِجينف فِي. وف ِمئفتفاِن ِمنف الفخف ةو الفبفأفِس سفبفعفةف عفشفرف أفلففا  وف بفابِرف وِس البفاِء جف ؤو سفبف رو لفِء بفنوو يفِديِعئِيلف حف كول  هفؤو

ِب رف يفِش ِللفحف وِشيمو بفنو أفِحيرف. الفجف حو فتِيمو ابفنفا عفيفرف وف حو شوفتِيمو وف شفل ومو: بفنوو نفففتفاِلي. وف رو وف يفصف ونِي وف جو ِصيئِيلو وف ةف, يفحف نفسحى. بفنوو بِلفهف ِريئِيلو: بفنوو مف إِشف
اِميحةو يحتوهو الفرف لفدفتفهو سورتِ اِكيرف أفبفا ِجلفعفادف. الحِذي وف لفدفتف مف عفكفةو. وف ا مف هف مو اسف شوفتِيمف وف فتِيمف وف تف حو أفة  أوخف رف ذف امف اِكيرو اتحخف مف ادو. وف لوففحف مو ابفنِِه الثحانِي صف اسف .وف

ادف بفنفات  لوففحف كفانف ِلصف شف. (وف هو ففرف مف دفعفِت اسف اِكيرف ابفنا  وف أفةو مف رف عفكفةو امف لفدفتف مف وف شو, وف مو أفِخيِه شفارف اسف اقفمو, وف رف ابفنفاهو أوولفمو وف ابفنو أوولفمف بفدفانو. وف ).وف
نفسحى اِكيرف بفِن مف لفِء بفنوو ِجلفعفادف بفِن مف هوودف. هفؤو لفدفتف إِيشف ولفكفةو وف توهو هفم  أوخف لفةف: وف حف مف رف وف أفبِيعفزف كفانف بفنوو شفِميدفاعف. وف أفنِيعفامف: وف ِلقفِحي وف شفِكيمف وف .أفِخيفانف وف

ايِمف بفنوو أفففرف أفِلعفادو: وف رو وف عفزف نوهو وف شووتفالفحو ابف ابفادو ابفنوهو وف زف نوهو وف ثو ابف تفحف أفِلعفادفا ابفنوهو وف ثو ابفنوهو وف تفحف دو ابفنوهو وف بفرف لوودوونف, شووتفالفحو وف وف تح الفمف الو جف مف ِرجف قفتفلفهو وف
مف اِشيفتفهو لووا ِليفسووقووا مف مف نفزف ِض لفنحهو وهو. فِي الفرف توهو ِليوعفز  وف أفتفى إِخف ة  وف ايِمو أفبووهومف أفيحاما  كفثِيرف نفاحف أفففرف لفدفِت ابفنا . وف وف بِلفتف وف أفتِِه ففحف رف لف عفلفى امف دفخف ,وف

هو بفِريعفةف مف تِِه, ففدفعفا اسف ةو. لفنح بفِليحة  كفانفتف فِي بفيف بِنفتوهو ِشيرف ةف. وف يفنف ِشيرف أوزح الفعولفيفا وف ففلفى وف ونف الس  ورو قفدف بفنفتف بفيفتف حو نوهو. وف تفلفحو ابف شففو وف رف ففحو ابفنوهو وف رف وف
نوهو يفشووعو ابف نوهو وف نوونو ابف عو ابفنوهو وف أفِليشفمف نوهو وف يهوودو ابف عفمتِ لفعفدفانو ابفنوهو وف نوهو وف نو ابف تفاحف مف. وف سفاِكنوهو مف مف وف لفكوهو أفمف با : وف غفرف انو وف قا  نفعفرف شفرف اهفا وف قورف بفيفتو إِيلف وف

اهفا قورف ةف وف اهفا إِلفى غفزح قورف شفِكيمو وف اهفا وف قورف رو وف ازف اهفا. جف قورف دوورو وف اهفا وف قورف ِجد و وف مف اهفا وف قورف تفعفنفكو وف اهفا وف قورف نفسحى بفيفتو شفانف وف ِة بفنِي مف ِلِجهف فِي هفِذِه. وف
ائِيلف رف مف. سفكفنف بفنوو يووسوفف بفِن إِسف توهو حو أوخف سفارف بفِريعفةو وف ِوي وف يِشف ةو وف وف يِشف نفةو وف لفِكيئِيلو. بفنوو أفِشيرف يفمف مف ابِرو وف ابفنفا بفِريعفةف حف ثف. وف اوف زف .هووف أفبوو بِرف

مف تفهو شووعفا أوخف وثفامف وف حو يفرف وف شوومف لفدف يفففِليطف وف ابِرو وف حف ةو. وف وف عفشف الو وف هف بِمف بفنوو يفففِليطف ففاسفكو وف لفِء بفنوو يفففِليطف. وف بفنوو شفاِمرف. هفؤو بحةو: وف يفحو ةو وف هفجف رو آِخي وف
امو أفرف الو. وف عفامف شفالفشو وف نفاعو وف يفمف بفنوو ِهيلفمف أفِخيِه صووففحو وف ا. وف شفمح هوودو وف بفاِصرو وف ةو وف رف يفمف بِيِري وف شووعفالو وف نفففرو وف رف حف بفنوو صووففحف سووحو وف وف

ا بفئِيرف انو وف يِثفرف ِشلفشفةو وف ا. وف أفرف ففةو وف فِسف بفنوو يفثفرف يففونحةو وف ِصيفا. وف رف نِيئِيلو وف حف حو وف بفنوو عولح آرف بوونف. وف نفتفخف وسو بويووِت آبفاۭء مو ؤو لفِء بفنوو أفِشيرف رو كول  هفؤو
ِب رف يفِش فِي الفحف مف فِي الفجف تِسفابوهو انف سفاِء وف ؤف وسو الر  ؤو ةو بفأفۭس رو بفابِرف ونف أفلففا , جف رو ِعشف اِل ِستحة  وف جف عفدفدوهومف ِمنف الرتِ . 

لفدف بِنفيفاِمينو وف اِمسف: وف اففا الفخف رف ابِعف وف ةف الرح نووحف خف الثحاِلثف وف رف أفخف بِيلف الثحانِيف وف أفشف هو وف رف أفبِيشووعف. بفالفعف بِكف أفبِيهوودف وف ا وف يفرف جف كفانف بفنوو بفالفعف أفدحارف وف وف
امف ورف حو شففووففانف وف ا وف يفرف حف وخف وف أفخو انف وف نوعفمف ودف. وف لفِء بفنوو آحو هفؤو ةف. وف نفاحف نفقفلووهومف إِلفى مف بفعف وف وسو آبفاِء سوكحاِن جف ؤو لفِء رو أفِخيفا: هفؤو انو وف .أفيف نوعفمف

ودف أفِخيحو ا وف لفدف عوزح وف مف وف ا هووف نفقفلفهو يفرف جف ا. وف بفعفرف وِشيمف وف أفتفيفِه حو رف لفقِِه امف وآبف بفعفدف إِطف لفدف فِي بِلفِد مو ايِمو وف رف شفجف أفتِِه يووبفابف. وف رف ودفشف امف لفدف ِمنف خو وف وف
لفكفامف مف يفشفا وف مف ِظبفيفا وف ةف. وف مف ِمرف شفبفيفا وف يفعووصف وف وِس آبفاۭء. وف ؤو لفِء بفنوو رو أفلفففعفلف. هفؤو لفدف أفبِيطووبف وف وِشيمف وف ِمنف حو بفنوو أفلفففعفلف. وف عفامو: وف ِمشف عفابِرو وف

شفاِمرو اهفا, وف قورف لوودف وف هووف بفنفى أوونووف وف عو. وف شفمف بفِريعفةو وف أفسفا آبفاۭء ِلسوكحاِن أفيحلوونف. وف ا رف تح, هومف دفا سوكحانف جف ا طفرف هومف وتو. وف يفِريمو شفاشفقو وف أفِخيوو وف وف
ا أفبفنفاءو بفِريعفةف يووخف ففةو وف يِشف ائِيلو وف ِميخف عفادفرو وف ادو وف عفرف يفا وف بفدف زف نفاءو أفلفففعفلف. وف يووبفابو أفبف لفيفاهو وف يفزف ايو وف رف مف يِشف ابِرو وف حف قِي وف زف حف شولحمو وف مف يفا وف بفدف زف يفاقِيمو. وف وف

ِعي نفاءو شفمف ةو أفبف رف ِشمف ايفا وف بفرف عفدفايفا وف إِيِليئِيلو وف ِصلحتفايو وف أفِليِعينفايو وف بفِدي وف زف ِري وف ِزكف انفانو. وف حف ِري وف ِزكف عفبفدوونو وف إِيِليئِيلو وف عفابِرو وف ففانو وف يِشف وف
نفاءو شفاشفقف ففنووئِيلو أفبف يفا وف يفففدف عفنفثووثِيفا وف ِعيلفمو وف نفنفيفا وف حف امف. وف وحف ِري أفبفنفاءو يفرو ِزكف إِيِليحا وف يفا وف شف يفعفرف عفثفلفيفا وف يفا وف رف شفحف ايو وف شفرف ِشمف وسو. وف ؤو لفِء رو هفؤو

وس . آبفاۭء ؤو اِليِدِهمف رو وف سفبف مف شفِليمف. حف لفِء سفكفنووا فِي أوورو فِي ِجبفعوونف سفكفنف أفبوو ِجبفعوونف. هفؤو عفكفةو, وف أفتِِه مف رف مو امف اسف رو عفبفدوونو. وف ابفنوهو الفبِكف ثومح, وف
اِكرو زف أفِخيوو وف دوورو وف جف نفادفابو وف بفعفلو وف قفيفسو وف اةف. صوورو وف لفدف شفمف ِمقفلووثو وف تِِهمف. وف وف قفابِلف إِخف ِليمف مو شف نووا فِي أوورو تِِهمف سفكف وف عف إِخف هومف أفيفضا  مف نِيرو. وف وف

لفدف قفيفسف بفعفلف, وف إِشف أفبِينفادفابف وف لفِكيشووعف وف مف لفدف يوونفاثفانف وف لو وف شفاوو لف وف لفدف شفاوو قفيفسو وف بفعفلو. وف ِريبف ابفنو يوونفاثفانف مف ا, وف لفدف ِميخف ِريبفبفعفلو وف مف ا. وف بفنوو ِميخف :وف
ازو آحف تفاِريعو وف اِلكو وف مف ِري. فِيثوونو وف ِزمف وتف وف مو عفزف ثف وف لفدف عفلفمف يفهووعفدحةو وف لفدف يفهووعفدحةف وف ازو وف آحف اففةف. وف رف لفدف بِنفعفةف وف ا وف وصف مو ا وف لفدف مووصف ِري وف ِزمف وف

هومف اؤو مف هفِذِه أفسف ِلِصيلف ِستحةو بفنِينف وف نفهو وف آِصيلف ابف أفِلعفاسفةف ابفنفهو وف انفانو: ابفنفهو وف حف يفا وف عووبفدف يفا وف شفعفرف اِعيلو وف مف إِسف و وف رو بوكف ِريقفامو وف لفِء بفنوو. عفزف كول  هفؤو
أفِليففلفطو الثحاِلثو. آِصيلف يفعووشو الثحانِي وف هو وف رو بفنوو عفاِشقف أفِخيِه أوولفمو بِكف ِ كفثِيِري الفبفنِينف. وف ةف بفأفۭس يوغفِرقوونف فِي الفِقِسيت بفابِرف ال  جف كفانف بفنوو أوولفمف ِرجف وف

ِسينف مف خف بفنِي الفبفنِينف ِمئفة  وف يفاِمينف. وف لفِء ِمنف بفنِي بِنف كول  هفؤو . 

ائِيلف رف انفتفسفبف كول  إِسف ائِيلف, وف رف لووِك إِسف تووبوونف فِي ِسففِر مو كف هفا هومف مف ِل ِخيفانفتِِهمف. وف سوبِيف يفهووذفا إِلفى بفابِلف لفجف لفِكِهمف. وف لوونف فِي مو الس كحانو الفوح وف
النحثِينِيمو اللحِوي ونف وف نفةو وف ائِيلو الفكفهف رف دونِِهمف هومف إِسف مو نفسحى. وف مف ايِمف وف بفنِي أفففرف يفاِمينف وف بفنِي بِنف ِليمف ِمنف بفنِي يفهووذفا وف شف سفكفنف فِي أوورو يهوودف: وف عووتفايو بفنو عفمتِ

صف بفِن يفهووذفا ِري بفِن بفانِي ِمنف بفنِي ففارف ِري بفِن إِمف يلوونِيتِينف. بفِن عومف ِمنف الشتِ بفنووهو: وف رو وف حف. عفسفايفا الفبِكف ارف ِمنف بفنِي زف مف ِست  ِمئفۭة: وف توهو وف إِخف يفعووئِيلو وف
عوونف تِسف ِمنف بفنِي بِنفيفاِمينف. وف يفا بفِن: وف شولحمو بفنو شفففطف مف ِري وف ي بفِن ِمكف لفةو بفنو عوزتِ أفيف امف وف وحف يِبفنِيفا بفنو يفرو نووأفةف وف شولحمف بفِن هوودوويفا بفِن هفسف سفل و بفنو مف

نِيفا عووئِيلف بفِن يِبف سوونف. رف مف خف ِستحة  وف عو ِمئفۭة وف اِليِدِهمف تِسف وف سفبف مف مف حف توهو وف إِخف وسو آبفاۭء ِلبويووِت آبفائِِهمف. وف ؤو اِل رو جف لفِء الرتِ ِعيفا. كول  هفؤو نفِة يفدف ِمنف الفكفهف وف
ِ ئِيِس بفيفِت اح ايووثف بفِن أفِخيطووبف رف رف ادووقف بفِن مف شولحمف بفِن صف ِقيحا بفِن مف يفا بفنو ِحلف رف عفزف يفاِكينو وف يفهوويفاِريبو وف ورف بفِن, وف حو امف بفِن ففشف وحف عفدفايفا بفنو يفرو وف



ةو بفأفۭس بفابِرف ِست ونف جف سفبفعو ِمئفۭة وف وسو بويووِت آبفائِِهمف أفلفف  وف ؤو مف رو توهو وف إِخف يرف وف ِشلتِيِميتف بفِن إِمتِ شولحمف بفِن مف ةف بفِن مف ِزيرف عفسفايو بفنو عفِديئِيلف بفِن يفحف مف لفِكيحا وف مف
ِ ِة بفيفِت اح مف ِل ِخدف اِري. ِلعفمف رف شفبفيفا ِمنف بفنِي مف ِريقفامف بفِن حف ش وبف بفِن عفزف يفا بفنو حف عف ِمنف اللحِويتِينف شفمف ا بفِن. وف تفنفيفا بفنو ِميخف مف لفلو وف جف شو وف رف حف بفقفبفقحرو وف وف

ِري بفِن آسفافف ى النحطووففاتِيتِينف, ِزكف يفا بفنو آسفا بفِن أفلفقفانفةف السحاِكنو فِي قورف خف بفرف لفلف بفِن يفدووثوونف وف عفيفا بفِن جف يفا بفنو شفمف عووبفدف ابوونف. وف الفبفوح شفل ومو: وف
مف توهو وف إِخف انو وف أفِخيمف ونو وف طفلفمو عفق وبو وف أفسو. وف ِق. شفل ومو الرح ِلِك إِلفى الشحرف تحى النف هومف فِي بفاِب الفمف حف ِق بفنِي لفِوي. وف ابوونف ِلِفرف شفل ومو بفنو. هومو الفبفوح وف

توهو ِلبويووِت آبفائِِه وف إِخف حف وف اسو. قووِري بفِن أفبِيفاسفافف بفِن قوورف رح ِ حو بت لحِة الرح حف هومف عفلفى مف آبفاؤو ِة وف يفمف اِب الفخف اسو أفبفوف رح ِة حو مف ِل الفِخدف ِحي ونف عفلفى عفمف الفقوورف
ِل خف دف عفهو. الفمف ب  مف الرح لفيفِهمف سفابِقا  وف ئِيسا  عف ارف كفانف رف اسو بفنو أفِلعفازف فِينفحف اعِ. وف تِمف ِة اِلجف يفمف ابف بفاِب خف يفا كفانف بفوح لفمف شف كفِريحا بفنف مف زف لفِء. وف ِميعو هفؤو جف

اثفنفا عفشفرف اِب ِمئفتفاِن وف ابِينف ِللفبفوف بِينف بفوح نفتفخف اهومف, الفمو سفبف قورف قفِد انفتفسفبووا حف ظفائِِفِهمف. وف ائِي عفلفى وف وئِيلو الرح مو صف دو وف مف دفاوو هو بفنووهومف. أفقفامف كفانووا هومف وف وف
اسفِة ِة ِللفِحرف يفمف ِ بفيفِت الفخف بت اِب بفيفِت الرح نووِب. عفلفى أفبفوف الفجف اِل وف مف الشتِ ِب وف الفغفرف ِق وف ابوونف فِي الشحرف بفعِ كفانف الفبفوح اِت الفرف مف فِي. فِي الفِجهف توهو وف كفانف إِخف وف

مف فِي السحبفعفِة الفيحاِم ِحينا  بفعفدف ِحيۭن عفهو ِجيِء مف اهومف ِللفمف اِدعِ. قورف خف كفانووا عفلفى الفمف بفعفةو هومف لفِوي ونف وف لفِء الفرف ابِينف هفؤو سفاءو الفبفوح ؤف ِظيففِة رو لفنحهو بِالفوف
ِ ائِِن بفيفِت اح زف عفلفى خف بفاحۭ. وف ففتفحف كولح صف لفيفِهِم الف عف اسفةف وف لفيفِهِم الفِحرف ِ لفنح عف لف بفيفِت اح وف لووا حف نفزف ِة. وف مف مف عفلفى آنِيفِة الفِخدف هو بفعفضو مف كفانووا, وف لفنحهو

ا بِعفدفۭد ونفهف ِرجو يوخف ا بِعفدفۭد وف ِخلوونفهف يفاِب. يودف الفطف الل بفاِن وف ِر وف مف الفخف عفلفى الدحقِيِق وف ِس وف قودف تِعفِة الف عفلفى كولتِ أفمف توِمنووا عفلفى النِيفِة وف مو اؤف هو بفعفضو الفبفعفضو. وف وف
يفاِب بوونف دفهوونف الفطف كتِ نفِة كفانووا يورف اِحد  ِمنف اللحِويتِينف. ِمنف بفنِي الفكفهف تحثفيفا وف مف ِ, وف ِحيت رو شفل ومف الفقوورف هووف بِكف اِت, وف بووخف طف ِل الفمف ِظيففِة عفلفى عفمف .بِالفوف

يتِئووهو فِي كولتِ سفبفۭت وِه ِليوهف جو بفِز الفوو تِِهمف عفلفى خو وف اتِيتِينف ِمنف إِخف قفهف الفبفعفضو ِمنف بفنِي الف اِدعِ. وف خف وسو آبفاِء اللحِويتِينف فِي الفمف ؤو غفن ونف رو لفِء هومو الفمو ؤو ,ففهف
نف عفففوف هومف مو لو, وف لفيفِهِم الفعفمف لفيفل  عف ارا  وف وسو آبفاِء اللحِويتِينف. لفنحهو نفهف ؤو لفِء رو وس . هفؤو ؤو اِليِدِهمف رو وف سفبف مف شفِليمف. حف لفِء سفكفنووا فِي أوورو فِي. هفؤو وف

عفكفةو, ِجبفعوونف سفكفنف أفبوو ِجبفعوونف يفعووئِيلو أفتِِه مف رف مو امف اسف كفِريحا. وف زف أفِخيوو وف دوورو وف جف نفادفابو وف نفيفرو وف بفعفلو وف قفيفسو وف رو عفبفدوونو ثومح صوورو وف ابفنوهو الفبِكف وف
ِمقفلووثو آمف. وف لفدف شفمف ِمقفلووثو وف تِِهمف. وف وف عف إِخف ِليمف مف شف تِِهمف فِي أوورو وف لف إِخف ِِ قفابف نووا مو هومف أفيفضا  سفكف لفدف. وف لو وف شفاوو لف وف لفدف شفاوو قفيفسو وف لفدف قفيفسف وف نفيفرو وف :وف

بفعفلف إِشف أفبِينفادفابف وف لفِكيشووعف وف مف بفعفلو. يوونفاثفانف وف ِريبف مف بفعفلو وف ِريبف ابفنو يوونفاثفانف مف ا, وف لفدف ِميخف ا. وف بفنوو ِميخف ازو: وف آحف ِريعو وف تفحف اِلكو وف مف ازو. فِيثوونو وف آحف وف
لفدف ةف: وف ِري, يفعفرف ِزمف وتف وف مو عفزف ثف وف لفدف عفلفمف ةو وف يفعفرف ا. وف لفدف مووصف ِري وف ِزمف لفدف يِنفعفا, وف ا وف وصف مو آِصيلف ابفنفهو, وف أفلفعفسفةف ابفنفهو وف ففايفا ابفنفهو وف رف كفانف. وف وف

هومف اؤو مف هفِذِه أفسف انفانو: ِلِصيلف ِستحةو بفنِينف وف حف يفا وف عووبفدف يفا وف شفعفرف اِعيلو وف مف و ثومح إِسف رو بوكف ِريقفامو وف لفِء بفنوو آِصيلف. عفزف هفؤو . 

ائِيلف رف ِطينِي ونف إِسف ِفِلسف بف الف ارف حف بفِل ِجلفبووعف, وف سفقفطووا قفتفلفى فِي جف ِطينِيتِينف وف ِفِلسف اِم الف ائِيلف ِمنف أفمف رف الو إِسف بف ِرجف رف لف. ففهف اءف شفاوو رف ِطينِي ونف وف ِفِلسف شفدح الف وف
اءف بفنِيِه رف وف لف, وف نفاءف شفاوو لفِكيشووعف أفبف مف أفبِينفادفابف وف ِطينِي ونف يوونفاثفانف وف ِفِلسف بف الف رف ضف ِ. وف اةو الفِقِسيت مف ابفتفهو رو لف ففأفصف بو عفلفى شفاوو رف تفدحِت الفحف اشف ,وف

اةِ/فـف مف حف ِمنف الر  رف اِمِل ِسلفِحِه. نفجف لو ِلحف ونِي: «ففقفالف شفاوو يوقفبتِحو لفِء الفغولففو وف عفنتِي بِِه ِلئفلح يفأفتِيف هفؤو اطف تفلح سفيفففكف وف اِملو ِسلفِحِه لفنحهو». اسف ففلفمف يفشفأف حف
ا  افف ِجدت لفيفِه. خف سفقفطف عف لو السحيففف وف ذف شفاوو فخف لو. ففأ اتف شفاوو اِملو ِسلفِحِه أفنحهو قفدف مف أفى حف ا رف اتف, ففلفمح مف لو. سفقفطف هووف أفيفضا  عفلفى السحيفِف وف اتف شفاوو ففمف

كول  بفيفتِِه بفنووهو الثحلفثفةو وف عا , وف اتووا مف بووا. مف مف قفدف هفرف اِدي أفنحهو ائِيلف الحِذينف فِي الفوف رف اِل إِسف ِميعو ِرجف أفى جف ا رف لفمح اتووا, وف بفنِيِه قفدف مف لف وف أفنح شفاوو كووا, وف تفرف
بووا هفرف مف وف دونفهو ا, مو نووا بِهف سفكف ِطينِي ونف وف ِفِلسف فتفى الف بفِل. ففأ بفنِيِه سفاقِِطينف فِي جف لف وف دووا شفاوو جف قفتفلفى وف وا الف ِطينِي ونف ِليوعفر  اءف الفِفِلسف ا جف فِي الفغفِد لفمح وف

هو, ِجلفبووعف ِسلفحف أفسفهو وف ذووا رف أفخف وهو وف الشحعفِب, ففعفر  نفاِمِهمف وف ِل تفبفِشيِر أفصف ِطينِيتِينف فِي كولتِ نفاِحيفۭة لفجف ِفِلسف ِض الف سفلووا إِلفى أفرف أفرف هو. وف عووا ِسلفحف ضف وف وف
تِِهم ونف,فِي بفيفِت آِلهف أفسفهو فِي بفيفِت دفاجو وا رف رو سفمح لف. ف وف ِطينِي ونف بِشفاوو ا ففعفلف الفِفِلسف ا سفِمعف كول  يفابِيِش ِجلفعفادف بِكولتِ مف لفمح ذووا, وف أفخف قفامف كول  ِذي بفأفۭس وف

ا إِلفى يفابِيشف اءووا بِهف جف ثفثف بفنِيِه وف جو لف وف ثحةف شفاوو ِة فِي يفابِيشف, جو مف تف الفبوطف مف تفحف هو دفففنووا ِعظفامف وا سفبفعفةف أفيحاۭم, وف امو صف لو بِِخيفانفتِِه الحتِي. وف اتف شفاوو ففمف
هو ففظف ِ الحِذي لفمف يفحف بت ِل كفلفِم الرح بح ِمنف أفجف انف الرح ا خف ِ. بِهف بت فلف ِمنف الرح أ لفمف يفسف اِل وف انتِ ِللس ؤف ِل طفلفبِِه إِلفى الفجف أفيفضا  لفجف لفكفةف إِلفى, وف مف لف الفمف وح حف اتفهو وف فمف ففأ

دف بفِن يفسحى  .دفاوو

ونف قفائِِلينف         بفرو دف فِي حف ائِيلف إِلفى دفاوو رف اِل إِسف عف كول  ِرجف تفمف اجف نو: «وف كف نفحف مو لفحف كف وف مو ذفا عفظف ِلكا . هووف لو مف لفهو ِحينف كفانف شفاوو ا قفبف مف ِس وف نفذو أفمف مو وف
ائِيلف رف ِخلو إِسف تودف ِرجو وف ب  إِلفهوكف, كونفتف أفنفتف توخف قفدف قفالف لفكف الرح ائِيلف: وف رف ئِيسا  ِلشفعفبِي إِسف أفنفتف تفكوونو رف ائِيلف وف رف عفى شفعفبِي إِسف ِميعو». أفنفتف تفرف اءف جف جف وف

ونف بفرو ِلِك إِلفى حف ائِيلف إِلفى الفمف رف ِ, شويووخِ إِسف بت امف الرح ونف أفمف بفرو دا  فِي حف مف عفهف عفهو دو مف سفبف كفلفِم, ففقفطفعف دفاوو ائِيلف حف رف ِلكا  عفلفى إِسف دف مف وا دفاوو سفحو مف وف
وئِيلف ِ عفنف يفِد صفمو بت ِليمف . الرح شف ائِيلف إِلفى أوورو رف كول  إِسف دو وف ذفهفبف دفاوو ِض). أفيف يفبووسف(وف هونفاكف الفيفبووِسي ونف سوكحانو الفرف دف. وف قفالف سوكحانو يفبووسف ِلدفاوو :وف

لف إِلفى هونفا« خو نف ». لف تفدف يفوف نف ِصهف دو ِحصف ذف دفاوو فخف دف(ففأ ِدينفةو دفاوو دو). ِهيف مف قفالف دفاوو قفائِدا : «وف أفسا  وف ل  يفكوونو رف ِربو الفيفبووِسيتِينف أفوح ».إِنح الحِذي يفضف
ويفةف رو ل  يووآبو ابفنو صف ِعدف أفوح أفسا , ففصف ارف رف ِن. ففصف دو فِي الفِحصف أفقفامف دفاوو دف«ِلذفِلكف دفعووهو , وف ِدينفةف دفاوو ا». مف ا ِمنف الفقفلفعفِة إِلفى مف الفيفهف وف ِدينفةف حف بفنفى الفمف وف

ا ِلهف وف ِدينفِة. حف دحدف سفائِرف الفمف يووآبو جف دف. وف سفاءو الفبفطفاِل الحِذينف ِلدفاوو ؤف لفِء رو هفؤو عفهو وف نووِد مف ب  الفجو رف ما  وف تفعفظتِ ايفدو مو دو يفتفزف كفانف دفاوو عفهو, وف الحِذينف تفشفدحدووا مف
ائِيلف رف ِة إِسف ِ ِمنف ِجهف بت سفبف كفلفِم الرح ِليِكِه حف ائِيلف ِلتفمف رف عف كولتِ إِسف لفِكِه مف دف. فِي مو هفذفا هووف عفدفدو الفبفطفاِل الحِذينف ِلدفاوو ئِيسو: وف ونِي رف مو كف يفشوبفعفامو بفنو حف

اِلِث اِحدفة . الثحوف مف دوففعفة  وف هو عفلفى ثفلفِث ِمئفۭة قفتفلفهو حف مف وِخي . هووف هفزح رو ارو بفنو دوودوو الفخو بفعفدفهو أفِلعفازف دف. هووف ِمنف الفبفطفاِل الثحلفثفِة. وف عف دفاوو هووف كفانف مف
ِب رف ِطينِي ونف ِللفحف ِفِلسف عف هونفاكف الف تفمف قفِد اجف يمف وف ة  شفِعيرا . فِي ففسح دفمتِ لووءف مف قفِل مف عفةو الفحف كفانفتف قِطف ِطينِيتِينف, وف ِفِلسف اِم الف بف الشحعفبو ِمنف أفمف رف قففووا فِي. ففهف وف وف

قفذووهفا أفنف عفِة وف سفِط الفِقطف ِطينِيتِينف, وف ِفِلسف بووا الف رف ضف لفصا  عفِظيما . وف ب  خف لحصف الرح خف دف إِلفى. وف ِر إِلفى دفاوو ئِيسا  إِلفى الصحخف لف ثفلفثفة  ِمنف الثحلفثِينف رف نفزف وف
ففائِيتِينف اِدي الرح ِطينِيتِينف نفاِزل  فِي وف يفشو الفِفِلسف جف ةِ عفدولحمف وف غفارف ِن. مف دو ِحينفئِۭذ فِي الفِحصف كفانف دفاوو ۭم, وف ِطينِيتِينف ِحينفئِۭذ فِي بفيفِت لفحف ِفِلسف ففظفةو الف حف هف. وف فوح ففتفأ

قفالف دو وف ۭم الحتِي ِعنفدف الفبفاِب؟: «دفاوو اء  ِمنف بِئفِر بفيفِت لفحف ِقينِي مف نف يفسف ۭم الحتِي ِعنفدف» مف اء  ِمنف بِئفِر بفيفِت لفحف تفقووا مف اسف ِطينِيتِينف وف ِفِلسف لحةف الف حف ففشفقح الثحلفثفةو مف
دف أفتووا بِِه إِلفى دفاوو لووهو وف مف حف قفالف, الفبفاِب وف ِ وف بت بفهو بفلف سفكفبفهو ِللرح رف دو أفنف يفشف أف دفاوو اشفا ِلي ِمنف قِبفِل إِلفِهي أفنف أفففعفلف ذفِلكف: «ففلفمف يفشف لفِء! حف بو دفمف هفؤو رف أفأفشف

فوِسِهمف فنف ا أفتووا بِِه بِأ مف إِنحمف ؟ لفنحهو فوِسِهمف فنف اِل بِأ جف بفهو». الرتِ رف أف أفنف يفشف لفمف يفشف ا ففعفلفهو الفبفطفالو الثحلفثفةو. وف ئِيسف ثفلفثفۭة. هفذفا مف و يووآبف كفانف رف أفبفشفايو أفخو هووف. وف وف
مف هو عفلفى ثفلفِث ِمئفۭة ففقفتفلفهو حف مف م  بفيفنف الثحلفثفِة, قفدف هفزح رو ئِيسا . ففكفانف لفهو اسف ا رف مف كفانف لفهو ِرمف عفلفى اِلثفنفيفِن وف إِلح أفنحهو لفمف يفِصلف إِلفى الثحلفثفِة, ِمنف الثحلفثفِة أوكف

ِل وآبف. بفنفايفا بفنو يفهوويفادفاعف ابفِن ِذي بفأفۭس كفثِيِر الفففعفاِل ِمنف قفبفِصيئِيلف. الووف بف أفسفدفيف مو رف سفِط, هووف الحِذي ضف بف أفسفدا  فِي وف رف ضف لف وف هووف الحِذي نفزف وف

مف الثحلفجِ ۭ يفوف بت عۭ. جو سو أفذفرو مف توهو خف ِريح الحِذي قفامف لف الفِمصف جو بف الرح هووف ضفرف ِل النحسحاِجينف, وف ح  كفنفوف مف ِ رو ِريت فِي يفِد الفِمصف طففف. وف خف لف إِلفيفِه بِعفصا  وف ففنفزف



ِحِه مف قفتفلفهو بِرو ِ وف ِريت حف ِمنف يفِد الفِمصف مف ا ففعفلفهو بفنفايفا بفنو يفهوويفادفاعف. الر  م  بفيفنف الثحلفثفِة الفبفطفاِل, هفذفا مف ِرمف عفلفى الثحلفثِينف إِلح أفنحهو لفمف. ففكفانف لفهو اسف ذفا أوكف هووف
ِه. يفِصلف إِلفى الثحلفثفِة اِب ِسرتِ حف دو ِمنف أفصف عفلفهو دفاوو يفِش هومف. ففجف أفبفطفالو الفجف و يووآبف: وف ۭم, عفسفائِيلو أفخو انفانو بفنو دوودووف ِمنف بفيفِت لفحف أفلفحف وتو, وف شفم 

وِري  رو الفصو الفففلوونِي , الفهف ا بفنو ِعقتِيشف التحقووِعي , حف رو الفعفنفاثووثِي , ِعيرف وشفاتِي , أفبِيعفزف وِخي , ِسبفكفايو الفحو ايو النحطووففاتِي , ِعيلفيو الفخو رف هف اِلدو, مف خف
عفتوونِي , إِتحايو بفنو ِريبفايف ِمنف ِجبفعفِة بفنِي بِنفيفاِمينف, بفنو بفعفنفةف النحطووففاتِي  اعفشف, بفنفايفا الفففرف ِديفِة جف ايو ِمنف أفوف ورف بفاتِي , حو وتو, أفبِيئِيلو الفعفرف مو عفزف

وِمي  رو لوبوونِي , الفبفحف بفا الشحعف ونِي . إِلفيفحف زو ِِ, بفنوو هفاِشمف الفجف اِري  رف ايف الفهف ِِ, يوونفاثفانو بفنو شفاجف اِري  رف اففرو, أفِليففالو بفنو أوورف, أفِخيآمو بفنو سفاكفارف الفهف حف
اتِي  ِكيرف أفِخيفا الفففلوونِي , الفمف ِلي , وف مف و الفكفرف رو صف بفايف, حف ايو بفنو أفزف و نفاثفانف, نفعفرف ِري, يووئِيلو أفخو ارو بفنو هفجف بفحف ونِي , مف اِلقو الفعفم  وتِي , صف ايو الفبفئِيرو رف ,نفحف

ويفةف( رو اِملو ِسلفحِ يووآبف ابفِن صف ا الفيِثفِري ), حف اِربو الفيِثفِري , ِعيرف لفيف, أووِريحا الفِحثتِي , جف ابفادو بفنو أفحف أووبفيفنِي  , زف ا الرح أفسو(عفِدينفا بفنو ِشيزف رف
نِيتِينف أووبفيف عفهو ثفلفثوونف) الرح مف عفكفةف, وف انفانو ابفنو مف ثفنِي , حف وتِي , يووشفاففاطو الفمف تفرو يحا الفعفشف وِعيِريِ, عوزتِ وثفامف الفعفرو نفا حو يفعووئِيلو ابف اعو وف يفِديعفئِيلو بفنو, شفامف

وهو التتِيِصي  ا أفخو يووحف ِري وف ِويمف, ِشمف حف وآبِي , إِيِليئِيلو ِمنف مف ةو الفمو يِثفمف يووشوويفا ابفنفا أفلفنفعفمف وف يفِريبفايو وف صووبفايفا, وف يفِعيِسيئِيلو ِمنف مف عووبِيدو وف إِيِليئِيلو وف . 

لف بفِن قفيفسف ِه شفاوو جف وز  عفنف وف جو حف هووف بفعفدو مف دف إِلفى ِصقفلفغف وف اءووا إِلفى دفاوو لفِء هومو الحِذينف جف هفؤو ِب, وف رف سفاِعدوونف فِي الفحف هومف ِمنف الفبفطفاِل مو ,وف
ِ الفيفسفاِر, نفاِزعوونف فِي الفِقِسيت ِ بِالفيفِميِن وف امف ِمنف الفِقِسيت هف الستِ ةف وف ارف ونف الفِحجف مو لف ِمنف بِنفيفاِمينف, يفرف ةِ شفاوو وف نفا. ِمنف إِخف رو ثومح يووآشو ابف أفسو أفِخيعفزف الرح

اعفةف الفِجبفِعي  وتف, شفمف مو ففالفطو ابفنفا عفزف وئِيلو وف يفزو يفاهوو الفعفنفاثووثِي , وف ةو وف اخف بفرف عفلفى الثحلفثِينف, وف عفيفا الفِجبفعوونِي  الفبفطفلو بفيفنف الثحلفثِينف وف مف يفشف ِميفا, وف يفرف وف
رو يووعفزف ِريئِيلو وف عفزف يفِشيحا وف قفانفةو وف أفلف وفِي  وف رو يفا الفحف شفففطف يفا وف رف شفمف ِليفا وف بفعف وثو وف يفِريمو ايو وف إِلفعووزف ِديِري  وف ابفادو الفجف يووزف انفانو وف يووحف ِزيئِيلو وف يفحف وف

دوورف امف ِمنف جف وحف يفا ابفنفا يفرو بفدف زف يووِعيلفةو وف ِحي ونف وف يفشوبفعفامو الفقوورف الو. وف ةو الفبفأفِس ِرجف بفابِرف يحِة جف ِن فِي الفبفرتِ دف إِلفى الفِحصف اِديتِينف انفففصفلف إِلفى دفاوو ِمنف الفجف وف
ِب رف يفۭش ِللفحف احۭ, جف ِرمف اۭس وف اف و أفتفرف وِه الوسووِد, صف جو مف كفوو وهوهو جو وو عفِة, وف هومف كفالظحبفيِ عفلفى الفِجبفاِل فِي الس رف يفا الثحانِي: وف عووبفدف أفسو وف رو الرح عفازف

بفنحايو خف مف ِميفا الفعفاِشرو وف يفرف ابفادو التحاِسعو وف أفلفزف انفانو الثحاِمنو وف يووحف إِيِليئِيلو السحابِعو وف عفتحايو السحاِدسو وف اِمسو وف ِميفا الفخف يفرف ابِعو وف ِمنحةو الرح ِمشف أفِليآبو الثحاِلثو وف وف
اِدي عفشفرف يفِش. الفحف وسو الفجف ؤو ادف رو لفِء ِمنف بفنِي جف الفكفبِيرو لفلفۭف. هفؤو هومف ِلِمئفۭة وف ِغيرو هووف. صف ِل وف ِر الفوح دونح فِي الشحهف وا الورف لفِء هومو الحِذينف عفبفرو هفؤو

با  غفرف قا  وف ِديفِة شفرف ِل الفوف وا كولح أفهف مو هفزف ِميعِ شوطووِطِه وف تفِلئ  إِلفى جف مف دف. مو ِن إِلفى دفاوو يفهووذفا إِلفى الفِحصف م  ِمنف بفنِي بِنفيفاِمينف وف اءف قفوف جف دو. وف جف دفاوو رف ففخف
مف قفالف لفهو تِقفبفاِلِهمف وف اِحد , إِنف كونفتومف قفدف ِجئفتومف بِسفلفۭم إِلفيح ِلتوسفاِعدوونِي: «ِلسف عفكومف قفلفب  وف لف ظولفمف فِي يفدفيح. يفكوونو ِلي مف ي وف ِ ففعوونِي ِلعفدووت إِنف كفانف ِلتفدف ,وف

يونفِصفف اِلِث ففقفالف ». ففلفيفنفظورف إِلفهو آبفائِنفا وف أفِس الثحوف اسفايف رف وحو عفلفى عفمف لح الر  دو: «ففحف نو يفا دفاوو نو يفا ابفنف يفسحى, لفكف نفحف عفكف نفحف مف ,سفلفم  سفلفم  لفكف. وف
سفاِعِديكف سفلفم  ِلمو ِعينوكف. وف يووِش». لفنح إِلفهفكف مو وسف الفجو ؤو مف رو عفلفهو جف دو وف مف دفاوو ِطينِيتِينف. ففقفبِلفهو عف الفِفِلسف اءف مف نفسحى ِحينف جف دف بفعفض  ِمنف مف سفقفطف إِلفى دفاوو وف

لفمف يوسفاِعدووهومف ِقتفاِل وف لف ِللف ةۭ قفائِِلينف, ِضدح شفاوو شوورف سفلووهو بِمف ِطينِيتِينف أفرف لف: «لفنح أفقفطفابف الفِفِلسف قوطو إِلفى سفيتِِدِه شفاوو وِسنفا يفسف ؤو ا بِرو ِحينف انفطفلفقف». إِنحمف
نفسحى وسو أولووِف مف ؤو ِصلفتفايو رو أفِليهوو وف ابفادو وف يووزف ائِيلو وف ِميخف يفِديعفئِيلو وف ابفادو وف يووزف نفاحو وف نفسحى عفدف دف. إِلفى ِصقفلفغف سفقفطف إِلفيفِه ِمنف مف هومف سفاعفدووا دفاوو وف

ةو بفأفۭس بفابِرف ِميعا  جف مف جف اةِ لفنحهو يفِش, عفلفى الفغوزف سفاءف فِي الفجف ؤف كفانووا رو يفشا . وف وا جف ارو تحى صف تِِه حف سفاعفدف ما  ِلمو ما  ففيفوف دف يفوف قفتفئِۭذ أفتفى أونفاس  إِلفى دفاوو لفنحهو وف
ِ يفِش اح ِ. عفِظيما  كفجف بت ِل الرح سفبف قفوف لف إِلفيفِه حف لفكفةف شفاوو مف لووا مف ِ وت ونف ِليوحف بفرو دف إِلفى حف اءووا إِلفى دفاوو ِدينف ِللفِقتفاِل الحِذينف جف رتِ تفجف وِس الفمو ؤو هفذفا عفدفدو رو .وف

ۭد ِللفِقتفاِل رتِ تفجف اِن ِمئفِة مو ثفمف احِ ِستحةو آلفۭف وف مف الرتِ اِس وف اِملوو الفتفرف ِمئفة . بفنوو يفهووذفا حف ِب سفبفعفةو آلفۭف وف رف ةو بفأفۭس فِي الفحف بفابِرف عوونف جف ِمنف. ِمنف بفنِي شفمف
ِست  ِمئفۭة بفعفةو آلفۭف وف سفبفعو ِمئفۭة. بفنِي لفِوي أفرف عفهو ثفلفثفةو آلفۭف وف مف ونِيتِينف وف ارو ئِيسو الفهف يفهوويفادفاعو رف بفيفتو أفبِيِه اثفنفاِن. وف بحارو بفأفۭس وف ادووقو غولفم  جف صف وف

ونف قفائِدا  رو ِعشف لف ثفلفثفةو آلفۭف . وف ةو شفاوو وف ِمنف بفنِي بِنفيفاِمينف إِخف لف(وف اسفةف بفيفِت شفاوو سوونف ِحرف رو هومف يفحف ثفرو إِلفى هونفا كفانف أفكف ايِمف). وف ِمنف بفنِي أفففرف وف
انو ِمئفۭة ثفمف ونف أفلففا  وف رو ۭم فِي بويووِت آبفائِِهمف, ِعشف و اسف ذفوو ةو بفأفۭس وف بفابِرف ائِِهمف ِليفأفتووا. جف مف فسف انِيفةو عفشفرف أفلففا  قفدف تفعفيحنووا بِأ نفسحى ثفمف ِف ِسبفِط مف ِمنف نِصف وف

دف لتِكووا دفاوو يومف ائِيلو. وف رف لو إِسف ا يفعفمف عفِرففِة مف قفاِت ِلمف بِيِرينف بِالفوف ِمنف بفنِي يفسحاكفرف الفخف ِرِهمف, وف تف أفمف تِِهمف تفحف وف كول  إِخف مف ِمئفتفاِن وف وسوهو ؤو بوولوونف. رو ِمنف زف
سوونف أفلففا  مف ِب خف رف اِت الفحف ِميعِ أفدفوف ِب بِجف رف طفف ونف ِللفحف ونف ِللفِقتفاِل الفموصف اِرجو ِطففاِف ِمنف دووِن ِخلفۭف, الفخف ِلِلصف مف. وف عفهو مف ئِيۭس وف ِمنف نفففتفاِلي أفلففو رف وف

احِ مف الرتِ اِس وف ثفلفثوونف أفلففا  بِالفتفرف ِست  ِمئفۭة. سفبفعفة  وف ونف أفلففا  وف رو ِعشف انِيفة  وف ِب ثفمف رف طفف ونف ِللفحف انِيتِينف موصف ِمنف الدح يفِش. وف ونف ِللفجف اِرجو ِمنف أفِشيرف الفخف وف
بفعوونف أفلففا  ِب أفرف رف ِطففاِف ِللفحف ِل اِلصف ِب ِمئفة . لفجف رف يفِش الفحف اِت جف ِميعِ أفدفوف نفسحى بِجف ِف ِسبفِط مف نِصف اِديتِينف وف الفجف أووبفيفنِيتِينف وف دونتِ ِمنف الرح ِمنف عفبفِر الورف وف

ونف أفلففا  رو ِعشف فووفا . وف طفف ونف صو ۭب يفصف رف الو حف لفِء ِرجف ائِيلف, كول  هفؤو رف دف عفلفى كولتِ إِسف لتِكووا دفاوو ونف ِليومف بفرو كفذفِلكف كول  بفِقيحِة. أفتووا بِقفلفۭب تفامتۭ إِلفى حف وف
دف ِليِك دفاوو اِحۭد ِلتفمف ائِيلف بِقفلفۭب وف رف مف. إِسف مف أفعفد وا لفهو تفهو وف بوونف لفنح إِخف رف يفشف دف ثفلفثفةف أفيحاۭم يفأفكولوونف وف عف دفاوو كفانووا هونفاكف مف تحى. وف مف حف قفِريبوونف ِمنفهو كفذفِلكف الف وف

الفبفقفِر الفبِغفاِل وف اِل وف الفِجمف ِميِر وف بفۭز عفلفى الفحف نفففتفاِلي كفانووا يفأفتوونف بِخو بوولوونف وف زف بفقفۭر, يفسحاكفرف وف يفۭت وف زف ۭر وف مف خف بِيۭب وف زف تِيۭن وف بِطفعفاۭم ِمنف دفقِيۭق وف وف
ةۭ ثفرف غفنفۭم بِكف ائِيلف, وف رف ح  فِي إِسف لفنحهو كفانف ففرف . 

ائِيلف رف اعفِة إِسف مف دو ِلكولتِ جف قفالف دفاوو ئِيۭس وف كولح رف الفِمئفاِت وف ادف الولووِف وف دو قووح رف دفاوو شفاوف ِ إِلفِهنفا: «وف بت كفانف ذفِلكف ِمنف الرح سونف ِعنفدفكومف وف ِسلف, إِنف حف ففلفنورف
تفِمعووا إِلفيفنفا اِعيِهمف ِليفجف رف دوِن مف اللحِوي ونف فِي مو نفةو وف مو الفكفهف عفهو مف ائِيلف وف رف اِضي إِسف تِنفا الفبفاقِينف فِي كولتِ أفرف وف ۭة إِلفى إِخف ِجعف تفابووتف إِلفِهنفا, إِلفى كولتِ ِجهف ففنورف

لف فلف بِِه فِي أفيحاِم شفاوو أ فنف يفففعفلووا ذفِلكف». إِلفيفنفا لفنحنفا لفمف نفسف اعفِة بِأ مف ِميعِ الشحعفِب, ففقفالف كول  الفجف يوِن جف سونف فِي أفعف رف حف دو كولح. لفنح الفمف عف دفاوو مف جف وف
يفِة يفعفاِريمف ِ ِمنف قفرف اةف ِليفأفتووا بِتفابووِت اح مف ِل حف خف دف رف إِلفى مف وِر ِمصف ائِيلف ِمنف ِشيحو رف لفةف. إِسف ائِيلف إِلفى بفعف رف كول  إِسف دو وف ِعدف دفاوو صف يفِة يفعفاِريمف, وف إِلفى قفرف

ِم, الحتِي ِليفهووذفا وبِيمف الحِذي دوِعيف بِاِلسف اِلِس عفلفى الفكفرو ِ الفجف بت ِ الرح ِعدووا ِمنف هونفاكف تفابووتف اح ِديدفةۭ ِمنف بفيفِت. ِليوصف لفۭة جف ِ عفلفى عفجف بووا تفابووتف اح كف أفرف وف
لفةف, أفبِينفادفابف أفِخيوو يفسووقفاِن الفعفجف ةو وف كفانف عوزح نووجۭ, وف صو دوفووۭف وف بفاۭب وف رف ِعيدفاۭن وف فغفانِيح وف بِأ ِ بِكولتِ ِعزتۭ وف امف اح ائِيلف يفلفعفبوونف أفمف رف كول  إِسف دو وف دفاوو وف
اۭق أفبفوف ِسكف التحابووتف. وف هو ِليومف ةف يفدف دح عوزح ا انفتفهووا إِلفى بفيفدفِر ِكيدوونف مف لفمح انف انفشفمفصفتف, وف بفهو ِمنف. لفنح الثتِيرف رف ضف ةف وف ِ عفلفى عوزح بت ِميف غفضفبو الرح ففحف

دح يفدفهو إِلفى التحابووِت ِل أفنحهو مف ِ, أفجف امف اح اتف هونفاكف أفمف اما . ففمف ةف اقفتِحف مف عوزح بح اقفتفحف دو لفنح الرح تفاظف دفاوو ِضعف , ففاغف وف ى ذفِلكف الفمف سفمح ةف«وف إِلفى» ففاِرصف عوزح
ِم ِم قفائِل . هفذفا الفيفوف ف فِي ذفِلكف الفيفوف دو اح افف دفاوو خف ؟: «وف ِ إِلفيح دف» كفيففف آتِي بِتفابووِت اح ِدينفِة دفاوو دو التحابووتف إِلفيفِه إِلفى مف لفمف يفنفقولف دفاوو الف بِِه إِلفى, وف بفلف مف

ِ تتِيت ۭر. بفيفِت عووبِيدف أفدوومف الفجف هو ِ ِعنفدف بفيفِت عووبِيدف أفدوومف فِي بفيفتِِه ثفلفثفةف أفشف بفِقيف تفابووتو اح ا لفهو. وف كولح مف ب  بفيفتف عووبِيدف أفدوومف وف كف الرح بفارف وف . 



اِرينف ِليفبفنووا لفهو بفيفتا  نفجح بفنحائِينف وف ۭز وف شفبف أفرف خف دف وف سول  إِلفى دفاوو ِلكو صوورف رو امو مف سفلف ِحيرف أفرف ائِيلف. وف رف ِلكا  عفلفى إِسف بح قفدف أفثفبفتفهو مف دو أفنح الرح ِلمف دفاوو عف ,وف
ائِيلف رف ِل شفعفبِِه إِسف اِعدفة  ِمنف أفجف تفصف تفففعفتف مو لفكفتفهو ارف مف بفنفاۭت. لفنح مف دو بفنِينف وف لفدف أفيفضا  دفاوو وف ِليمف وف شف دو نِسفاء  أفيفضا  فِي أوورو ذف دفاوو أفخف اءو. وف مف هفِذِه أفسف وف

ِليمف شف لفِد الحِذينف كفانووا لفهو فِي أوورو بفعفلفيفادفاعو: الفوف عو وف أفِليشفمف يفافِيعو وف نفاففجو وف هو وف نووجف أفِلففالفطو وف أفِليشووعو وف ارو وف يِبفحف انو وف سولفيفمف نفاثفانو وف شووبفابو وف وعو وف شفم 
أفِليففلفطو ائِيلف. وف رف ِلكا  عفلفى كولتِ إِسف ِسحف مف دف قفدف مو ِطينِي ونف أفنح دفاوو ِفِلسف سفِمعف الف دف, وف ِطينِيتِينف ِليوففتتِشووا عفلفى دفاوو ِعدف كول  الفِفِلسف جف. ففصف رف دو خف ا سفِمعف دفاوو لفمح وف

تِقفبفاِلِهمف ففائِيتِينف. ِلسف اِدي الرح وا فِي وف انفتفشفرو ِطينِي ونف وف اءف الفِفِلسف ِ. ففجف دو ِمنف اح فلف دفاوو مف ِليفِدي؟: «ففسفأ ففعوهو ِطينِيتِينف ففتفدف ِفِلسف عفدو عفلفى الف ففقفالف لفهو» أفأفصف
ب  مف ِليفِدكف: «الرح ففعفهو فدف عفدف ففأ دو هونفاكف». اصف مف دفاوو بفهو رف ضف اِصيمف وف ِعدووا إِلفى بفعفِل ففرف دو. ففصف قفالف دفاوو اِم: «وف دفائِي بِيفِدي كفاقفتِحف و أفعف مف اح قفِد اقفتفحف
ِضعِ ». الفِميفاِه وف مف ذفِلكف الفمف اِصيمف«ِلذفِلكف دفعووا اسف مف». بفعفلف ففرف تفهو كووا هونفاكف آِلهف تفرف ِرقفتف بِالنحاِر, وف وحف دو ففأ رف دفاوو فمف ِطينِي ونف أفيفضا . ففأ ِفِلسف ثومح عفادف الف

اِدي وا فِي الفوف انفتفشفرو ِ. وف دو ِمنف اح فلف أفيفضا  دفاوو أ و, ففسف هومف: «ففقفالف لفهو اح اءف رف عفدف وف اِر الفبوكفا, لف تفصف جف قفابِلف أفشف لفيفِهمف مو هفلومح عف مف وف لف عفنفهو وح ا. تفحف ِعنفدفمف وف
ِب رف جف ِحينفئِۭذ ِللفحف رو اِر الفبوكفا ففاخف جف وِس أفشف ؤو اۭت فِي رو طفوف تف خف وف عو صف مف ِطينِيتِينف, تفسف لحِة الفِفِلسف حف ِب مف رف كف ِلضف امف جو أفمف رو ف يفخف ا». لفنح اح دو كفمف ففففعفلف دفاوو

و هو اح رف رف, أفمف ازف ِطينِيتِينف ِمنف ِجبفعوونف إِلفى جف لحةف الفِفِلسف حف بووا مف رف ضف اِضي. وف ِميعِ الفرف دف إِلفى جف مو دفاوو جف اسف رف خف ِميعِ, وف بفتفهو عفلفى جف ب  هفيف عفلف الرح جف وف
ِم .الومف

دف ِدينفِة دفاوو دو ِلنفففِسِه بويووتا  فِي مف عفِملف دفاوو ة , وف يفمف نفصفبف لفهو خف ِ وف كفانا  ِلتفابووِت اح أفعفدح مف دو. وف ِ إِلح: «ِحينفئِۭذ قفالف دفاوو ِملف تفابووتف اح ۭد أفنف يفحف لفيفسف لفحف
تِِه إِلفى الفبفِد, ِللحِويتِينف مف ِلِخدف ِ وف ِل تفابووِت اح مف هومف ِلحف تفارف ا اخف بح إِنحمف ِ». لفنح الرح بت عفاِد تفابووِت الرح ِل إِصف شفِليمف لفجف ائِيلف إِلفى أوورو رف دو كولح إِسف عف دفاوو مف جف وف

كفانِِه الحِذي أفعفدحهو لفهو اللحِويتِينف. إِلفى مف ونف وف دو بفنِي هفارو عف دفاوو مف ئِيسف. ففجف ِرينف, ِمنف بفنِي قفهفاتف أووِريئِيلف الرح ِعشف تفهو ِمئفة  وف وف إِخف اِري. وف رف ِمنف بفنِي مف
ئِيسف ِرينف, عفسفايفا الرح ِعشف تفهو ِمئفتفيفِن وف وف إِخف ئِيسف. وف شوومف يووئِيلف الرح رف ثفلفثِينف, ِمنف بفنِي جف تفهو ِمئفة  وف وف إِخف ئِيسف. وف عفيفا الرح اففانف شفمف ,ِمنف بفنِي أفِليصف
تفهو ِمئفتفيفِن وف إِخف ئِيسف. وف ونف إِيِليئِيلف الرح بفرو انِينف, ِمنف بفنِي حف تفهو ثفمف وف إِخف ئِيسف. وف ينفادفابف الرح يئِيلف عفمتِ اثفنفيف عفشفرف, ِمنف بفنِي عوزتِ تفهو ِمئفة  وف وف إِخف دفعفا. وف وف

مف قفالف لفهو ينفادفابف وف عفمتِ إِيِليئِيلف وف يفا وف عف شفمف يووئِيلف وف عفسفايفا وف اللحِويتِينف أووِريئِيلف وف أفبِيفاثفارف الفكفاِهنفيفِن وف ادووقف وف دو صف وسو آبفاِء اللحِويتِينف: «دفاوو ؤو ,أفنفتومف رو
تو لفهو دفدف يفثو أفعف ائِيلف إِلفى حف رف ِ إِلفِه إِسف بت ِعدووا تفابووتف الرح أفصف توكومف وف وف إِخف ةِ الوولفى. ففتفقفدحسووا أفنفتومف وف رح نفا, لفنحهو إِذف لفمف تفكوونووا فِي الفمف ب  إِلفهو نفا الرح مف ,اقفتفحف

سووِم رف سفبف الفمف فلفهو حف أ ائِيلف». لفنحنفا لفمف نفسف رف ِ إِلفِه إِسف بت ِعدووا تفابووتف الرح اللحِوي ونف ِليوصف نفةو وف رف. ففتفقفدحسف الفكفهف ا أفمف ِ كفمف لف بفنوو اللحِويتِينف تفابووتف اح مف حف وف
تفافِِهمف ِ عفلفى أفكف ِ بِالفِعِصيت بت سفبف كفلفِم الرح وسفى حف غفنتِينف بِآلفِت ِغنفاۭء. مو مو الفمو تفهو وف سفاءف اللحِويتِينف أفنف يووقِفووا إِخف ؤف دو رو رف دفاوو أفمف بفاۭب, وف رف بِِعيدفاۭن وف

نووجۭ صو حۭ, وف ِت بِففرف وف ففعِ الصح ِعينف بِرف سفمتِ انف بفنف يووئِيلف. مو قففف اللحِوي ونف هفيفمف فوف يفا, ففأ خف تِِه آسفافف بفنف بفرف وف ِمنف إِخف تِِهمف إِيثفانف, وف وف اِري إِخف رف ِمنف بفنِي مف وف
انِيف, بفنف قووِشيحا مف الثحوف تفهو وف مف إِخف عفهو مف يفا: وف قفنف مف أفِليففلفيفا وف تحثفيفا وف مف عفِسيحا وف مف بفنفايفا وف أفِليآبف وف عونتِيف وف يفِحيئِيلف وف وثف وف امو شفِميرف يفعفِزئِيلف وف بفيفنف وف كفِريحا وف زف

ابِينف يفِعيئِيلف الفبفوح عووبِيدف أفدوومف وف ِميعِ. وف اۭس ِللتحسف نووجِ نوحف إِيثفانو بِصو آسفافو وف انو وف غفن ونف هفيفمف الفمو عونتِي. وف يفِحيئِيلو وف وثو وف امو شفِميرف يئِيلو وف عوزتِ كفِريحا وف زف وف
اِب وف بفاِب عفلفى الفجف بفنفايفا بِالرح عفِسيحا وف مف أفِليفابوو وف ِة. وف امف اِر ِلِلمف يفا بِالفِعيدفاِن عفلفى الفقفرف زف عفزف يفِعيئِيلو وف عووبِيدو أفدوومف وف قفنفيفا وف مف أفِليففلفيفا وف تحثفيفا وف مف نفنفيفا. وف كف وف

بِيرا  ِل لفنحهو كفانف خف مف ِشدا  فِي الفحف رف ِل مو مف ئِيسو اللحِويتِينف عفلفى الفحف ابفاِن ِللتحابووِت. رف أفلفقفانفةو بفوح يفا وف خف بفرف اسفايو. وف عفمف نفثفنفئِيلو وف يووشفاففاطو وف يفا وف شفبفنف وف
ِ امف تفابووِت اح اِق أفمف ونف بِالفبفوف نفةو يفنففوخو رو الفكفهف أفِليعفزف بفنفايفا وف كفِريحا وف زف ابفاِن ِللتحابووِت, وف يفِحيحى بفوح عووبِيدو أفدوومف وف ائِيلف. وف رف شويووخو إِسف دو وف كفانف دفاوو وف

ِ بت ِد الرح عفاِد تفابووِت عفهف سفاءو الولووِف هومو الحِذينف ذفهفبووا ِلصف ؤف رو حۭ, وف ِد. ِمنف بفيفِت عووبِيدف أفدوومف بِففرف اِمِلي تفابووِت عفهف و اللحِويتِينف حف لفنف اح ا أفعف لفمح وف
سفبفعفةف ِكبفاۭش وۭل وف وا سفبفعفةف عوجو ِ ذفبفحو بت تحاۭن. الرح بحة  ِمنف كف دو لفبِسا  جو كفانف دفاوو اِمِلينف التحابووتف, وف ِميعو اللحِويتِينف حف جف ئِيسو, وف يفا رف كفنفنف غفن ونف وف الفمو وف

غفنتِينف عف الفمو ِل مف مف تحاۭن. الفحف دف أففوود  ِمنف كف كفانف عفلفى دفاوو تفاۭف. وف ِ بِهو بت ِد الرح ِعدوونف تفابووتف عفهف ائِيلف يوصف رف ِميعو إِسف اِر, ففكفانف جف وف ِت الفصف بِصفوف وف
الفِعيدفاِن بفاِب وف توونف بِالرح ِ وت نووجِ يوصف الص  اِق وف الفبفوف أفِت. وف ةِ ففرف لف ِمنف الفكووح ففتف ِميكفالو بِنفتو شفاوو رف دف أفشف ِدينفةف دفاوو ِ مف بت ِد الرح لف تفابووتو عفهف ا دفخف لفمح وف

يفلفعفبو قوصو وف دف يفرف ِلكف دفاوو ا, الفمف تفهو فِي قفلفبِهف تفقفرف ففاحف . 

دو ا لفهو دفاوو بفهف ِة الحتِي نفصف يفمف سفِط الفخف أفثفبفتووهو فِي وف ِ وف لووا تفابووتف اح خف أفدف ِ, وف امف اح ۭة أفمف ذفبفائِحف سفلفمف قفاۭت وف رف حف بووا مو قفرح عفاِد. وف دو ِمنف إِصف ا انفتفهفى دفاوو لفمح وف
ِ بت ِم الرح كف الشحعفبف بِاسف ِة بفارف ذفبفائِحِ السحلفمف قفاِت وف رف حف النتِسفاِء. الفمو اِل وف جف ائِيلف ِمنف الرتِ رف قفسفمف عفلفى كولتِ آِل إِسف بفۭز, عفلفى كولتِ إِنفسفاۭن, وف ِغيفف خو رف

بِيۭب صف زف قورف ۭر وف مف كفأفسف خف ائِيلف. وف رف ِ إِلفِه إِسف بت بِيحِ الرح تفسف ِر وف الش كف ِل التحذفِكيِر وف لفجف دحاما  وف ِ ِمنف اللحِويتِينف خو بت امف تفابووِت الرح عفلف أفمف جف آسفافف: وف
ِعيدفاۭن بفاۭب وف يفِعيئِيلف بِآلفۭت رف عووبِيدف أفدوومف وف بفنفايفا وف أفِليآبف وف تحثفيفا وف مف يفِحيئِيلف وف وثف وف امو شفِميرف يفِعيئِيلف وف كفِريحا ثفانِيفهو وف زف أفسف وف كفانف آسفافو. الرح وف

نووجِ تو بِالص  ِ وت ِ. يوصف ِد اح امف تفابووِت عفهف اِق دفائِما  أفمف ِزيئِيلو الفكفاِهنفاِن بِالفبفوف يفحف بفنفايفا وف بح بِيفِد. وف دو الرح مف دو يفحف عفلف دفاوو ل  جف ِم أفوح ِحينفئِۭذ فِي ذفِلكف الفيفوف
تِِه وف إِخف بح: «آسفافف وف دووا الرح مف ِمِه. اِحف عووا بِاسف اِلِه. ادف مف فعف وا فِي الش عووِب بِأ بِرو وا لفهو. غفن وا لفهو. أفخف نحمو ائِبِِه. تفرف ثووا بِكولتِ عفجف ادف ِم. تفحف وا بِاسف اففتفِخرو

ِسِه بح. قودف حو قولووبو الحِذينف يفلفتفِمسوونف الرح هو. تفففرف ِعزح بح وف لوبووا الرح هو دفائِما . اطف هف جف نفعف. الفتفِمسووا وف ائِبفهو الحتِي صف وا عفجف كفامف ففِمِه. اذفكورو أفحف يفا. آيفاتِِه وف
تفاِريِه خف بفنِي يفعفقووبف مو بفِدِه وف ائِيلف عف رف يحةف إِسف نفا. ذورتِ ب  إِلفهو هو. هووف الرح كفامو ِض أفحف دفهو. فِي كولتِ الفرف وا إِلفى الفبفِد عفهف ا إِلفى, اذفكورو صفى بِهف ةف الحتِي أفوف الفكفِلمف

اِهيمف. أفلفِف ِجيۭل عف إِبفرف اقف. الحِذي قفطفعفهو مف حف هو ِلسف قفسفمف دا  أفبفِديتا . وف ائِيلف عفهف رف ِلسف ة  وف هو ِليفعفقووبف ففِريضف قفدف أفقفامف ضف كفنفعفانف: قفائِل . وف ِطي أفرف لفكف أوعف
اثِكومف بفلف ِميرف ا, ِحينف كونفتومف عفدفدا  قفِليل . حف بفاءف فِيهف غورف رف. قفِليِلينف ِجدتا  وف لفكفۭة إِلفى شفعفۭب آخف مف ِمنف مف ۭة وف ۭة إِلفى أومح ذفهفبووا ِمنف أومح مف. وف هو ِلمو دا  يفظف لفمف يفدفعف أفحف

لووكا  ِلِهمف مو بحخف ِمنف أفجف بِيفائِي. بفلف وف ذووا أفنف لف توؤف ائِي وف سفحف س وا مو ِض. «لف تفمف ِ يفا كولح الفرف بت ن وا ِللرح لفِصِه. غف ۭم بِخف ۭم إِلفى يفوف وا ِمنف يفوف رو ثووا فِي. بفشتِ دتِ حف
ائِبِِه فِي كولتِ الش عووِب بِعفجف ِدِه وف جف ِم بِمف ا . الومف ر  ِجدت ففتفخف مو بح عفِظيم  وف ِة. لفنح الرح ِميعِ الِلهف قف جف هووب  ففوف رف هووف مف نفام . وف ِم أفصف ِة الومف ا, لفنح كولح آِلهف أفمح وف

اِت اوف نفعف السحمف ب  ففقفدف صف هو. الرح امف اءو أفمف الفبفهف لفلو وف كفانِِه. الفجف ةو فِي مف جف الفبفهف ةو وف ة . الفِعزح ِعزح دا  وف جف بح مف بح يفا عفشفائِرف الش عووِب هفبووا الرح هفبووا. هفبووا الرح
ِمِه دف اسف جف بح مف اِمِه. الرح تفعفالووا إِلفى أفمف ِملووا هفدفايفا وف قفدحسفۭة. احف ِ فِي ِزينفۭة مو بت دووا ِللرح جو ِض. اسف ِميعف الفرف هو يفا جف امف تفِعدووا أفمف كوونفةو. ارف سف تفثفبحتفِت الفمف

عو. أفيفضا  زف عف لفكف. لف تفتفزف ب  قفدف مف ِم الرح يفقوولووا فِي الومف ضو وف تفبفتفِهجِ الفرف اتو وف اوف حِ السحمف هو. ِلتفففرف ِملفؤو رو وف ا, ِليفِعجح الفبفحف ا فِيهف كول  مف يحةو وف لفتفبفتفِهجِ الفبفرتِ .وف
ضف اءف ِليفِدينف الفرف ِ لفنحهو جف بت امف الرح ِر أفمف عف ارو الفوف جف نحمو أفشف تفهو. ِحينفئِۭذ تفتفرف مف حف اِلح  لفنح إِلفى الفبفِد رف بح لفنحهو صف دووا الرح مف قوولووا. احف نفا يفا إِلفهف: وف لتِصف خف

لفِصنفا ِسكف, خف مف قودف دف اسف مف ِم ِلنفحف نفا ِمنف الومف ِقذف أفنف عفنفا وف مف اجف تِكف, وف بِيحف رف بِتفسف نفتفففاخف إِلفى الفبفِد. وف ِل وف ائِيلف ِمنف الفزف رف ب  إِلفهو إِسف ك  الرح بفارف ففقفالف كول ». مو



بح» آِمينف: «الشحعفِب وا الرح سفبححو ا. وف ِمهف ۭم بِيفوف ةف كولتِ يفوف مف امف التحابووِت دفائِما  ِخدف وا أفمف ِدمو تفهو ِليفخف وف إِخف ِ آسفافف وف بت ِد الرح امف تفابووِت عفهف كف هونفاكف أفمف تفرف وف
ِستتِينف انِيفة  وف مف ثمف تفهو وف إِخف عووبِيدف أفدوومف وف ابِينف, وف وسفةف بفوح حو عووبِيدف أفدوومف بفنف يفِديثوونف وف ِ فِي. وف بت كفِن الرح سف امف مف نفةف أفمف تفهو الفكفهف وف إِخف ادووقف الفكفاِهنف وف صف وف

سفاء  مف بفاحا  وف قفِة دفائِما  صف رف حف بفحِ الفمو ذف ِ عفلفى مف بت قفاۭت ِللرح رف حف ِعدووا مو تفففعفِة الحتِي فِي ِجبفعوونف ِليوصف رف تووب  فِي شفِريعفِة, الفمو كف ا هووف مف سفبف كولتِ مف حف وف
ائِيلف رف ا إِسف رف بِهف ِ الحتِي أفمف بت بح, الرح دووا الرح مف هومف ِليفحف اؤو مف تف أفسف بِينف الحِذينف ذوِكرف نفتفخف بفاقِيف الفمو يفدووثوونف وف انف وف مف هفيفمف عفهو مف تفهو, وف مف حف .لفنح إِلفى الفبفِد رف

ِ آلفِت ِغنفاۭء ِلح تِينف وف ِ وت نووجۭ ِللفموصف صو اۭق وف فبفوف يفدووثوونو بِأ انو وف مف هفيفمف عفهو مف ابوونف, وف بفنوو يفدووثوونف بفوح اِحۭد إِلفى بفيفتِِه. وف ,ثومح انفطفلفقف كول  الشحعفِب كول  وف
دو ِليوبفاِركف بفيفتفهو عف دفاوو جف رف .وف

ِ دو ِلنفاثفانف النحبِيت دو فِي بفيفتِِه قفالف دفاوو ا سفكفنف دفاوو كفانف لفمح ۭز: «وف تف شوقفۭق, هفئفنفذفا سفاِكن  فِي بفيفۭت ِمنف أفرف ِ تفحف بت ِد الرح تفابووتو عفهف دف!» وف :ففقفالف نفاثفانو ِلدفاوو
عفكف« ف مف ا فِي قفلفبِكف لفنح اح ِ إِلفى نفاثفانف». اففعفلف كولح مف لفِة كفانف كفلفمو اح فِي تِلفكف اللحيف بفِدي: «وف دف عف قولف ِلدفاوو ب : اذفهفبف وف أفنفتف لف تفبفنِي: هفكفذفا قفالف الرح

نفى ِم, ِلي بفيفتا  ِللس كف ائِيلف إِلفى هفذفا الفيفوف رف عفدفتو إِسف مف أفصف نفذو يفوف كونف فِي بفيفۭت مو كفۭن, لفنتِي لفمف أفسف سف كفۭن إِلفى مف سف ِمنف مف ۭة وف يفمف ۭة إِلفى خف يفمف تو ِمنف خف .بفلف ِسرف
ائِيلف رف ِميعِ إِسف عف جف تو مف ا ِسرف ائِيلف قفائِل , فِي كولتِ مف رف عووا شفعفبِي إِسف مف أفنف يفرف توهو رف ائِيلف الحِذينف أفمف رف اةِ إِسف ِد قوضف عف أفحف ۭة مف تو بِكفِلمف نووا: هفلف تفكفلحمف اذفا لفمف تفبف ِلمف

دف كفذفا تفقوولو ِلعفبفِدي دفاوو النف ففهف ۭز؟ وف نووِد: ِلي بفيفتا  ِمنف أفرف ب  الفجو ئِيسا  عفلفى شفعفبِي: هفكفذفا قفالف رف اِء الفغفنفِم ِلتفكوونف رف رف بفِض ِمنف وف رف ذفتوكف ِمنف الفمف أفنفا أفخف
ائِيلف رف تف, إِسف هف جح ا تفوف يفثومف عفكف حف كونفتو مف اِمكف, وف دفائِكف ِمنف أفمف ِميعف أفعف تو جف ضف قفرف ِض, وف اِء الحِذينف فِي الفرف ِم الفعوظفمف ما  كفاسف عفِملفتو لفكف اسف عفيحنفتو. وف وف

كفانِِه توهو ففسفكفنف فِي مف سف غفرف ائِيلف وف رف كفانا  ِلشفعفبِي إِسف تو, مف ا أفقفمف نفذو الفيحاِم الحتِي فِيهف مو ِل وف ا فِي الفوح لف يفعوودو بفنوو اِلثفِم يفبفلوونفهو كفمف طفِربو بفعفدو وف لف يفضف وف
ائِيلف رف اة  عفلفى شفعفبِي إِسف دفائِكف, قوضف ِميعف أفعف لفلفتو جف أفذف عف آبفائِكف أفنتِي أوقِيمو, وف كف ِلتفذفهفبف مف لفتف أفيحامو تفى كفمو يفكوونو مف بح يفبفنِي لفكف بفيفتا  وف كف أفنح الرح بِرو أوخف وف

تفهو لفكف مف أوثفبتِتو مف لفكف الحِذي يفكوونو ِمنف بفنِيكف وف ِسيحهو إِلفى الفبفِد. بفعفدفكف نفسف أفنفا أوثفبتِتو كورف هووف يفكوونو ِليف ابفنا . هووف يفبفنِي ِلي بفيفتا  وف لف, أفنفا أفكوونو لفهو أفبا  وف وف
ا عفِن الحِذي كفانف قفبفلفكف توهف عف ا نفزف تِي عفنفهو كفمف مف حف لفكووتِي إِلفى الفبفِد. أفنفِزعو رف مف هو فِي بفيفتِي وف أوقِيمو ِسي هو ثفابِتا  إِلفى الفبفِد, وف يفكوونو كورف ِميعِ». وف سفبف جف ففحف

دف لحمف نفاثفانو دفاوو يفا كفذفِلكف كف ؤف سفبف كولتِ هفِذِه الر  حف قفالف. هفذفا الفكفلفِم وف ِ وف بت امف الرح لفسف أفمف جف دو وف ِلكو دفاوو لف الفمف ب  اِللفهو: «ففدفخف ا الرح نف أفنفا أفي هف اذفا بفيفتِي, مف مف وف
اۭن طفِويۭل مف بفِدكف إِلفى زف تف عفنف بفيفِت عف و ففتفكفلحمف يفنفيفكف يفا اح قفلح هفذفا فِي عف لفتفنِي إِلفى هونفا؟ وف صف تحى أفوف ا, حف تف إِلفيح ِمنف الفعفلفِء كفعفادفةِ اِلنفسفاِن أفي هف نفظفرف وف

ب  اِللفهو سفبف قفلفبِكف قفدف ففعفلفتف كولح هفِذِه. الرح حف ِل عفبفِدكف وف ب  ِمنف أفجف ؟ يفا رف ففتف عفبفدفكف أفنفتف قفدف عفرف اِم عفبفِدكف وف رف ِل إِكف دو بفعفدو لفكف لفجف اذفا يفِزيدو دفاوو ففمف
ا سفِمعفنفاهو بِآذفانِنفا, الفعفظفائِِم سفبف كولتِ مف كف حف لف إِلفهف غفيفرو ب  لفيفسف ِمثفلوكف وف ِميعو الفعفظفائِِم يفا رف رف جف هف ائِيلف! ِلتفظف رف ِض ِمثفلو شفعفبِكف إِسف ۭة عفلفى الفرف أفيحةو أومح وف

و ِليفففتفِديفهو ِلنفففِسِه شفعفبا  رف, الحِذي سفارف اح يفتفهو ِمنف ِمصف اِم شفعفبِكف الحِذي اففتفدف ما  ِمنف أفمف ِدكف أومف اِوفف بِطفرف خف مف مف عفظفائِمف وف عفلف لفكف اسف عفلفتف شفعفبفكف. ِلتفجف قفدف جف وف
ائِيلف ِلنفففِسكف شفعفبا  إِلفى الفبفِد رف مف إِلفها , إِسف تف لفهو ب  ِصرف ا الرح أفنفتف أفي هف ب . وف ا الرح النف أفي هف تف بِِه عفنف عفبفِدكف, وف ِليفثفبوتف إِلفى الفبفِد الفكفلفمو الحِذي تفكفلحمف

ا نفطفقفتف اففعفلف كفمف عفنف بفيفتِِه وف كف إِلفى الفبفِد. وف مو يفتفعفظحِم اسف لفيفثفبوتف وف ائِيلف: ففيوقفالف, وف رف نووِد إِلفهو إِسف ب  الفجو دف عفبفِدكف. رف لفيفثفبوتف بفيفتو دفاوو ائِيلف وف رف و ِلسف هووف اح
كف امف لفنفتف ِلعفبفِدكف أفنحكف تفبفنِي لفهو بفيفتا . أفمف كف, لفنحكف يفا إِلفِهي قفدف أفعف امف لتِيف أفمف دف عفبفدوكف أفنف يوصف جف ب . ِلذفِلكف وف ا الرح النف أفي هف و, وف عفدفتف, أفنفتف هووف اح قفدف وف وف

يفِر ذفا الفخف كف. عفبفدفكف بِهف امف بفِدكف ِليفكوونف إِلفى الفبفِد أفمف فنف توبفاِركف بفيفتف عف يفتف بِأ تفضف النف قفِد ارف ك  إِلفى, وف بفارف هووف مو كفتف وف ب  قفدف بفارف لفنحكف أفنفتف يفا رف
 .«الفبفِد

مف ذفلحلفهو ِطينِيتِينف وف دو الفِفِلسف بف دفاوو بفعفدف ذفِلكف ضفرف ِطينِيتِينف, وف ِفِلسف اهفا ِمنف يفِد الف قورف تح وف ذف جف أفخف وآبف. وف بف مو رف ضف ونف, وف مو دف يوقفدتِ وآبِي ونف عفبِيدا  ِلدفاوو ارف الفمو ففصف
اِت. هفدفايفا ِر الففورف اةف ِحينف ذفهفبف ِليوِقيمف سولفطفتفهو ِعنفدف نفهف مف ِلكف صووبفةف فِي حف رف مف دو هفدفدف عفزف بف دفاوو رف ضف سفبفعفةف آلفِف, وف بفۭة وف كف رف دو ِمنفهو أفلففف مف ذف دفاوو أفخف وف

اِجۭل ِرينف أفلففف رف ِعشف بفۭة, ففاِرۭس وف كف رف ا ِمئفةف مف أفبفقفى ِمنفهف بفاِت وف كف رف يفِل الفمف دو كولح خف قفبف دفاوو عفرف ِلِك صووبفةف. وف رف مف دفةِ هفدفدف عفزف قف ِلنفجف شف امو ِدمف اءف أفرف ,ففجف
ۭل جو ِرينف أفلففف رف ِعشف امف اثفنفيفِن وف دو ِمنف أفرف بف دفاوو شفقف. ففضفرف امف ِدمف افِِظينف فِي أفرف حف دو مو عفلف دفاوو جف ونف هفدفايفا, وف مو دف عفبِيدا  يوقفدتِ اِمي ونف ِلدفاوو ارف الفرف صف .وف

هف جح ا تفوف يفثومف دف حف لتِصو دفاوو ب  يوخف كفانف الرح شفِليمف. وف ا إِلفى أوورو أفتفى بِهف رف وف اسف الذحهفِب الحتِي كفانفتف عفلفى عفبِيِد هفدفدف عفزف دو أفتفرف ذف دفاوو أفخف ةف. وف ِمنف طفبفحف وف
اِس آنِيفةف الن حف ِمدفةف وف الفعف اِس وف رف الن حف انو بفحف نفعف ِمنفهو سولفيفمف اسا  كفثِيرا  ِجدتا  صف دو نوحف ذف دفاوو رف أفخف ِدينفتفيف هفدفدف عفزف ونف مف خو اةف أفنح. وف مف ِلكو حف سفِمعف تووعوو مف وف

ِلِك صووبفةف رف مف يفِش هفدفدف عفزف بف كولح جف دف قفدف ضفرف يوبفاِركفهو, دفاوو تِِه وف فلف عفنف سفلفمف أ دف ِليفسف ِلِك دفاوو امف ابفنفهو إِلفى الفمف سفلف هفدوورف فرف رف, ففأ بف هفدفدف عفزف ارف لفنحهو حف
بفهو رف ضف عف تووعووف. (وف وب  مف رو رف كفانفتف لفهو حو اِس). لفنح هفدفدف عفزف الن حف ِة وف الفِفضح ِميعو آنِيفِة الذحهفِب وف بِيفِدِه جف عف. وف ِ مف بت دو ِللرح ِلكو دفاوو ا الفمف هفِذِه أفيفضا  قفدحسفهف

ِم ِمنف ذفهو ِمنف كولتِ الومف الذحهفِب الحِذي أفخف ِة وف اِليقف: الفِفضح ِمنف عفمف ِطينِيتِينف وف ِمنف الفِفِلسف ونف وف ِمنف بفنِي عفم  وآبف وف ِمنف مو ويفةف. أفدوومف وف رو أفبفشفايو ابفنو صف وف
انِيفةف عفشفرف أفلففا  اِدي الفِملفحِ ثفمف بف ِمنف أفدوومف فِي وف افِِظينف. ضفرف حف عفلف فِي أفدوومف مو جف دف, وف ِميعو الفدووِميتِينف عفبِيدا  ِلدفاوو ارف جف لتِصو. ففصف ب  يوخف كفانف الرح وف

هف جح ا تفوف يفثومف دف حف ائِيلف. دفاوو رف ِميعِ إِسف دو عفلفى جف لفكف دفاوو مف بِِه, وف ل  ِلكولتِ شفعف عفدف اء  وف ِري قفضف كفانف يوجف يفِش. وف ويفةف عفلفى الفجف كفانف يووآبو ابفنو صفرو ,وف
ل  سفجتِ يفهووشفاففاطو بفنو أفِخيلوودف مو اِلكو بفنو أفبِيفاثفارف كفاِهنفيفِن, وف أفبِيمف ادووقو بفنو أفِخيطووبف وف صف لحِدينف, وف بفنفايفا بفنو يفهوويفادفاعف عفلفى الفجف شفا كفاتِبا  وف شفوف وف

الس عفاةِ ِلِك, وف ِلينف بفيفنف يفدفيِ الفمف دف الفوح بفنوو دفاوو وف . 

اتف ونف مف ِلكف بفنِي عفم  اشف مف كفانف بفعفدف ذفِلكف أفنح نفاحف ضا  عفنفهو, وف نوهو ِعوف لفكف ابف دو. ففمف اشف: «ففقفالف دفاوو انوونف بفِن نفاحف عف حف وفا  مف عفرو نفعو مف نفعف, أفصف لفنح أفبفاهو صف
وفا  عفرو ِعي مف فبِيِه». مف يفهو بِأ سول  ِليوعفزتِ دو رو سفلف دفاوو فرف وهو. ففأ انوونف ِليوعفز  ونف إِلفى حف ِض بفنِي عفم  دف إِلفى أفرف اءف عفبِيدو دفاوو ونف. ففجف سفاءو بفنِي عفم  ؤف ففقفالف رو

انوونف ؟: «ِلحف اءف عفبِيدوهو إِلفيفكف ِض جف س ِس الفرف تفجف الفقفلفِب وف ِص وف ِل الفففحف ؟ أفلفيفسف لفجف ينف عفزتِ سفلف إِلفيفكف مو تحى أفرف دو أفبفاكف فِي عفيفنفيفكف حف ِرمو دفاوو »هفلف يوكف
مف لفقفهو ةِ ثومح أفطف ءف سفِط ِعنفدف السحوف مف ِمنف الفوف قفصح ثِيفابفهو اهومف وف لفقف ِلحف حف دف وف انوونو عفبِيدف دفاوو ذف حف فخف اِل. ففأ جف دف عفِن الرتِ وا دفاوو بفرو أفخف سفلف. ففذفهفبف أونفاس  وف فرف ففأ

ا  ِجِلينف ِجدت الف كفانووا خف جف ِلكو. ِلِلقفائِِهمف لفنح الرتِ قفالف الفمف ِجعووا: «وف اكومف ثومح ارف تحى تفنفبوتف ِلحف ا حف وا فِي أفِريحف مف قفدف أفنفتفنووا». أفقِيمو ونف أفنحهو أفى بفنوو عفم  ا رف لفمح وف
دف كفبفاۭت, ِعنفدف دفاوو رف ِمنف صووبفةف مف عفكفةف وف اِم مف ِمنف أفرف يفِن وف رف اِم النحهف فوِسِهمف ِمنف أفرف وا لفنف تفأفِجرو ِة ِليفسف نفۭة ِمنف الفِفضح زف ونف أفلففف وف بفنوو عفم  انوونو وف سفلف حف أفرف
سفانا  فورف بفۭة. وف كف رف ثفلفثِينف أفلففف مف وا لفنففوِسِهِم اثفنفيفِن وف رو تفأفجف بفهو, ففاسف شفعف عفكفةف وف ِلكف مف مف بفا. وف يفدف لف مف ِِ قفابف لووا مو نفزف اءووا وف ونف ِمنف. ففجف عف بفنوو عفم  تفمف اجف وف

ِب رف أفتووا ِللفحف دونِِهمف وف ةِ. مو بفابِرف يفِش الفجف كولح جف سفلف يووآبف وف دو أفرف ا سفِمعف دفاوو لفمح ِدينفِة. وف ِب ِعنفدف بفاِب الفمف رف طفف وا ِللفحف اصف ونف وف جف بفنوو عفم  رف لووكو, ففخف الفمو وف



قفِل دفهومف فِي الفحف حف اءووا كفانووا وف اۭء. الحِذينف جف رف ِمنف وف هو ِمنف قودحاۭم وف وف ِب كفانفتف نفحف رف ةف الفحف مف قفدتِ أفى يووآبو أفنح مو ا رف لفمح بِي, وف نفتفخف ِميعِ مو تفارف ِمنف جف اخف
امف مف ِلِلقفاِء أفرف فحهو صف ائِيلف وف رف لحمف بفِقيحةف الشحعفِب ِليفِد أفبفشفايف أفِخيِه. إِسف سف ونف, وف طفف وا ِلِلقفاِء بفنِي عفم  قفالف. ففاصف دفة : «وف امو عفلفيح تفكوونو ِلي نفجف ,إِنف قفِويف أفرف

توكف دف لفيفكف أفنفجف ونف عف إِنف قفِويف بفنوو عفم  لحدف. وف دوِن إِلفِهنفا, تفجف ِل مو لفجف بِنفا وف ِل شفعف لفنفتفشفدحدف لفجف ِ يفففعفلو, وف بت سونو فِي عفيفنفيِ الرح ا يفحف مف تفقفدحمف يووآبو». وف وف
بفِة ارف حف امف ِللفمو وف أفرف عفهو نفحف الشحعفبو الحِذينف مف اِمِه, وف بووا ِمنف أفمف رف اِم أفبفشفايف أفِخيِه. ففهف بووا هومف أفيفضا  ِمنف أفمف امو هفرف بف أفرف ونف أفنحهو قفدف هفرف أفى بفنوو عفم  ا رف لفمح وف

ِدينفِة لووا إِلفى الفمف دفخف ِليمف. وف شف اءف يووآبو إِلفى أوورو جف سول . وف سفلووا رو ائِيلف أفرف رف امف إِسف وا أفمف مف قفِد انفكفسفرو امو أفنحهو أفى أفرف ا رف لفمح بفِر, وف امف الحِذينف فِي عف وا أفرف زو أفبفرف وف
ِر رف, النحهف يفِش هفدفدف عفزف ئِيسو جف مف شووبفكو رف هو امف أفمف طففح ِضدحهومف. وف اصف اءف إِلفيفِهمف وف جف دونح وف بفرف الورف عف ائِيلف وف رف عف كولح إِسف مف دو جف بِرف دفاوو ا أوخف لفمح طففح. وف اصف

بووهو ارف ِب ففحف رف امف فِي الفحف دو ِلِلقفاِء أفرف ائِيلف. دفاوو رف اِم إِسف امو ِمنف أفمف بف أفرف هفرف اِجۭل, وف بفِعينف أفلففف رف أفرف كفبفۭة وف رف امف سفبفعفةف آلفِف مف دو ِمنف أفرف قفتفلف دفاوو قفتفلف, وف وف
يفِش ئِيسف الفجف وهو. شووبفكف رف دفمو خف دف وف وا دفاوو الفحو ائِيلف صف رف امف إِسف وا أفمف مف قفِد انفكفسفرو رف أفنحهو أفى عفبِيدو هفدفدف عفزف ا رف لفمح امو أفنف يونفِجدووا بفنِي. وف أف أفرف لفمف يفشف وف

ونف بفعفدو  .عفم 

بحةف رف رف اصف حف أفتفى وف ونف وف ضف بفنِي عفم  بف أفرف رف أفخف يفِش وف ةف الفجف لووِك اقفتفادف يووآبو قووح وجِ الفمو رو قفِت خو اِم السحنفِة فِي وف كفانف ِعنفدف تفمف ِقيما  فِي. وف دو مو كفانف دفاوو وف
ِليمف شف ا. أوورو هف هفدفمف بحةف وف بف يووآبو رف رف أفِسِه. ففضف ِلِكِهمف عفنف رف دو تفاجف مف ذف دفاوو أفخف نفة  ِمنف الذحهفِب, وف زف نوهو وف زف ِجدف وف ر  كفِريم , ففوو جف فِيِه حف أفِس. وف ففكفانف عفلفى رف

دف ا . دفاوو ة  ِجدت كفانفتف كفثِيرف ِدينفِة وف ةف الفمف جف غفنِيمف رف أفخف وۭس. وف فوؤو ِديۭد وف اِرجِ حف نفوف ِِ وف نفاِشيرف هومف بِمف نفشفرف ا وف جف الشحعفبف الحِذينف بِهف رف أفخف دو. وف نفعف دفاوو هفكفذفا صف وف
ونف دوِن بفنِي عفم  شفِليمف. ِلكولتِ مو كول  الشحعفِب إِلفى أوورو دو وف عف دفاوو جف ِطينِيتِينف. ثومح رف عف الفِفِلسف اِزرف مف ب  فِي جف رف تف حف ِحينفئِۭذ سفبفكفايو. ثومح بفعفدف ذفِلكف قفامف

اففا ففذفل وا لفِد رف وِشي  قفتفلف سففحايف ِمنف أفوف ِطينِيتِينف. الفحو عف الفِفِلسف ب  مف رف كفانفتف أفيفضا  حف ِ, وف تتِيت لفيفاتف الفجف ا جو ِميف أفخف انفانو بفنو يفاعوورف لفحف كفانفتف. ففقفتفلف أفلفحف وف
ِل النحسحاِجينف ِحِه كفنفوف مف تح. قفنفاةو رو ب  فِي جف رف نفشو, ثومح كفانفتف أفيفضا  حف ِة أفعف ل  طفِويلو الفقفامف جو كفانف رف ونف, وف رو ِعشف بفع  وف ابِعوهو أفرف ِلدف, أفصف هووف أفيفضا  وو وف

اففا دف. ِلرف ِعي أفِخي دفاوو بفهو يفهوونفاثفانو بفنو شفمف رف ائِيلف ضف رف ا عفيحرف إِسف لفمح بِيفِد عفبِيِدِه. وف دف وف سفقفطووا بِيفِد دفاوو تح وف اففا فِي جف ِلدووا ِلرف لفِء وو هفؤو . 

ائِيلف رف ِصيف إِسف دف ِليوحف ى دفاوو وف أفغف ائِيلف وف رف قففف الشحيفطفانو ِضدح إِسف وف سفاِء الشحعفِب. وف ؤف ِلرو دو ِليووآبف وف ِِ: «ففقفالف دفاوو ائِيلف ِمنف بِئفرف رف اذفهفبووا عود وا إِسف
ِف إِلفى دفانف لفمف عفدفدفهومف, سفبفعۭ فعف أفتووا إِلفيح ففأ مف ِمئفةف ِضعفۭف: «ففقفالف يووآبو». وف ثفالفهو ب  عفلفى شفعفبِِه أفمف ِلكف عفبِيدا . ِليفِزِد الرح ِميعا  يفا سفيتِِدي الفمف أفلفيفسووا جف

؟ ائِيلف رف اذفا يفكوونو سفبفبف إِثفۭم ِلسف لوبو هفذفا سفيتِِدي؟ ِلمف اذفا يفطف يتِِدي؟ ِلمف ِلِك عفلفى يووآبف» ِلسف تفدح كفلفمو الفمف ائِيلف ثومح. ففاشف رف طفافف فِي كولتِ إِسف جف يووآبو وف رف ففخف
ِليمف شف اءف إِلفى أوورو دف. جف لفةف عفدفِد الشحعفِب إِلفى دفاوو مف بفعف ِمئفۭة, ففدفففعف يووآبو جو يفهووذفا أفرف تفلتِي السحيفِف وف سف ۭل مو جو ِمئفةف أفلفِف رف ائِيلف ِملفيوونا  وف رف ففكفانف كول  إِسف

تفلتِي السحيفِف سف ۭل مو جو سفبفِعينف أفلففف رف وها  لفدفى يووآبف, وف رو كف ِلِك كفانف مف مف لفنح كفلفمف الفمف عفهو يفاِمينو ففلفمف يفعودحهومف مف بِنف ا لفِوي وف أفمح ِ هفذفا. وف قفبوحف فِي عفيفنفيِ اح وف
ائِيلف رف بف إِسف رف رو ففضف ِ. الفمف دو ِلح رف: «ففقفالف دفاوو يفثو عفِملفتو هفذفا الفمف ا  حف طفأفتو ِجدت ا . لفقفدف أفخف تو ِجدت النف أفِزلف إِثفمف عفبفِدكف لفنتِي سفِفهف ب ». وف ففقالف الرح

دف ائِي دفاوو ادف رف دف: «ِلجف قولف ِلدفاوو ب : اذفهفبف وف فففعفلفهو بِكف: هفكفذفا قفالف الرح ا ففأ اِحدا  ِمنفهف تفرف ِلنفففِسكف وف لفيفكف ففاخف دف». ثفلفثفة  أفنفا عفاِرض  عف ادو إِلفى دفاوو اءف جف ففجف
قفالف لفهو ب : «وف وع : هفكفذفا قفالف الرح ا ثفلفثف ِسنِينف جو ِركوكف, اقفبفلف ِلنفففِسكف إِمح دفائِكف يودف سفيففو أفعف ايِِقيكف وف امف موضف ۭر هفلفك  أفمف هو أفوف ثفلفثفةف أفيحاۭم, أفوف ثفلفثفةف أفشف

ِض بفأ  فِي الفرف وف ِ وف بت ا سفيففو الرح ائِيلف, يفكوونو فِيهف رف وِم إِسف ِ يفعفثوو فِي كولتِ توخو بت لفكو الرح مف ِسِلي. وف رف ابا  ِلمو وف د  جف اذفا أفرو دو». ففانفظوِر النف مف ففقفالف دفاوو
اۭد رو ِجدتا : «ِلجف اقف بِيف الفمف ة . قفدف ضف هو كفثِيرف اِحمف رف ِ لفنح مف بت قوطف فِي يفِد الرح نِي أفسف قوطو فِي يفِد إِنفسفاۭن, دفعف لف أفسف ائِيلف». وف رف بفأ  فِي إِسف ب  وف عفلف الرح ,ففجف

ۭل جو ائِيلف سفبفعوونف أفلففف رف رف ا. ففسفقفطف ِمنف إِسف ِليمف ِلهفلفِكهف شف لفكا  عفلفى أوورو و مف سفلف اح أفرف ب  ففنفِدمف عفلفى الشحرتِ, وف أفى الرح ِلكو رف ا هووف يوهف فِيمف قفالف, وف وف
ِلِك هف لفِك الفمو دح يفدفكف, كفففى النف: «ِللفمف ِ!» رو نفانف الفيفبووِسيت ِر أورف نفدف بفيفدف ِو ِف اقِفا  عِ ِ وف بت لفكو الرح كفانف مف اقِفا . وف ِ وف بت لفكف الرح أفى مف نفيفِه ففرف دو عفيف ففعف دفاوو رف وف

اِء السحمف ِض وف ِليمف, بفيفنف الفرف شف دوود  عفلفى أوورو مف مف لوول  بِيفِدِه وف سف فوهو مف سفيف سووحِ. وف تفِسينف بِالفمو كف وِهِهمف مو جو الش يووخو عفلفى وو دو وف ِ. ففسفقفطف دفاوو دو ِلح قفالف دفاوو :وف
أفسفاءف« ف وف أ طف أفنفا هووف الحِذي أفخف اِء الشحعفِب؟ وف صف رف بِإِحف تو أفنفا هووف الحِذي أفمف ب  إِلفِهي ِلتفكونف يفدوكف, أفلفسف ا الرح في هف اذفا عفِملووا؟ ففأ افو ففمف لفِء الفِخرف ا هفؤو أفمح وف

بِِهمف رف عفلفى بفيفِت أفبِي لف عفلفى شفعفبِكف ِلضف نفانف». عفلفيح وف ِر أورف ِ فِي بفيفدف بت بفحا  ِللرح ذف دو ِليوِقيمف مف عفدف دفاوو دف أفنف يفصف ادف أفنف يفقوولف ِلدفاوو ِ جف بت لفكو الرح لحمف مف ففكف
ِ ِ. الفيفبووِسيت بت ِم الرح لحمف بِِه بِاسف ادف الحِذي تفكف سفبف كفلفِم جف دو حف ِعدف دفاوو لفكف. ففصف أفى الفمف نفانو ففرف ووا. ففالفتفففتف أورف تفبفأ عفهو اخف بفعفةو مف بفنووهو الفرف نفانو, وف كفانف أورف وف

سو ِحنفطفة  رو نفانف. يفدف دو إِلفى أورف اءف دفاوو جف ِض. وف ِهِه إِلفى الفرف جف دف عفلفى وف دف ِلدفاوو سفجف جف ِمنف الفبفيفدفِر وف رف خف دف وف أفى دفاوو نفانو ففرف لحعف أورف تفطف دو. وف ففقفالف دفاوو
نفانف ِ: «ِلورف بت بفحا  ِللرح ذف فبفنِيف فِيِه مف كفانف الفبفيفدفِر ففأ ِطنِي مف ِطنِي إِيحاهو. أفعف ۭة كفاِملفۭة أفعف بفةو عفِن الشحعفِب, بِِفضح رف دف». ففتفكوفح الضح نفانو ِلدفاوو هو: «ففقفالف أورف ذف خو
يفنفيفِه, ِلنفففِسكف سونو فِي عف ا يفحف ِلكو مف لفيفففعفلف سفيتِِدي الفمف قفِة. انفظورف. وف رف حف طفيفتو الفبفقفرف ِللفمو قووِد, قفدف أفعف اِرجف ِللفوف النحوف ِة, وف الفِحنفطفةف ِللتحقفِدمف طفيفتو. وف ِميعف أفعف ».الفجف

نفانف دو ِلورف ِلكو دفاوو ۭة كفاِملفۭة! لف: «ففقفالف الفمف تفِريِه بِِفضح اء  أفشف انِيحة , بفلف ِشرف جح قفة  مف رف حف ِعدف مو وصف ِ ففأ بت ا لفكف ِللرح ذو مف نفانف عفِن». لفنتِي لف آخو دو ِلورف دفففعف دفاوو وف
نوهو ِست  ِمئفِة شفاقِۭل زف كفاِن ذفهفبا  وف ِ. الفمف بت ذفبفحا  ِللرح دو هونفاكف مف بفنفى دفاوو ۭة, وف ذفبفائِحف سفلفمف قفاۭت وف رف حف عفدف مو أفصف اِء, وف ابفهو بِنفاۭر ِمنف السحمف فجف بح ففأ دفعفا الرح وف

قفِة رف حف بفحِ الفمو ذف ِدِه. عفلفى مف ففهو إِلفى ِغمف دح سفيف لفكف ففرف ب  الفمف رف الرح أفمف ِ. وف نفانف الفيفبووِسيت ابفهو فِي بفيفدفِر أورف بح قفدف أفجف دو أفنح الرح أفى دفاوو ا رف قفِت لفمح فِي ذفِلكف الفوف
تفففعفِة فِي ِجبفعوونف. ذفبفحف هونفاكف رف قفِت فِي الفمو قفِة كفانفا فِي ذفِلكف الفوف رف حف بفحو الفمو ذف مف يحِة وف وسفى فِي الفبفرتِ ِ الحِذي عفِملفهو مو بت كفنو الرح سف مف دو أفنف. وف تفِطعف دفاوو لفمف يفسف وف

ِ بت لفِك الرح ِة سفيفِف مف افف ِمنف ِجهف ف لفنحهو خف فلف اح أ اِمِه ِليفسف  يفذفهفبف إِلفى أفمف

دو ِ اِللفِه: «ففقفالف دفاوو بت ائِيلف, هفذفا هووف بفيفتو الرح رف قفِة ِلسف رف حف بفحو الفمو ذف هفذفا هووف مف أفقفامف». وف ائِيلف وف رف ِض إِسف نفبِيتِينف الحِذينف فِي أفرف عِ الفجف مف دو بِجف رف دفاوو أفمف وف
ِ بحعفۭة ِلبِنفاِء بفيفِت اح رف ةۭ مو ارف ِت ِحجف اتِينف ِلنفحف ِل. نفحح صف ِللفوو اِب وف اِريعِ الفبفوف صف سفاِميِر ِلمف ِديدا  كفثِيرا  ِللفمف دو حف ف دفاوو هفيحأ ۭن, وف زف اسا  كفثِيرا  بِلف وف نوحف ,وف

ۭز لفمف يفكونف لفهو عفدفد   شفبف أفرف خف دف(وف ۭز كفثِيۭر إِلفى دفاوو شفِب أفرف وِريتِينف أفتووا بِخف الص  يفدوونِيتِينف وف دو). لفنح الصح قفالف دفاوو ِغير : «وف انف ابفنِي صف إِنح سولفيفمف
غفض  اِضي, وف ِميعِ الفرف ِد فِي جف جف الفمف ِم وف ا  فِي اِلسف ِ يفكوونو عفِظيما  ِجدت بت نفى ِللرح الفبفيفتو الحِذي يوبف فنفا أوهفيتِئو لفهو, وف ففاتِِه». ففأ دو كفثِيرا  قفبفلف وف ف دفاوو يحأ .ففهف

ائِيلف رف ِ إِلفِه إِسف بت اهو أفنف يفبفنِيف بفيفتا  ِللرح صف أفوف انف ابفنفهو وف دفعفا سولفيفمف انف. وف دو ِلسولفيفمف قفالف دفاوو ِ إِلفِهي, يفا ابفنِي: «وف بت ِم الرح .قفدف كفانف فِي قفلفبِي أفنف أفبفنِيف بفيفتا  ِلسف
ِ بت ة : ففكفانف إِلفيح كفلفمو الرح وبا  عفِظيمف رو عفِملفتف حو اِمي, قفدف سفففكفتف دفما  كفثِيرا  وف ِض أفمف ة  عفلفى الفرف اء  كفثِيرف ِمي لفنحكف سفففكفتف ِدمف .ففلف تفبفنِي بفيفتا  ِلسف

ۭة احف اِحبف رف ذفا يوولفدو لفكف ابفن  يفكوونو صف الفيفِه, هووف وف دفائِِه حف ِميعِ أفعف هو ِمنف جف أوِريحو انف, وف هو يفكوونو سولفيفمف مف ائِيلف. لفنح اسف رف سفِكينفة  فِي إِسف عفلو سفلفما  وف فجف ففأ



ِمي. فِي أفيحاِمِه هووف يفكوونو ِليف ابفنا , هووف يفبفنِي بفيفتا  ِلسف ائِيلف إِلفى الفبفِد, وف رف لفِكِه عفلفى إِسف ِسيح مو أوثفبتِتو كورف أفنفا لفهو أفبا  وف عفكف. وف ب  مف النف يفا ابفنِي ِليفكوِن الرح
لحمف عفنفكف ا تفكف ِ إِلفِهكف كفمف بت تفبفنِيف بفيفتف الرح ِ إِلفِهكف. ففتوففِلحف وف بت ائِيلف ِلِحففِظ شفِريعفِة الرح رف يووِصيكف بِإِسف ما  وف ففهف نفة  وف ب  فِطف ا يوعفِطيكف الرح ِحينفئِۭذ توففِلحو إِذفا. إِنحمف

ائِيلف رف ِل إِسف وسفى لفجف ب  مو ا الرح رف بِهف كفاِم الحتِي أفمف الفحف ائِِض وف ِل الفففرف فحظفتف ِلعفمف تفِعبف. تفحف لف تفرف فف وف عف لف تفخف تفشفجح ذفلحتِي هفيحأفتو. تفشفدحدف وف هفئفنفذفا فِي مف
نفۭة زف ِ ذفهفبا  ِمئفةف أفلفِف وف بت نفۭة, ِلبفيفِت الرح زف ة  ِملفيوونف وف فِضح ۭن لفنحهو كفثِير , وف زف ِديدا  بِلف وف حف اسا  وف نوحف ا. وف لفيفهف ة  ففتفِزيدو عف ارف ِحجف شفبا  وف قفدف هفيحأفتو خف ِعنفدفكف. وف وف

ونف ِمنف عفاِمِلي الش غفِل ۭل: كفثِيرو ِكيۭم فِي كولتِ عفمف كول  حف اِرينف وف نفجح بفنحائِينف وف اتِينف وف ا عفدفد . نفحح ِديدو لفيفسف لفهف الفحف اسو وف الن حف ةو وف الفِفضح قومف. الذحهفبو وف
لف مف اعف عفكف, وف ب  مف لفيفكوِن الرح نفهو». وف انف ابف ائِيلف أفنف يوسفاِعدووا سولفيفمف رف سفاِء إِسف ؤف ِميعف رو دو جف رف دفاوو أفمف عفكومف: «وف كومف مف ب  إِلفهو كومف ِمنف كولتِ, أفلفيفسف الرح احف قفدف أفرف وف
ِ إِلفِهكومف, نفاِحيفۭة بت أفنففوسفكومف ِلطفلفِب الرح عفلووا قولووبفكومف وف بِِه؟ ففالنف اجف امف شفعف أفمف ِ وف بت امف الرح ضو أفمف عفِت الفرف ضف ِض ففخف وا, لفنحهو دفففعف ِليفِدي سوكحانف الفرف قوومو وف

ِ اِللفِه بت قفِدسف الرح ابفنووا مف ِ, وف بت ِم الرح ِ إِلفى الفبفيفِت الحِذي يوبفنفى ِلسف ِس اح بِآنِيفِة قودف ِ وف بت ِد الرح تفى بِتفابووِت عفهف ِليوؤف ». 

ائِيلف رف انف ابفنفهو عفلفى إِسف لحكف سولفيفمف شفبِعف أفيحاما  مف دو وف ا شفاخف دفاوو لفمح اللحِويتِينف. وف نفِة وف الفكفهف ائِيلف وف رف سفاِء إِسف ؤف عف كولح رو مف جف ففعودح اللحِوي ونف ِمِن ابفِن ثفلفثِينف, وف
قو ا ففوف ثفلفثِينف أفلففا , سفنفة  ففمف انِيفة  وف اِل ثفمف جف وِسِهمف ِمنف الرتِ ؤو سفبف رو ونف. ففكفانف عفدفدوهومف حف رو ِعشف بفعفة  وف ِ أفرف بت ِل بفيفِت الرح ةِ عفلفى عفمف نفاظفرف لفِء ِللفمو ِمنف هفؤو

اة . أفلففا  قوضف ففاءو وف ِستحةو آلفۭف عورف ابوونف. وف بفعفةو آلفۭف بفوح أفرف بِيحِ, وف ِ بِاللفِت الحتِي عوِملفتف ِللتحسف بت ونف ِللرح سفبتِحو بفعفةو آلفۭف مو أفرف قا . وف دو فِرف مف دفاوو هو قفسفمف وف
اِري رف مف اتف وف قفهف شوونف وف رف ِعي. ِلبفنِي لفِوي ِلجف شفمف شوونِيتِينف لفعفدفانو وف رف يووئِيلو: بفنوو لفعفدفانف. ِمنف الفجف أفسو يفِحيئِيلو ثومح ِزيثفامو وف ِعي. ثفلفثفة , الرح :بفنوو شفمف

انو هفارف ِزيئِيلو وف حف وسو آبفاۭء ِللفعفدفانف. ثفلفثفة , شفلووِميثو وف ؤو لفِء رو ِعي. هفؤو بفنوو شفمف بفِريعفةو: وف يفعووشو وف ِزينفا وف ثو وف بفعفة . يفحف ِعي أفرف لفِء بفنوو شفمف كفانف. هفؤو وف

ةو الثحانِيف ِزيزف أفسف وف ثو الرح لفدف. يفحف ا الفوف بفِريعفةو ففلفمف يوكفثتِرف ا يفعووشو وف اِحۭد, أفمح اِء ِلبفيفِت أفۭب وف صف اتف. ففكفانووا فِي اِلحف ارو: بفنوو قفهف هف يِصف امو وف رف عفمف
يئِيلو عوزتِ ونو وف بفرو حف بفعفة , وف وسفى. أفرف مو ونو وف امف هفارو رف بفنووهو إِلفى الفبفِد, اِبفنفا عفمف ونو ِلتفقفِديِسِه قودفسف أفقفدفاۭس هووف وف أوففِرزف هفارو ِ, وف بت امف الرح ِليووقِدف أفمف

ِمِه إِلفى الفبفِد يوبفاِركف بِاسف هو وف ِدمف يفخف عف ِسبفِط لفِوي. وف ِ ففدوِعيف بفنووهو مف لو اح جو وسفى رف ا مو أفمح رو. وف أفِليعفزف شوومو وف رف وسفى جف نفا مو شوومف شفبووئِيلو. اِبف رف بفنوو جف
أفسو ونف. الرح رو رف بفنوونف آخف لفمف يفكونف لفِليعفزف أفسف وف يفا الرح بف حف رف رف كفانف ابفنو أفِليعفزف ا . وف بفيفا ففكفانووا كفثِيِرينف ِجدت حف ا بفنوو رف أفمح أفسو. وف ارف شفلووِميثو الرح هف .بفنوو يِصف

ونف بفرو ابِعو: بفنوو حف عفامو الرح يفقفمف ِزيئِيلو الثحاِلثو وف يفحف يفا الثحانِي وف رف أفمف أفسو وف يحا الثحانِي. يفِريحا الرح يفشتِ أفسو وف ا الرح يئِيلف ِميخف ِلي. اِبفنفا عوزتِ حف اِري مف رف اِبفنفا مف
وِشي مو قفيفسو. وف ارو وف ِلي أفِلعفازف حف نفا مف لفمف يفكونف لفهو بفنوونف بفلف بفنفات . ابف ارو وف اتف أفِلعفازف مف توهونح, وف وف ذفهونح بفنوو قفيفسف إِخف فخف عفاِدرو. ففأ ِلي وف حف وِشي مف بفنوو مو

وثو يفِريمو ِل. ثفلفثفة , وف وِسِهمف عفاِملوو الفعفمف ؤو سفبف رو اِء حف مف ائِِهمف فِي عفدفِد الفسف صف سفبف إِحف وسو البفاِء حف ؤو سفبف بويووِت آبفائِِهمف رو لفِء بفنوو لفِوي حف هفؤو
قو ا ففوف ِرينف سفنفة  ففمف ِ ِمِن ابفِن ِعشف بت ِة بفيفِت الرح مف دف قفالف. ِلِخدف ِليمف إِلفى الفبفِد: «لفنح دفاوو شف ائِيلف شفعفبفهو ففسفكفنف فِي أوورو رف ب  إِلفهو إِسف احف الرح لفيفسف. قفدف أفرف وف

تِِه مف كولح آنِيفتِِه ِلِخدف كفنف وف سف ِملووا الفمف قو». ِللحِويتِينف بفعفدو أفنف يفحف ا ففوف ِرينف سفنفة  ففمف دف الفِخيِر عودح بفنوو لفِوي ِمِن ابفِن ِعشف سفبف كفلفِم دفاوو مف. لفنحهو حف لفنحهو
بفِز عفلفى خو ِ وف ِة بفيفِت اح مف ِل ِخدف عفمف ۭس وف ِهيِر كولتِ قودف عفلفى تفطف اِدعِ وف خف الفمف ِ فِي الد وِر وف بت ِة بفيفِت الرح مف ونف عفلفى ِخدف كفانووا يفِقفوونف بفيفنف يفدفيف بفنِي هفارو

ِ بت ِد الرح مف بفاحۭ ِلحف قووِف كولح صف ِل الفوو لفجف قِيفاۭس وف يفۭل وف عفلفى كولتِ كف بووكفاِت وف رف الفمف اجِ وف لو عفلفى الصح ا يوعفمف مف ِرقفاِق الفففِطيِر وف ِة وف دفقِيِق التحقفِدمف وِه وف جو الفوو
سفاِء كفذفِلكف فِي الفمف بِيِحِه وف تفسف ِ, وف بت امف الرح لفيفِهمف دفائِما  أفمف سووِم عف رف سفبف الفمف اِسِم بِالفعفدفِد حف وف الفمف الفِهلحِة وف ِ فِي الس بووِت وف بت قفاۭت ِللرح رف حف عفاِد مو ِلكولتِ إِصف ,وف

ِ بت ِة بفيفِت الرح مف تِِهمف فِي ِخدف وف ونف إِخف اسفةف بفنِي هفرو ِحرف ِس وف اسفةف الفقودف ِحرف اعِ وف تِمف ِة اِلجف يفمف اسفةف خف سووا ِحرف رو ِليفحف  .وف

ونف قو بفنِي هفارو هفِذِه فِرف ونف: وف ارو: بفنوو هفارو إِيثفامف ارو وف أفبِيهوو أفِلعفازف ا بفنوونف. نفادفابو وف مف لفمف يفكونف لفهو ا وف أفبِيهوو قفبفلف أفبِيِهمف اتف نفادفابو وف مف ارو, وف نف أفِلعفازف ففكفهف
ارو إِيثفامف تِِهمف. وف مف الفتِِهمف فِي ِخدف كف سفبف وف ارف حف اِلكف ِمنف بفنِي إِيثفامف أفِخيمف ارف وف ادووقو ِمنف بفنِي أفِلعفازف صف دو وف مف دفاوو هو قفسفمف وسو. وف ؤو ارف رو ِجدف ِلبفنِي أفِلعفازف وو وف

ارف ثفرف ِمنف بفنِي إِيثفامف اۭل أفكف وسا  ِلبفيفِت آبفائِِهمف ِستحةف عفشفرف, ِرجف ؤو ارف رو وا ِلبفنِي أفِلعفازف انِيفة , ففانفقفسفمو ارف ِلبفيفِت آبفائِِهمف ثفمف ِلبفنِي إِيثفامف عفِة. وف وا بِالفقورف انفقفسفمو ,وف
لفِء عف هفؤو لفِء مف ارف, هفؤو ِمنف بفنِي إِيثفامف ارف وف ِ كفانووا ِمنف بفنِي أفِلعفازف سفاءف بفيفِت اح ؤف رو ِس وف قودف سفاءف الف ؤف عفيفا بفنو نفثفنفئِيلف الفكفاتِبو ِمنف. لفنح رو مف شفمف كفتفبفهو وف

اللحِويتِينف نفِة وف وِس البفاِء ِللفكفهف ؤو رو اِلكف بفِن أفبِيفاثفارف وف أفِخيمف ادووقف الفكفاِهنو وف صف سفاِء وف ؤف الر  ِلِك وف امف الفمف ارف, اللحِويتِينف أفمف اِحۭد لفِلعفازف وِخذف بفيفتو أفۭب وف ,ففأ
ارف اِحد  ِليثفامف أوِخذف وف عفةو الوولفى ِليفهوويفاِريبف. وف ِت الفقورف جف رف ِعيفا. ففخف اِريمف. الثحانِيفةو ِليفدف ابِعفةو ِلسفعووِريمف. الثحاِلثفةو ِلحف لفِكيحا. الرح اِمسفةو ِلمف السحاِدسفةو. الفخف

يحاِمينف ق وصف. ِلمف ةو ِلشفكونفيفا. التحاِسعفةو ِليفشووعف. الثحاِمنفةو لفبِيحا. السحابِعفةو ِلهو ةف لفلفيفاِشيبف. الفعفاِشرف اِديفةف عفشفرف ةف ِليفاقِيمف. الفحف ةف. الثحانِيفةف عفشفرف الثحاِلثفةف عفشفرف
فحةف ةف ِليفشفبفآبف. ِلحو ابِعفةف عفشفرف ةف. الرح ةف ِلبفلفجف اِمسفةف عفشفرف ةف ِليِميرف. الفخف ةف ِلِحيِزيرف. السحاِدسفةف عفشفرف ففِصيصف. السحابِعفةف عفشفرف ةف ِلهف التحاِسعفةف. الثحاِمنفةف عفشفرف

يفا ةف ِلففقفحف قِيئِيلف. عفشفرف زف ونف ِليفحف رو ونف ِليفاِكينف. الفِعشف رو الفِعشف اِديفةو وف ولف. الفحف امو ونف ِلجف رو الفِعشف ونف ِلدفلفيفا. الثحانِيفةو وف رو الفِعشف ونف. الثحاِلثفةو وف رو الفِعشف ابِعفةو وف الرح
يفا عفزف ائِيلف. ِلمف رف ب  إِلفهو إِسف هو الرح رف ا أفمف ونف أفبِيِهمف كفمف ِمِهمف عفنف يفِد هفارو كف سفبف حو ِ حف بت وِل إِلفى بفيفِت الرح مف ِللد خو توهو مف ِخدف مف وف الفتوهو كف ِذِه وف ا بفنوو لفِوي. ففهف أفمح وف

امف شووبفائِيلو رف يفا, ففِمنف بفنِي عفمف دف ِمنف بفنِي شووبفائِيلف يفحف يحا. وف أفسو يفشتِ بفيفا الرح حف يفا ففِمنف بفنِي رف بف حف ا رف أفمح وثو. وف اِريتِينف شفلوومو هف ِمنف الفيِصف ِمنف بفنِي, وف وف
ثو وثف يفحف ابِعو. شفلوومو عفامو الرح يفقفمف ِزيئِيلو الثحاِلثو وف يفحف يفا الثحانِي وف رف أفمف ونف يفِريحا وف بفرو ِمنف بفنِي حف ا. وف يئِيلف ِميخف ورو. ِمنف بفنِي عوزتِ ا شفامو .ِمنف بفنِي ِميخف

كفِريحا يحا زف شتِ ِِ ِمنف بفنِي يف يحا وف شتِ ِِ ا يف و ِميخف وِشي. أفخو مو ِلي وف حف اِري مف رف يفا بفنوو. اِبفنفا مف يفا. ابفنو يفعفزف اِري ِليفعفزف رف ك ورو: ِمنف بفنِي مف زف شووهفمو وف بفنوو وف
ِعبفِري لفمف يفكونف لفهو بفنوونف. وف ارو وف ِلي أفِلعفازف حف ئِيلو. ِمنف مف مف حف ا قفيفسو ففابفنو قفيفسف يفرف أفمح وِشي. وف بفنوو مو وثو: وف يفِريمو عفاِدرو وف ِلي وف حف لفِء بفنوو اللحِويتِينف. مف هفؤو

سفبف بويووِت آبفائِِهمف نفِة. حف وِس آبفاِء الفكفهف ؤو رو اِلكف وف أفِخيمف ادووقف وف صف ِلِك وف دف الفمف امف دفاوو ونف أفمف تِِهمف بفنِي هفارو وف لف إِخف ِِ قفابف عا  مو أفلفقووا هومف أفيفضا  قورف وف
اللحِويتِينف اِغِر. وف تِِهِم الفصف وف ا إِخف وسو كفمف ؤو البفاءو الر  . 

نووجِ الص  بفاِب وف الرح تفنفبتِئِينف بِالفِعيدفاِن وف يفدووثوونف الفمو انف وف هفيفمف ِة بفنِي آسفافف وف مف يفِش ِللفِخدف سفاءو الفجف ؤف رو دو وف زف دفاوو أفففرف ِل. وف اِل الفعفمف كفانف عفدفدوهومف ِمنف ِرجف وف
تِِهمف مف سفبف ِخدف ئِيلفةو: ِمنف بفنِي آسفافف. حف أفشفرف يفا وف نفثفنف يووسوفو وف ك ورو وف ِلِك. زف تفنفبتِِئ بفيفنف يفدفيِ الفمف تف يفِد آسفافف الفمو ِمنف يفدووثوونف بفنوو. بفنوو آسفافف تفحف

تحثفيفا: يفدووثوونف مف شفبفيفا وف حف ِعيفا وف يِشف ِري وف صف لفيفا وف دف ِ. ِستحة , جف بت بِيحِ ِللرح التحسف ِد وف مف ِل الفحف تفنفبتِِئ بِالفعووِد لفجف تف يفِد أفبِيِهمف يفدووثوونف الفمو انف. تفحف يحا: ِمنف هفيفمف بوقتِ
ِزيووثو حف مف هووثِيرو وف لووثِي وف مف بفقفاشفةو وف يوشف رو وف تِي عفزف مف ومف رو لفتِي وف ِجدح إِيِليآثفةو وف نفانِي وف حف نفنفيفا وف حف وثو وف يفِريمو شفبووئِيلو وف يئِيلو وف عوزتِ يفا وف تحنف مف ِميعو. وف جف

ِن ففعِ الفقفرف ِ ِلرف ِلِك بِكفلفِم اح ائِي الفمف انف رف لفِء بفنوو هفيفمف ثفلفثف بفنفاۭت. هفؤو بفعفةف عفشفرف ابفنا  وف انف أفرف ب  هفيفمف قف الرح زف رف ِل. وف تف يفِد أفبِيِهمف لفجف لفِء تفحف كول  هفؤو



ِ ِة بفيفِت اح مف اِن ِلِخدف الفِعيدف بفاِب وف الرح نووجِ وف ِ بِالص  بت انف. ِغنفاِء بفيفِت الرح هفيفمف يفدووثوونف وف آسفافف وف ِلِك وف تف يفِد الفمف تِِهِم. تفحف وف عف إِخف كفانف عفدفدوهومف مف وف
ِ بت تفعفلتِِمينف الفِغنفاءف ِللرح انِينف, الفمو ثفمف انِيفة  وف ثفمف بِيِرينف ِمئفتفيفِن وف ا الفكفبِيِر. كولتِ الفخف ِغيرو كفمف اسفِة الصح عف الفِحرف أفلفقووا قورف عف التتِلفِميِذ, وف مو مف عفلتِ ِت. الفمو جف رف ففخف

عفةو الوولفى الحتِي ِهيف ِلسفافف ِليووسوفف لفيفا. الفقورف دف بفنووهو اثفنفا عفشفرف. الثحانِيفةو ِلجف توهو وف وف إِخف ك ورف. هووف وف توهو اثفنفا عفشفرف. الثحاِلثفةو ِلزف وف إِخف ابِعفةو. بفنووهو وف الرح
ِري توهو اثفنفا عفشفرف. ِليفصف وف إِخف يفا. بفنووهو وف اِمسفةو ِلنفثفنف توهو اثفنفا عفشفرف. الفخف وف إِخف يحا. بفنووهو وف توهو اثفنفا عفشفرف. السحاِدسفةو ِلبوقتِ وف إِخف ئِيلفةف. بفنووهو وف بفنووهو. السحابِعفةو ِليفشفرف

توهو اثفنفا عفشفرف وف إِخف ِعيفا. وف توهو اثفنفا عفشفرف. الثحاِمنفةو ِليفشف وف إِخف تحنفيفا. بفنووهو وف توهو اثفنفا عفشفرف. التحاِسعفةو ِلمف وف إِخف ِعي. بفنووهو وف ةو ِلشفمف توهو اثفنفا. الفعفاِشرف وف إِخف بفنووهو وف
ئِيلف. عفشفرف رف ةف ِلعفزف اِديفةف عفشفرف توهو اثفنفا عفشفرف. الفحف وف إِخف شفبفيفا. بفنووهو وف ةف ِلحف توهو اثفنفا عفشفرف. الثحانِيفةف عفشفرف وف إِخف ةف ِلشووبفائِيلف. بفنووهو وف رف بفنووهو. الثحاِلثفةف عفشف

توهو اثفنفا عفشفرف وف إِخف تحثفيفا. وف ةف ِلمف رف ابِعفةف عفشف توهو اثفنفا عفشفرف. الرح وف إِخف وثف. بفنووهو وف ةف ِليفِريمو رف اِمسفةف عفشف توهو اثفنفا عفشفرف. الفخف وف إِخف ةف. بفنووهو وف رف السحاِدسفةف عفشف
نفنفيفا توهو اثفنفا عفشفرف. ِلحف وف إِخف بفقفاشفةف. بفنووهو وف ةف ِليفشف رف توهو اثفنفا عفشفرف. السحابِعفةف عفشف وف إِخف نفانِي. بفنووهو وف ةف ِلحف رف توهو اثفنفا عفشفرف. الثحاِمنفةف عفشف وف إِخف التحاِسعفةف. بفنووهو وف

ل وثِي ةف ِلمف رف توهو اثفنفا عفشفرف. عفشف وف إِخف ونف ِليِليآثفةف. بفنووهو وف رو توهو اثفنفا عفشفرف. الفِعشف وف إِخف ونف ِلهووثِيرف. بفنووهو وف رو الفِعشف اِديفةو وف توهو اثفنفا عفشفرف. الفحف وف إِخف .بفنووهو وف
لفتِي ونف ِلِجدح رو الفِعشف توهو اثفنفا عفشفرف. الثحانِيفةو وف وف إِخف ِزيووثف. بفنووهو وف حف ونف ِلمف رو الفِعشف توهو اثفنفا عفشفرف. الثحاِلثفةو وف وف إِخف تِي. بفنووهو وف مف ومف ونف ِلرو رو الفِعشف ابِعفةو وف الرح

رف توهو اثفنفا عفشفرف. عفزف وف إِخف بفنووهو وف . 

ِحيتِينف ابِينف ففِمنف الفقوورف ا أفقفسفامو الفبفوح أفمح يفا بفنو قووِري ِمنف بفنِي آسفافف: وف لفمف شف يفا بفنوونف. مف لفمف شف كفانف ِلمف يفا الثحاِلثو: وف بفدف زف يفِديعفئِيلو الثحانِي وف رو وف كفِريحا الفبِكف زف
أفِليهوو ِعينفايو السحابِعو انفانو السحاِدسو وف يفهووحف اِمسو وف ِعيلفمو الفخف ابِعو وف يفثفنفئِيلو الرح كفانف ِلعووبِيدف أفدوومف بفنوونف. وف يووآخو: وف ابفادو الثحانِي وف يفهووزف رو وف عفيفا الفبِكف شفمف

ففعفلفتفايو الثحاِمنو يفسحاكفرو السحابِعو وف يئِيلو السحاِدسو وف عفمتِ اِمسو وف نفثفنفئِيلو الفخف ابِعو وف سفاكفارو الرح كفهو. الثحاِلثو وف ف بفارف ِلدف بفنوونف تفسفلحطووا. لفنح اح نِِه وو عفيفا ابف ِلشفمف وف
ةو بفأفۭس بفابِرف مف جف عفيفا. فِي بفيفِت آبفائِِهمف لفنحهو ابو بفأفۭس: بفنوو شفمف حف توهو أفصف وف ابفادو إِخف أفلفزف عووبِيدو وف ففائِيلو وف رف ثفنِي وف يفا. عف كف سفمف لفِء ِمنف بفنِي. أفِليهوو وف كول  هفؤو

ِة مف ةۭ فِي الفِخدف ابو بفأفۭس بِقووح حف مف أفصف توهو وف إِخف بفنووهومف وف ِست ونف ِلعووبِيدف أفدوومف, عووبِيدف أفدوومف هومف وف ابو بفأفۭس. اثفنفاِن وف حف ة  أفصف وف إِخف يفا بفنوونف وف لفمف شف كفانف ِلمف وف
انِيفةف عفشفرف اِري بفنوونف. ثفمف رف وسفةف ِمنف بفنِي مف كفانف ِلحو أفسو : وف ِري الرح أفسا (ِشمف عفلفهو أفبووهو رف را  جف عف أفنحهو لفمف يفكونف بِكف يفا الثحاِلثو) مف طفبفلف ِقيحا الثحانِي وف ِحلف

ابِعو كفِريحا الرح زف توهو ثفلفثفةف عفشفرف. وف وف إِخف وسفةف وف ِة فِي بفيفِت. كول  بفنِي حو مف تِِهمف ِللفِخدف وف ا ِلخف اسفة  كفمف ةِ ِحرف بفابِرف وِس الفجف ؤو سفبف رو لفِء حف ابِينف هفؤو ِق الفبفوح ِلِفرف
ِ بت سفبف بويووِت آبفائِِهمف ِلكولتِ بفاۭب. الرح الفكفبِيِر حف ِغيرو كف عا  الصح أفلفقووا قورف يفا. وف لفمف ِق شف ِة الشحرف عفةو ِمنف ِجهف ابفِت الفقورف نفۭة. ففأفصف ِشيِر بِِفطف كفِريحا ابفنِِه الفمو ِلزف وف

اِل مف عفةو لفهو إِلفى الشتِ ِت الفقورف جف رف عا  ففخف اِزنو. أفلفقووا قورف خف ِلبفنِيِه الفمف نووِب وف لحكفةف فِي. ِلعووبِيدف أفدوومف إِلفى الفجف عف بفاِب شف ِب مف وسفةف إِلفى الفغفرف حو ِلشوفتِيمف وف
ۭس رف حف لف مف ِف قفاِب س  مو رف حف جِ مف عفِد الدحرف صف ِق كفانف اللحِوي ونف ِستحة . مف ِة الشحرف ِم. ِمنف ِجهف بفعفة  ِللفيفوف اِل أفرف مف ِة الشتِ بفعفة . ِمنف ِجهف نووِب أفرف ِة الفجف ِمنف ِجهف

اِزِن اثفنفيفِن اثفنفيفِن خف ِة الفمف ِمنف ِجهف ِم وف اِق. ِللفيفوف وف اثفنفيفِن فِي الرتِ عفِد وف صف بفعفة  فِي الفمف ِب أفرف اِق إِلفى الفغفرف وف ِة الرتِ ابِينف ِمنف بفنِي. ِمنف ِجهف هفِذِه أفقفسفامو الفبفوح
اِري رف ِمنف بفنِي مف ِحيتِينف وف ائِِن الفقفدفاِس. الفقوورف زف عفلفى خف ِ وف ائِِن بفيفِت اح زف فِخيحا عفلفى خف ا اللحِوي ونف ففأ أفمح ِ. وف شوونِيت رف ا بفنوو لفعفدفانف ففبفنوو لفعفدفانف الفجف أفمح وف

وسو بفيفِت البفاِء ِللفعفدفانف ؤو ِ يفِحيئِيِلي, رو شوونِيت رف ِ: بفنوو يفِحيئِيِلي. الفجف بت ائِِن بفيفِت الرح زف وهو عفلفى خف يووئِيلو أفخو اِريتِينف. ِزيثفامو وف هف الفيِصف اِميتِينف وف رف ِمنف الفعفمف
يئِيِليتِينف الفعوزتِ ونِيتِينف وف بفرو الفحف ائِِن, وف زف ئِيسا  عفلفى الفخف كفانف رف وسفى وف شوومف بفِن مو رف ِعيفا ابفنوهو. كفانف شفبووئِيلو بفنو جف يفشف بفيفا ابفنوهو وف حف رف رف توهو ِمنف أفِليعفزف وف إِخف وف

شفلووِميثو ابفنوهو نوهو وف ِري ابف ِزكف نوهو وف امو ابف يوورف وسو البفاِء. وف ؤو رو ِلكو وف دو الفمف ا دفاوو ائِِن الفقفدفاِس الحتِي قفدحسفهف زف ِميعِ خف توهو كفانووا عفلفى جف وف إِخف شفلووِميثو هفذفا وف
يفِش سفاءو الفجف ؤف رو الفِمئفاِت وف سفاءو الولووِف وف ؤف رو ِ. وف بت ِديِد بفيفِت الرح ِمنف الفغفنفائِِم قفدحسووا ِلتفشف وِب وف رو لو. ِمنف الفحو شفاوو ائِي وف وئِيلو الرح ا قفدحسفهو صفمو كول  مف وف
ويفةف رو يووآبو ابفنو صف أفبفنفيفرو بفنو نفيفرف وف تِِه, بفنو قفيفسف وف وف إِخف تف يفِد شفلووِميثف وف قفدحۭس كفانف تفحف ِ. كول  مو اِرِجيت ِل الفخف بفنووهو ِللفعفمف نفنفيفا وف اِريتِينف كف هف ِمنف الفيِصف وف

اة  قوضف ففاءف وف ائِيلف عورف رف با  فِي. عفلفى إِسف دونتِ غفرف ائِيلف فِي عفبفِر الورف رف كحِلينف عفلفى إِسف وف سفبفعو ِمئفۭة مو و بفأفۭس أفلفف  وف توهو ذفوو وف إِخف يفا وف شفبف ونِيتِينف حف بفرو ِمنف الفحف
ِلِك ِة الفمف مف فِي ِخدف ِ وف بت ِل الرح اِليِد آبفائِِه. كولتِ عفمف وف سفبف مف ونِيتِينف حف بفرو أفسو الفحف ونِيتِينف يفِريحا رف بفرو ِجدف. ِمنف الفحف دف طوِلبووا ففوو لفِك دفاوو ابِعفِة ِلمو فِي السحنفِة الرح

ةو بفأفۭس فِي يفعفِزيرف ِجلفعفادف بفابِرف وسو آبفاۭء. فِيِهمف جف ؤو سفبفعو ِمئفۭة رو ففاِن وف و بفأفۭس أفلف توهو ذفوو وف إِخف اِديتِينف. وف الفجف أووبفيفنِيتِينف وف ِلكو عفلفى الرح دو الفمف مف دفاوو لفهو كح وف وف
ِلِك وِر الفمف أومو ِ وف وِر اح نفسحى فِي كولتِ أومو ِف ِسبفِط مف نِصف  .وف

اِخِلينف ِق الدح وِر الفِفرف ِلكف فِي كولتِ أومو ونف الفمف ِدمو هومو الحِذينف يفخف ففاؤو عورف الفِمئفاِت وف سفاِء الولووِف وف ؤف رو وِس البفاِء وف ؤو سفبف عفدفِدِهمف ِمنف رو ائِيلف حف رف بفنوو إِسف وف
را  ِلكولتِ شوهووِر السحنفِة را  ففشفهف اِرِجينف شفهف الفخف ِرينف أفلففا , وف ِعشف بفعفة  وف قفۭة كفانفتف أفرف بفِديئِيلف. كول  فِرف ِل يفشوبفعفامو بفنو زف ِر الفوح قفِة الوولفى ِللشحهف ,عفلفى الفِفرف

ونف أفلففا  رو ِعشف بفعفة  وف قفتِِه أفرف فِي فِرف ِل. وف ِر الفوح يووِش ِللشحهف سفاِء الفجو ؤف ِميعِ رو أفسو جف صف كفانف رف ِر الثحانِي دوودفايو. ِمنف بفنِي ففارف قفِة الشحهف عفلفى فِرف وف
وِخي  ئِيسو, الفخو قفلووثو الرح قفتِِه مف ِمنف فِرف ونف أفلففا . وف رو ِعشف بفعفة  وف قفتِِه أفرف فِي فِرف ِر الثحاِلِث بفنفايفا بفنو يفهوويفادفاعف الفكفاِهنو. وف يفِش الثحاِلثو ِللشحهف ئِيسو الفجف رف

أفسو ونف أفلففا , الرح رو ِعشف بفعفة  وف قفتِِه أفرف فِي فِرف بحارو الثحلفثِينف. وف ابفادو ابفنوهو, هووف بفنفايفا جف يزف قفتِِه عفمتِ ِمنف فِرف عفلفى الثحلفثِينف وف ابِعِ عفسفائِيلو. وف ِر الرح ابِعو ِللشحهف الرح
يفا ابفنوهو بفعفدفهو بفدف زف و يووآبف وف ونف أفلففا , أفخو رو ِعشف بفعفة  وف قفتِِه أفرف فِي فِرف اِحي . وف رف وثو الفيفزف حو ئِيسو شفمف اِمِس الرح ِر الفخف اِمسو ِللشحهف بفعفة , الفخف قفتِِه أفرف فِي فِرف وف

ونف أفلففا  رو ِعشف ا بفنو ِعقتِيشف التحقووِعي . وف ِر السحاِدِس ِعيرف ونف أفلففا , السحاِدسو ِللشحهف رو ِعشف بفعفة  وف قفتِِه أفرف فِي فِرف اِلصو الفففلوونِي . وف ِر السحابِعِ حف السحابِعو ِللشحهف
ايِمف ونف أفلففا , ِمنف بفنِي أفففرف رو ِعشف بفعفة  وف قفتِِه أفرف فِي فِرف ِحيتِينف. وف ارف وشفاتِي  ِمنف الزح ِر الثحاِمِن ِسبفكفايو الفحو ونف, الثحاِمنو ِللشحهف رو ِعشف بفعفة  وف قفتِِه أفرف فِي فِرف وف

رو الفعفنفاثووثِي  ِمنف بِنفيفاِمينف. أفلففا  ِر التحاِسعِ أفبِيعفزف ونف أفلففا , التحاِسعو ِللشحهف رو ِعشف بفعفة  وف قفتِِه أفرف فِي فِرف ايو النحطووففاتِي  ِمنف. وف رف هف ِر الفعفاِشِر مف الفعفاِشرو ِللشحهف
ِحيتِينف ارف ونف أفلففا , الزح رو ِعشف بفعفة  وف قفتِِه أفرف فِي فِرف ايِمف. وف توونِي  ِمنف بفنِي أفففرف عف اِدي عفشفرف بفنفايفا الفففرف ِر الفحف اِدي عفشفرف ِللشحهف بفعفة , الفحف قفتِِه أفرف فِي فِرف وف

ونف أفلففا  رو ِعشف لفدفايو النحطووففاتِي  ِمنف عوثفنِيئِيلف. وف ِر الثحانِي عفشفرف خف ونف أفلففا , الثحانِي عفشفرف ِللشحهف رو ِعشف بفعفة  وف قفتِِه أفرف فِي فِرف ائِيلف. وف رف بفاِط إِسف عفلفى أفسف .وف
ِري رو بفنو ِزكف ئِيسو أفِليعفزف نِيتِينف الرح أووبفيف عفكفةف. ِللرح يفا بفنو مف عوونِيتِينف شفففطف وئِيلف. ِللشحمف شفبفيفا بفنو قفمو ادووقو. ِللحِويتِينف حف ونف صف رو ةِ. ِلهف وف ِليفهووذفا أفِليهوو ِمنف إِخف

دف ائِيلف. دفاوو ِري بفنو ِميخف يفا. ِليفسحاكفرف عفمف ِعيفا بفنو عووبفدف مف بوولوونف يفشف ئِيلف. ِلزف رف وثو بفنو عفزف يفا. ِلنفففتفاِلي يفِريمو زف ايِمف هووشفعو بفنو عفزف ِف ِسبفِط. ِلبفنِي أفففرف ِلنِصف
نفسحى يووئِيلو بفنو ففدفايفا كفِريحا. مف نفسحى فِي ِجلفعفادف يفد و بفنو زف ِف ِسبفِط مف نفيفرف. ِلنِصف امف. ِلبِنفيفاِمينف يفعفِسيئِيلو بفنو أفبف وحف ئِيلو بفنو يفرو رف سفاءو. ِلدفانف عفزف ؤف لفِء رو هفؤو

ائِيلف رف بفاِط إِسف ا دوونف. أفسف ِرينف سفنفة  ففمف دو عفدفدفهومف ِمِن ابفِن ِعشف ذف دفاوو لفمف يفأفخو اِء, وف وِم السحمف ائِيلف كفنوجو رف ثتِرو إِسف بح قفالف إِنحهو يوكف ويفةف. لفنح الرح رو يووآبو ابفنو صف
ائِيلف رف ط  عفلفى إِسف ِملف لفنحهو كفانف بِسفبفِب ذفِلكف سفخف لفمف يوكف ِصي وف أف يوحف دف, ابفتفدف ِلِك دفاوو بفاِر الفيحاِم ِللفمف ِن الفعفدفدو فِي ِسففِر أفخف لفمف يودفوح ِلِك. وف ائِِن الفمف زف عفلفى خف وف



وتو بفنو عفِديئِيلف مو يحا. عفزف صووِن يفهوونفاثفانو بفنو عوزتِ الفحو ى وف الفقورف دوِن وف قفِل فِي الفمو ائِِن فِي الفحف زف عفلفى الفخف ِض. وف قفِل ِلشوغفِل الفرف ففعفلفِة فِي الفحف عفلفى الف وف
ِري بفنو كفلووبف اِمي . عفزف ِعي الرح وِم شفمف عفلفى الفكورو بفِدي الشحففِمي . وف ِر زف مف ائِِن الفخف زف وِم ِمنف خف ا فِي الفكورو عفلفى مف يفِز اللحذفيفِن. وف مح الفجو يفتووِن وف عفلفى الزح وف

ِديِري  انفانف الفجف ِل بفعفلو حف يفِت يووعفاشو. فِي السحهف ائِِن الزح زف عفلفى خف ونِي . وف ايو الشحارو رف ونف شفطف عفلفى الفبفقفِر السحائِِم فِي شفارو عفلفى الفبفقفِر الحِذي فِي. وف وف
لفيف ِديفِة شفاففاطو بفنو عفدف اِعيِلي . الفوف مف اِل أووبِيلو اِلسف عفلفى الفِجمف ونووثِي . وف يفا الفِميرو دف ِميِر يفحف عفلفى الفحف اِجِري . وف عفلفى الفغفنفِم يفاِزيزو الفهف لفِء. وف كول  هفؤو

دف ِلِك دفاوو لفِك الحتِي ِللفمف سفاءو الفمف ؤف ففِقيها . رو تفبِرا  وف خف ل  مو جو رف ِشيرا  وف دف كفانف مو يفهوونفاثفانو عفم  دفاوو ِلِك. وف عف بفنِي الفمف ونِي كفانف مف مو كف يفِحيئِيلو بفنو حف كفانف. وف وف
ِلِك ِشيرا  ِللفمف ِلِك, أفِخيتووففلو مو اِحبف الفمف ِكي  صف وشفايو الفرف حو أفبِيفاثفارو. وف بفعفدف أفِخيتووففلف يفهوويفادفاعو بفنو بفنفايفا وف ِلِك. وف يفِش الفمف ئِيسف جف كفانف يووآبو رف وف .

ائِيلف رف سفاِء إِسف ؤف دو كولح رو عف دفاوو مف جف ِلكف, وف اِدِمينف الفمف ِق الفخف سفاءف الفِفرف ؤف رو بفاِط وف سفاءف الفسف ؤف سفاءف الفِمئفاِت, رو ؤف رو سفاءف الولووِف وف ؤف رو سفاءف كولتِ, وف ؤف رو وف
ِلبفنِيِه ِلِك وف لفِك الحتِي ِللفمف الفمف اِل وف وف ةِ الفبفأفِس, الفمف بفابِرف كولتِ جف الفبفطفاِل وف يفاِن وف عف الفِخصف ِليمف, مف شف قفالف. إِلفى أوورو ِلكو وف دو الفمف قففف دفاوو وف عوونِي يفا: «وف مف اِسف

شفعفبِي تِي وف وف يف إِلفِهنفا. إِخف ِطِئ قفدفمف وف ِلمف ِ وف بت ِد الرح اۭر ِلتفابووِت عفهف قفدف هفيحأفتو ِللفبِنفاِء, كفانف فِي قفلفبِي أفنف أفبفنِيف بفيفتف قفرف ف قفالف ِلي. وف لفِكنح اح لف تفبفنِي: وف
قفدف سفففكفتف دفما  وۭب وف رو لو حو جو ِمي لفنحكف أفنفتف رف ائِيلف إِلفى. بفيفتا  ِلسف رف ِلكا  عفلفى إِسف ائِيلف ِمنف كولتِ بفيفِت أفبِي لفكوونف مف رف ب  إِلفهو إِسف نِي الرح تفارف قفِد اخف وف

ئِيسا , الفبفِد تفارف يفهووذفا رف ا اخف ِمنف بفيفِت يفهووذفا بفيفتف أفبِي, لفنحهو إِنحمف ائِيلف, وف رف لتِكفنِي عفلفى كولتِ إِسف ِمنف بفنِي أفبِي سورح بِي ِليومف ِمنف كولتِ بفنِيح . وف بح(وف لفنح الرح
طفانِي بفنِينف كفثِيِرينف ائِيلف) أفعف رف ِ عفلفى إِسف بت لفكفِة الرح مف ِ مف ِسيت ِلسف عفلفى كورف انف ابفنِي ِليفجف تفارف سولفيفمف قفالف ِلي. اخف انف ابفنفكف هووف يفبفنِي بفيفتِي: وف إِنح سولفيفمف

ِديفاِري توهو ِلي ابفنا , وف تفرف أفنفا أفكوونو لفهو أفبا , لفنتِي اخف ِم, وف ذفا الفيفوف كفاِمي كفهف أفحف ايفايف وف صف سفبف وف ِل حف لفكفتفهو إِلفى الفبفِد إِذفا تفشفدحدف ِللفعفمف مف أوثفبتِتو مف النف فِي. وف وف
ِ بت ففِل الرح حف ائِيلف مف رف يوِن كولتِ إِسف اعِ إِلفِهنفا, أفعف فِي سفمف لفِدكومف, وف ثووهفا لفوف رتِ تووف يتِدفةف وف ضف الفجف ِ إِلفِهكومف ِلتفِرثووا الفرف بت ايفا الرح صف ِميعف وف لوبووا جف اطف ففظووا وف احف

اِغبفۭة. بفعفدفكومف إِلفى الفبفِد نفففۭس رف هو بِقفلفۭب كفاِمۭل وف بودف اعف ِرفف إِلفهف أفبِيكف وف انو ابفنِي اعف أفنفتف يفا سولفيفمف مو كولح, وف يفففهف ِميعف الفقولووِب وف بح يفففحفصو جف لفنح الرح
اِت الفففكفاِر رف و  دو ِمنفكف. تفصف تفهو يووجف فوضوكف إِلفى الفبفِد, ففإِذفا طفلفبف تفهو يفرف كف إِذفا تفرف قفِدِس. وف كف ِلتفبفنِيف بفيفتا  ِللفمف تفارف بح قفِد اخف ففتفشفدحدف, اونفظوِر النف لفنح الرح

لف مف اعف بفيفِت الفِغطفاِء». وف اِدِعِه الدحاِخِليحِة وف خف مف عفلفِليتِِه وف ائِنِِه وف زف خف بويووتِِه وف اِق وف وف انف ابفنفهو ِمثفالف الرتِ دو سولفيفمف طفى دفاوو أفعف ا كفانف ِعنفدفهو, وف ِمثفالف كولتِ مف وف
الفيفِه وف اِدعِ حف خف ِميعِ الفمف ِلجف ِ وف بت وحِ ِلِديفاِر بفيفِت الرح ائِِن الفقفدفاِس, بِالر  زف خف ِ وف ائِِن بفيفِت اح زف ِلخف اللحِويتِينف, وف نفِة وف ِق الفكفهف ِلِفرف ِة بفيفِت, وف مف ِل ِخدف ِلكولتِ عفمف وف

ِ بت ِ, الرح بت ِة بفيفِت الرح مف ِلكولتِ آنِيفِة ِخدف ۭة. وف مف ۭة ففِخدف مف ا هووف ِمنف ذفهفۭب ِلكولتِ آنِيفِة ِخدف ِن ِلمف زف ِن ِلكولتِ, ففِمنف الذحهفِب بِالفوف زف ة  بِالفوف ِة فِضح ِميعِ آنِيفِة الفِفضح ِلجف وف
ۭة مف ۭة ففِخدف مف ا. آنِيفِة ِخدف ِجهف سورو ةۭ وف نفارف ةۭ ففمف نفارف ِن ِلكولتِ مف زف ا ِمنف ذفهفۭب بِالفوف ِجهف سورو نفائِِر الذحهفِب وف ِن ِلمف زف بِالفوف ةۭ, وف نفارف ِن ِلكولتِ مف زف ِة بِالفوف نفائِِر الفِفضح ِلمف وف

ةۭ نفارف ةۭ ففمف نفارف ِة مف مف سفبف ِخدف ا حف ِجهف سورو ائِدفةۭ. وف ائِدفةۭ ففمف وِه ِلكولتِ مف جو بفِز الفوو ائِِد خو وف ِن ِلمف زف ذفهفبا  بِالفوف ِة, وف ائِِد الفِفضح وف ة  ِلمف فِضح نفاِشِل. وف اِلصا  ِللفمف ذفهفبا  خف وف
وِس الفكوؤو نفاِضحِ وف الفمف ِن ِلقفدفحۭ ففقفدفحۭ. وف زف لفقفدفاحِ الذحهفِب بِالفوف ِن ِلقفدفحۭ ففقفدفحۭ, وف زف ِة بِالفوف لفقفدفاحِ الفِفضح ِن. وف زف فىى بِالفوف وِر ذفهفبا  موصف بفحِ الفبفخو ذف ِلمف ,وف

ِ بت ِد الرح لفِة تفابووتف عفهف لتِ ظف ا الفمو تفهف نِحف وبِيِم الفبفاِسطفِة أفجف بفِة الفكفرو كف رف ذفهفبا  ِلِمثفاِل مف قفالف. وف ب  كولح ذفِلكف بِالفِكتفابفِة بِيفِدِه عفلفيح: «وف نِي الرح مف أفيف كولح, قفدف أفففهف
غفاِل الفِمثفاِل انف ابفنِِه». أفشف دو ِلسولفيفمف قفالف دفاوو لف: «وف مف اعف عف وف تفشفجح تفِعبف. تفشفدحدف وف لف تفرف فف وف عفكف, لف تفخف بح اِللفهف إِلفِهي مف كوكف. لفنح الرح لف يفتفرو ذولوكف وف لف يفخف

ِ بت ِة بفيفِت الرح مف ِل ِخدف لف كولح عفمف تحى توكفمتِ ِ. حف ِة بفيفِت اح مف اللحِويتِينف ِلكولتِ ِخدف نفِة وف قو الفكفهف ذفا فِرف هووف ۭة. وف مف ۭة ِلكولتِ ِخدف مف ۭل كول  نفبِيۭه بِِحكف عفكف فِي كولتِ عفمف مف وف
سفاءو ؤف الر  اِمِركف, وف تف كولتِ أفوف كول  الشحعفِب تفحف وف ». 

عِ مف جف ِلكو ِلكولتِ الفمف دو الفمف قفالف دفاوو غفض : «وف ِغير  وف ا هووف صف و إِنحمف هو اح تفارف دفهو اخف حف انف ابفنِي الحِذي وف يفكفلف لفيفسف ِلنفسفاۭن, إِنح سولفيفمف لو عفِظيم  لفنح الفهف الفعفمف وف
ِ اِللفِه بت ا هووف ِمنف ذفهفۭب. بفلف ِللرح تِي هفيحأفتو ِلبفيفِت إِلفِهيف الذحهفبف ِلمف أفنفا بِكولتِ قووح ۭة, وف ا هووف ِمنف فِضح ةف ِلمف الفِفضح اۭس, وف ا هووف ِمنف نوحف اسف ِلمف الن حف ,وف

ِديۭد ا هووف ِمنف حف ِديدف ِلمف الفحف شفۭب, وف ا هووف ِمنف خف شفبف ِلمف الفخف اءف, وف قفمف رف لفءف وف ة  كفحف ارف ِحجف ِصيعِ وف ة  ِللتحرف ارف ِحجف عِ وف زف ةف الفجف ارف ِحجف ۭة, وف ةۭ كفِريمف ارف كولح ِحجف وف
ةۭ اِم بِكفثفرف خف ةف الر  ارف ِحجف تو بِبفيفِت إِلفِهي. وف أفيفضا  لفنتِي قفدف سوِررف ا هفيحأفتوهو ِلبفيفِت, وف ِميعِ مف قف جف ا ِلبفيفِت إِلفِهي ففوف ۭة قفدف دفففعفتوهف فِضح ة  ِمنف ذفهفۭب وف اصح ِلي خف

ِس نفِة ذفهفۭب ِمنف ذفهفِب أووفِيرف: الفقودف زف فحاةۭ, ثفلفثفةف آلفِف وف صف ۭة مو نفِة فِضح زف سفبفعفةف آلفِف وف ِل تفغفِشيفِة ِحيطفاِن الفبويووِت, وف ةو. لفجف الفِفضح الذحهفبو ِللذحهفِب وف

نفائِعِ بفاِب الصح ۭل بِيفِد أفرف ِلكولتِ عفمف ِة وف ِ؟. ِللفِفضح بت ِء يفِدِه ِللرح مف ِلِملف نف يفنفتفِدبو الفيفوف سفاءو» ففمف ؤف رو ائِيلف وف رف بفاِط إِسف سفاءو أفسف ؤف رو سفاءو البفاِء وف ؤف ففانفتفدفبف رو
ِلِك غفاِل الفمف سفاءو أفشف ؤف رو الفِمئفاِت وف هفۭم ِمنف الذحهفِب, الولووِف وف ةف آلفِف ِدرف عفشفرف نفۭة وف زف سفةف آلفِف وف مف ِ خف ِة بفيفِت اح مف طووا ِلِخدف أفعف نفۭة, وف زف ةف آلفِف وف عفشفرف وف

اِس نفۭة ِمنف الن حف زف انِيفةف عفشفرف أفلففف وف ثفمف ِة وف ِديِد, ِمنف الفِفضح نفۭة ِمنف الفحف زف ِمئفةف أفلفِف وف ِ عفنف يفِد. وف بت ِزينفِة بفيفِت الرح طفاهفا ِلخف ة  أفعف ارف ِجدف ِعنفدفهو ِحجف نف وو مف وف
ِ شوونِيت رف ففِرحف الشحعفبو بِانفتِدفابِِهمف. يفِحيئِيلف الفجف ِ, وف بت بووا ِللرح مف بِقفلفۭب كفاِمۭل انفتفدف حا  عفِظيما . لفنحهو ِلكو أفيفضا  ففِرحف ففرف دو الفمف دفاوو بح. وف دو الرح كف دفاوو بفارف وف
اعفِة مف امف كولتِ الفجف قفالف, أفمف إِلفى الفبفِد: «وف ِل وف ائِيلف أفبِينفا ِمنف الفزف رف ب  إِلفهو إِسف ا الرح ك  أفنفتف أفي هف بفارف اءو. مو الفبفهف لفلو وف الفجف وتو وف بفرو الفجف ةو وف ب  الفعفظفمف لفكف يفا رف

دو جف الفمف ِض, وف الفرف اِء وف ا فِي السحمف لفكو. لفنح لفكف كولح مف ب  الفمو ِميعِ, لفكف يفا رف أفسا  عفلفى الفجف تفففعفتف رف قفِد ارف ةو ِمنف لفدونفكف. وف امف الفكفرف الفِغنفى وف أفنفتف تفتفسفلحطو, وف وف

ِميعِ وتو, عفلفى الفجف بفرو الفجف ةو وف بِيفِدكف الفقووح ِميعِ, وف ِديدو الفجف تفشف بِيفِدكف تفعفِظيمو وف ِليلف. وف كف الفجف مف نوسفبتِحو اسف دوكف وف مف نفا نفحف النف يفا إِلفهف نف هووف. وف مف نف أفنفا وف لفِكنف مف وف
عف هفكفذفا تفِطيعو أفنف نفتفبفرح تحى نفسف طفيفنفاكف, شفعفبِي حف ِمنف يفِدكف أفعف ِميعف وف كف! لفنح ِمنفكف الفجف امف بفاءو أفمف نو غورف لفءو ِمثفلو كولتِ آبفائِنفا, لفنحنفا نفحف نوزف لتِ. وف نفا كفالظتِ أفيحامو

اء  جف لفيفسف رف ِض وف نفا. عفلفى الفرف ب  إِلفهو ا الرح ا ِهيف ِمنف يفِدكف, أفي هف ِسكف إِنحمف ِم قودف ةِ الحتِي هفيحأفنفاهفا ِلنفبفنِيف لفكف بفيفتا  ِلسف وف لفكف الفكول , كول  هفِذِه الثحرف قفدف. وف وف
ِة تِقفامف توسفر  بِاِلسف تفِحنو الفقولووبف وف تو يفا إِلفِهي أفنحكف أفنفتف تفمف عفتو بِكولتِ هفِذِه. عفِلمف ِة قفلفبِي تفبفرح تِقفامف حۭ, أفنفا بِاسف توهو بِففرف أفيف ودو هونفا رف جو وف النف شفعفبوكف الفمف وف

عو لفكف ائِيلف آبفائِنفا. يفتفبفرح رف إِسف اقف وف حف إِسف اِهيمف وف ب  إِلفهف إِبفرف ِر أفففكفاِر قولووِب شفعفبِكف, يفا رف و  ففظف هفِذِه إِلفى الفبفِد فِي تفصف كف, احف وف مف نفحف أفِعدح قولووبفهو ا. وف أفمح وف
ايفاكف صف ففظف وف ِطِه قفلفبا  كفاِمل  ِليفحف فعف انو ابفنِي ففأ ائِضفكف, سولفيفمف ففرف ادفاتِكف وف ِميعف, شفهف لف الفجف ِليفعفمف يفكفلف الحِذي هفيحأفتو لفهو, وف ِليفبفنِيف الفهف دو ِلكولتِ». وف ثومح قفالف دفاوو

اعفِة مف كومف: «الفجف بح إِلفهف بح إِلفهف آبفائِِهمف». بفاِركووا الرح اعفِة الرح مف كف كول  الفجف ِلِك, ففبفارف ِللفمف ِ وف بت دووا ِللرح سفجف وا وف ر  خف عفدووا. وف أفصف ِ ذفبفائِحف وف بت وا ِللرح ذفبفحو وف
ِم ِ فِي غفِد ذفِلكف الفيفوف بت قفاۭت ِللرح رف حف ا: مو عف سفكفائِبِهف وۭف مف رو أفلففف خف بفۭش وف أفلففف كف ۭر وف ائِيلف, أفلففف ثفوف رف ة  ِلكولتِ إِسف ذفبفائِحف كفثِيرف امف. وف شفِربووا أفمف أفكفلووا وف وف
حۭ عفِظيۭم ِم بِففرف ِ فِي ذفِلكف الفيفوف بت دف. الرح انف بفنف دفاوو لحكووا ثفانِيفة  سولفيفمف مف ئِيسا , وف ِ رف بت وهو ِللرح سفحو مف ادووقف كفاِهنا , وف صف ِ. وف ِسيت انو عفلفى كورف لفسف سولفيفمف جف وف

دف أفبِيِه كفانف دفاوو ِلكا  مف ِ مف بت ائِيلف, الرح رف أفطفاعفهو كول  إِسف حف وف نفجف انف. وف عووا ِلسولفيفمف ضف دف أفيفضا  خف ِلِك دفاوو لفِد الفمف ِميعو أفوف جف الفبفطفاِل وف سفاِء وف ؤف ِميعو الر  جف وف
ِلِك ائِيلف. الفمف رف ِميعِ إِسف يوِن جف ا  فِي أفعف انف ِجدت ب  سولفيفمف عفظحمف الرح ائِيلف, وف رف لفهو فِي إِسف ِلۭك قفبف ِلِكيتا  لفمف يفكونف عفلفى مف لفل  مف لفيفِه جف عفلف عف جف دو بفنو يفسحى. وف دفاوو وف



ائِيلف رف لفكف عفلفى كولتِ إِسف بفعوونف سفنفة . مف ائِيلف أفرف رف لفكف فِيِه عفلفى إِسف انو الحِذي مف مف الزح ونف. وف بفرو لفكف سفبفعف ِسنِينف فِي حف ثفلفثِينف سفنفة  فِي, مف لفكف ثفلفثا  وف مف وف
ِليمف شف ة . أوورو امف كفرف ِغنى  وف قفدف شفبِعف أفيحاما  وف ۭة وف اِلحف اتف بِشفيفبفۭة صف مف كفانفهو. وف نوهو مف انو ابف لفكف سولفيفمف مف تووبفة  فِي. وف كف ةو مف الفِخيرف ِلِك الوولفى وف دف الفمف ورو دفاوو أومو وف

ائِي وئِيلف الرح مو بفاِر صف ِ, ِسففِر أفخف بفاِر نفاثفانف النحبِيت أفخف ائِي, وف ادف الرح بفاِر جف أفخف ائِيلف, وف رف عفلفى إِسف لفيفِه وف تف عف قفاِت الحتِي عفبفرف الفوف وتِِه وف بفرو جف لفِكِه وف عف كولتِ مو مف
اِلِك الفبِلفِد مف عفلفى كولتِ مف  .وف
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هو ِجدتا  عفظحمف عفهو وف هو مف ب  إِلفهو كفانف الرح لفكفتِِه وف مف دف عفلفى مف انو بفنو دفاوو تفشفدحدف سولفيفمف اةف. وف الفقوضف الفِمئفاِت وف سفاءف الولووِف وف ؤف ائِيلف رو رف ِميعف إِسف انو جف لحمف سولفيفمف كف وف
ةو يفمف تفففعفِة الحتِي فِي ِجبفعوونف لفنحهو هونفاكف كفانفتف خف رف عفهو إِلفى الفمو اعفِة مف مف كول  الفجف انو وف وسف البفاِء ففذفهفبف سولفيفمف ؤو ائِيلف رو رف ئِيۭس فِي كولتِ إِسف كولح رف وف

يحِة ِ فِي الفبفرتِ بت وسفى عفبفدو الرح ا مو ِ الحتِي عفِملفهف ةو اح يفمف اعِ خف تِمف دو لفنحهو نفصفبف. اِلجف ف لفهو دفاوو ا هفيحأ يفِة يفعفاِريمف ِعنفدفمف دو ِمنف قفرف عفدفهو دفاوو ِ ففأفصف ا تفابووتو اح أفمح وف
شفِليمف ة  فِي أوورو يفمف ِ. لفهو خف بت كفِن الرح سف امف مف عفهو أفمف ضف ورف وف لفئِيلو بفنو أووِري بفِن حو اِس الحِذي عفِملفهو بفصف بفحو الن حف ذف مف اعفةو. وف مف الفجف انو وف طفلفبف إِلفيفِه سولفيفمف .وف

قفۭة رف حف لفيفِه أفلففف مو عفدف عف أفصف اعِ وف تِمف ِة اِلجف يفمف ِ الحِذي كفانف فِي خف بت امف الرح اِس أفمف بفحِ الن حف ذف انو هونفاكف إِلفى مف ِعدف سولفيفمف صف و. وف اءفى اح لفِة تفرف فِي تِلفكف اللحيف
قفالف لفهو انف وف ِطيكف: [ِلسولفيفمف اذفا أوعف فلف مف أ ِ]. اسف انو ِلح كفانفهو: [ففقفالف سولفيفمف تفنِي مف لحكف مف ة  وف ة  عفِظيمف مف حف دف أفبِي رف عف دفاوو ب  اِللفهو. إِنحكف قفدف ففعفلفتف مف ا الرح ففالنف أفي هف

ِض اِب الفرف تفنِي عفلفى شفعفۭب كفثِيۭر كفتورف لحكف دف أفبِي لفنحكف قفدف مف عف دفاوو كف مف امف هفذفا الشحعفِب. ِليفثفبوتف كفلفمو جف أفمف رو عفِرففة  لفخف مف ة  وف مف ِطنِي النف ِحكف فعف ففأ
كومف عفلفى شفعفبِكف هفذفا الفعفِظيِم نف يفقفِدرو أفنف يفحف لف لفنحهو مف خو أفدف انف] وف و ِلسولفيفمف لف: [ففقفالف اح ال  وف وف لف أفمف فلف ِغنى  وف أ لفمف تفسف ِل أفنح هفذفا كفانف فِي قفلفبِكف وف ِمنف أفجف

لفيفِه قفدف توكف عف لحكف ا عفلفى شفعفبِي الحِذي مف كومو بِِهمف عفِرففة  تفحف مف ة  وف مف فلفتف ِلنفففِسكف ِحكف ا سفأ ة  بفلف إِنحمف فلفتف أفيحاما  كفثِيرف لف سفأ بفِغِضيكف وف لف أفنففوسف مو ة  وف امف كفرف
نف بفعفدفكف ا ِلمف لف يفكوونو ِمثفلوهف لووِك الحِذينف قفبفلفكف وف ا ِللفمو ة  لفمف يفكونف ِمثفلوهف امف كفرف ال  وف وف أفمف ِطيكف ِغنى  وف أوعف عفِرففة  وف مف ة  وف مف طفيفتوكف ِحكف انو ِمنف]. أفعف اءف سولفيفمف ففجف

ائِيلف رف لفكف عفلفى إِسف مف اعِ وف تِمف ِة اِلجف يفمف اِم خف ِليمف ِمنف أفمف شف تفففعفِة الحتِي فِي ِجبفعوونف إِلفى أوورو رف سفانا  ففكفانف لفهو أفلفف . الفمو فورف كفبفاۭت وف رف انو مف عف سولفيفمف مف جف وف
ِليمف شف ِلِك فِي أوورو عف الفمف مف كفبفاِت وف رف دوِن الفمف ا فِي مو عفلفهف اثفنفا عفشفرف أفلففف ففاِرۭس ففجف كفبفۭة وف رف بفعو ِمئفِة مف أفرف ِليمف. وف شف الذحهفبف فِي أوورو ةف وف ِلكو الفِفضح عفلف الفمف جف وف

ةِ ثفرف ِل فِي الفكف يفِز الحِذي فِي السحهف مح زف كفالفجو عفلف الفرف جف ةِ وف ارف رف. ِمثفلف الفِحجف انف ِمنف ِمصف يفِل الحتِي ِلسولفيفمف جو الفخف رف خف كفانف مو ذووا. وف ِلِك أفخف اِر الفمف اعفةو توجح مف جف وف
لووِك مو لووِك الفِحثتِيتِينف وف ِميعِ مو هفكفذفا ِلجف ِسينف وف مف خف سف بِِمئفۭة وف الفففرف ِة وف ِ ِمئفِة شفاقِۭل ِمنف الفِفضح كفبفةف بِِستت رف رف الفمف وا ِمنف ِمصف جو رف أفخف عفدووا وف ۭن ففأفصف ِليبفة  بِثفمف جف

ونف عفنف يفِدِهمف ِرجو امف كفانووا يوخف   .أفرف
لفِكِه بفيفۭت ِلمو ِ وف بت ِم الرح انو بِبِنفاِء بفيفۭت ِلسف رف سولفيفمف أفمف كفلفءف. وف وو بفِل وف اۭت فِي الفجف ۭل نفحح جو انِينف أفلففف رف ثفمف اۭل وف مح ۭل حف جو انو سفبفِعينف أفلففف رف صفى سولفيفمف أفحف وف

ِستح ِمئفۭة لفيفِهمف ثفلفثفةف آلفۭف وف ِلِك صوورف قفائِل . عف امف مف ورف انو إِلفى حو سفلف سولفيفمف أفرف زا  ِليفبفنِيف لفهو بفيفتا : [وف سفلفتف لفهو أفرف دف أفبِي إِذف أفرف عف دفاوو ا ففعفلفتف مف كفمف
سفاء  مف بفاحا  وف قفاِت صف رف حف ِللفمو وِه الدحائِِم وف جو بفِز الفوو ِلخو ورا  عفِطرا  وف هو بفخو امف سفهو لفهو ِلووقِدف أفمف وقفدتِ ِ إِلفِهي ِل بت ِم الرح ئفنفذفا أفبفنِي بفيفتا  ِلسف كونو فِيِه ففهف يفسف

ِ إِلفِهنفا بت اِسِم الرح وف مف الفِهلحِة وف ِللس بووِت وف ائِيلف إِلفى الفبفِد. وف رف ِة. هفذفا عفلفى إِسف ِميعِ الِلهف ظفمو ِمنف جف نفا أفعف الفبفيفتو الحِذي أفنفا بفانِيِه عفِظيم  لفنح إِلفهف نف. وف مف وف
هو امف تحى أفبفنِيف لفهو بفيفتا  إِلح ِلِليقفاِد أفمف نف أفنفا حف مف اِت لف تفسفعوهو وف اوف اءف السحمف سفمف اِت وف اوف تفِطيعو أفنف يفبفنِيف لفهو بفيفتا  لفنح السحمف ل ! يفسف جو ِسلف ِلي رف ففالنف أفرف

اِء الحِذينف ِعنفِدي فِي كفمف عف الفحو اِهرا  فِي النحقفِش مف ِ مف ونِيت انفجو مف الفسف ِمِز وف الفِقرف واِن وف جو الورف ِديِد وف الفحف اِس وف الن حف ِة وف الفِفضح ِة الذحهفِب وف نفاعف ِكيما  فِي صف حف
دو أفبِي ِليمف الحِذينف أفعفدحهومف دفاوو شف فِي أوورو عِ. يفهووذفا وف ونف فِي قفطف اِهرو لفمو أفنح عفبِيدفكف مف نفدفۭل ِمنف لوبفنفانف لفنتِي أفعف صف ۭو وف سفرف ۭز وف شفبف أفرف ِسلف ِلي خف أفرف وف

شفِب لوبفنفانف عف عفبِيِدكف. خف ذفا عفبِيِدي مف هووف عفِجيب . وف ةۭ لفنح الفبفيفتف الحِذي أفبفنِيِه عفِظيم  وف شفبا  بِكفثفرف لفيوِعد وا ِلي خف ِطي ِللفقفطحاِعينف الفقفاِطِعينف. وف هفئفنفذفا أوعف وف
يفۭت ِ زف ِرينف أفلففف بفثت ِعشف ۭر وف مف ِ خف ِرينف أفلففف بفثت ِعشف ِرينف أفلففف كورتِ شفِعيۭر وف ِعشف ِرينف أفلففف كورتۭ ِمنف الفِحنفطفِة طفعفاما  ِلعفبِيِدكف وف شفبف ِعشف ابف]. الفخف فجف ففأ

انف الفۭة إِلفى سولفيفمف ِلكو صوورف بِِرسف امو مف ورف ِلكا : [حو لفيفِهمف مف عفلفكف عف بفهو جف بح شفعف بح قفدف أفحف امو]. لفنح الرح ورف قفالف حو ائِيلف الحِذي: [وف رف ب  إِلفهو إِسف ك  الرح بفارف مو
لفِكِه بفيفتا  ِلمو ِ وف بت ۭم الحِذي يفبفنِي بفيفتا  ِللرح ففهف عفِرففۭة وف اِحبف مف ِكيما  صف ِلكف ابفنا  حف دف الفمف ضف الحِذي أفعفطفى دفاوو الفرف اءف وف نفعف السحمف ل . صف جو سفلفتو رف النف أفرف وف

امف أفبِي  ورف هو حو مو ۭم اسف اِحبف ففهف ِكيما  صف ل  صووِري (حف جو أفبووهو رف أفةۭ ِمنف بفنفاِت دفانف وف رف ِديِد) ابفنف امف الفحف اِس وف الن حف ِة وف الفِفضح ِة الذحهفِب وف نفاعف اِهر  فِي صف مف
ائِكف كفمف عف حو لفيفِه مف اعۭ يولفقفى عف تِرف اعِ كولتِ اخف تِرف اخف عۭ ِمنف النحقفِش وف نفقفِش كولتِ نفوف ِمِز وف الفِقرف الفكفتحاِن وف ِ وف ونِيت انفجو مف الفسف واِن وف جو الورف شفِب وف الفخف ةِ وف ارف الفِحجف وف

دف أفبِيكف اِء سفيتِِدي دفاوو كفمف حو ا ِلعفبِيِدِه. وف ِسلفهف هفا سفيتِِدي ففلفيورف رو الحتِي ذفكفرف مف الفخف يفتو وف الزح الشحِعيرو وف النف الفِحنفطفةو وف شفبا  ِمنف لوبفنفانف. وف نو نفقفطفعو خف نفحف وف
ِر إِلفى يفاففا اثا  عفلفى الفبفحف مف نفأفتِي بِِه إِلفيفكف أفرف تِيفاِجكف وف سفبف كولتِ احف ِليمف. حف شف ِعدوهو إِلفى أوورو أفنفتف توصف نفبِيتِينف الحِذينف]. وف اِل الفجف جف ِميعف الرتِ انو جف عفدح سولفيفمف وف

ِستح ِمئفۭة ِسينف أفلففا  وف مف خف ثفلفثفة  وف ِجدووا ِمئفة  وف دو أفبووهو ففوو ائِيلف بفعفدف الفعفدتِ الحِذي عفدحهومف إِيحاهو دفاوو رف ِض إِسف اۭل. فِي أفرف مح مف سفبفِعينف أفلففف حف عفلف ِمنفهو ففجف
ِغيِل الشحعفِب كفلفءف ِلتفشف ِستح ِمئفۭة وو ثفلفثفةف آلفۭف وف بفِل وف انِينف أفلففف قفطحاعۭ عفلفى الفجف ثفمف  .وف

ِ نفانف الفيفبووِسيت كفانا  فِي بفيفدفِر أورف دو مف ف دفاوو يفثو هفيحأ دف أفبِيِه حف اءفى ِلدفاوو يفثو تفرف ِريحا حف بفِل الفمو شفِليمف فِي جف ِ فِي أوورو بت انو فِي بِنفاِء بفيفِت الرح عف سولفيفمف شفرف .وف
لفِكِه ابِعفِة ِلمو ِر الثحانِي فِي السحنفِة الرح عف فِي الفبِنفاِء فِي ثفانِي الشحهف شفرف ِ. وف انو ِلبِنفاِء بفيفِت اح ا سولفيفمف هفِذِه أفسحسفهف اعِ عفلفى الفِقيفاِس/بِـ(الط ولو : وف رف لذتِ



ِل اعا ) الفوح ون ِذرف رو ضو ِعشف الفعفرف اعا  وف ونف. ِست ونف ِذرف رو ِعشف تِففاعوهو ِمئفة  وف ارف اعا  وف ونف ِذرف رو ِض الفبفيفِت ِعشف سفبف عفرف امف الط وِل حف واقو الحِذي قودح الرتِ وف
اِلۭص غفشحاهو ِمنف دفاِخۭل بِذفهفۭب خف سفلفِسلف. وف لفيفِه نفِخيل  وف عفلف عف جف اِلۭص وف ۭو غفشحاهو بِذفهفۭب خف شفِب سفرف الفبفيفتو الفعفِظيمو غفشحاهو بِخف عف الفبفيفتف. وف صح رف وف

اِل مف ۭة ِللفجف ةۭ كفِريمف ارف ايِمف. بِِحجف وف الذحهفبو ذفهفبو ففرف غفشحى الفبفيفتف. وف وبِيمف عفلفى الفِحيطفاِن: وف نفقفشف كفرو اِريعفهو بِذفهفۭب وف صف مف ِحيطفانفهو وف تفابفهو وف أفعف شفابفهو وف .أفخف
نفۭة زف ِ ِمئفِة وف يتِۭد ِستت غفشحاهو بِذفهفۭب جف اعا  وف ونف ِذرف رو هو ِعشف ضو عفرف اعا  وف ونف ِذرف رو ِض الفبفيفِت ِعشف سفبف عفرف ِس الفقفدفاِس طوولوهو حف عفِملف بفيفتف قودف كفانف. وف وف

غفشحى الفعفلفِليح بِذفهفۭب ِسينف شفاقِل  ِمنف ذفهفۭب وف مف سفاِميِر خف نو الفمف زف ا بِذفهفۭب. وف غفشحاهومف يفاغفِة وف نفاعفةف الصتِ وبفيفِن صف ِس الفقفدفاِس كفرو عفِملف فِي بفيفِت قودف .وف
وِب نفاحف الفكفرو س  جف عۭ يفمف سو أفذفرو مف رو خف نفاحو الخف الفجف ائِطف الفبفيفِت وف س  حف عۭ يفمف سو أفذفرو مف اِحدو خف نفاحو الفوف اعا  الفجف ونف ِذرف رو ا ِعشف وبفيفِن طوولوهف ةو الفكفرو نِحف أفجف وف

ِر ِر. الخف وِب الخف نفاحِ الفكفرو عۭ يفتحِصلو بِجف سو أفذفرو مف رو خف نفاحو الخف الفجف ائِطف الفبفيفِت وف س  حف عۭ يفمف سو أفذفرو مف ِر خف وِب الخف نفاحو الفكفرو جف ةو هفذفيفِن. وف نِحف أفجف وف
ا إِلفى دفاِخۭل مف هو هو جف وف ا وف ِلِهمف جو اقِففاِن عفلفى أفرف ا وف هومف اعا  وف ونف ِذرف رو نفبفِسطفة  ِعشف وبفيفِن مو ِمۭز. الفكفرو قِرف واۭن وف جو أورف ۭ وف ونِيت انفجو مف ابف ِمنف أفسف عفِملف الفِحجف وف

وبِيمف لفيفِه كفرو عفلف عف جف كفتحاۭن وف عۭ. وف سو أفذفرو مف ا خف أفسفيفِهمف اِن اللحذفاِن عفلفى رف التحاجف اعا  وف ثفلفثوونف ِذرف س  وف مف ا خف ودفيفِن طوولوهومف امف الفبفيفِت عفمو عفِملف أفمف عفِملف. وف وف
ا فِي السحلفِسِل عفلفهف جف انفۭة وف مح عفِملف ِمئفةف رو يفِن وف ودف أفسفيِ الفعفمو ا عفلفى رف عفلفهف جف اِب وف رف ا فِي الفِمحف اِحدا  عفِن. سفلفِسلف كفمف يفكفِل وف امف الفهف ودفيفِن أفمف قففف الفعفمو أفوف وف

ِن  مف الفيفمف دفعفا اسف اِحدا  عفِن الفيفسفاِر وف وف مف الفيفسفِر ] يفاِكينف[الفيفِميِن وف اسف بووعفزف[وف ]. 

عۭ تِففاعوهو عفشفرو أفذفرو ارف اعا  وف ونف ِذرف رو ضوهو ِعشف عفرف اعا  وف ونف ِذرف رو اۭس طوولوهو ِعشف بفحف نوحف ذف عفِملف مف عۭ ِمنف شفففتِِه. وف بووكا  عفشفرف أفذفرو سف رف مف عفِملف الفبفحف وف
اعا  يوِحيطو بِدفائِِرِه يفط  ثفلفثوونف ِذرف خف عۭ وف سو أفذفرو مف تِففاعوهو خف ارف تفِديرا  وف سف را  مو دفوح كفانف مو ففتِِه وف تفِديرا  يوِحيطو بِِه عفلفى. إِلفى شف سف تفهو مو ِشبفهو قوثحاۭء تفحف وف

اِل مف ة  إِلفى الشتِ تحِجهف را  ثفلفثفة  مو فحاِن قفدف سوبِكفتف بِسفبفِكِه كفانف قفائِما  عفلفى اثفنفيف عفشفرف ثفوف الفِقثحاءو صف ة  وف تفِديرف سف ِر مو اعِ عفشفر  توِحيطو بِالفبفحف رف تِِه ِللذتِ تِدفارف اسف
ا إِلفى دفاِخۭل اتِهف رف خح ؤف ِميعو مو جف قو وف ا ِمنف ففوف لفيفهف رو عف الفبفحف ِق وف ة  إِلفى الشحرف تحِجهف ثفلفثفة  مو نووِب وف ة  إِلفى الفجف تحِجهف ثفلفثفة  مو ِب وف ة  إِلفى الفغفرف تحِجهف ثفلفثفة  مو .وف

سفنتۭ ِر سفوف هف ِل شفففِة كفأفۭس بِزف شفففتوهو كفعفمف كوهو ِشبفر  وف سومف ۭ. وف يفسفعو ثفلفثفةف آلفِف بفثت ذو وف سا  عفِن الفيفِميِن. يفأفخو مف عفلف خف جف اِحضف وف رف رف مف ِف عفِملف عفشف وف
ا تِسفاِل فِيهف سا  عفِن الفيفسفاِر ِلِلغف مف خف نفةو. وف رو ِليفغفتفِسلف فِيِه الفكفهف الفبفحف قفة  وف رف حف بوونفهو مو ا يوقفرتِ ا مف ا. كفانووا يفغفِسلوونف فِيهف ِمهف سف نفائِرف ذفهفۭب عفشفرا  كفرف عفِملف مف وف

سا  عفِن الفيفسفاِر مف خف سا  عفِن الفيفِميِن وف مف يفكفِل خف ا فِي الفهف عفلفهف جف سا  عفِن الفيفسفاِر. وف مف خف سا  عفِن الفيفِميِن وف مف يفكفِل خف ا فِي الفهف عفهف ضف وف ائِدف وف وف عفِملف عفشفرف مف .وف
ۭة ِمنف ذفهفۭب حف عفِملف ِمئفةف ِمنفضف اۭس. وف ا بِنوحف اِريعفهف صف غفشحى مف اِريعف الدحاِر وف صف مف ةف وف الدحارف الفعفِظيمف نفِة وف عفِملف دفارف الفكفهف انِِب. وف رف إِلفى الفجف عفلف الفبفحف جف وف

نووِب ِة الفجف ِق ِمنف ِجهف ِن إِلفى الشحرف ِلِك. الفيفمف نفعفهو ِللفمف ِل الحِذي صف ِل الفعفمف امو ِمنف عفمف ورف انفتفهفى حو نفاِضحف وف الفمف فووشف وف الر  امو الفقودوورف وف ورف عفِملف حو وف
ِ انف فِي بفيفِت اح ودفيفِن: سولفيفمف أفسفيِ الفعفمو يفِن اللحذفيفِن عفلفى رف تفيِ التحاجف الشحبفكفتفيفِن ِلتفغفِطيفِة كورف يفِن وف ودف أفسفيِ الفعفمو يفِن عفلفى رف تفيِ التحاجف كورف يفِن وف ودف الفعفمو

بفعِ ِمئفۭة ِللشحبفكفتفيفِن  انفاِت الفرف مح الر  ودفيفِن(وف يفِن اللحذفيفِن عفلفى الفعفمو تفيِ التحاجف اِحدفةِ ِلتفغفِطيفِة كورف ِة الفوف اۭن ِللشحبفكف مح فحيف رو عفِملف). صف اِعدف وف عفِملف الفقفوف وف
انف  ِلِك سولفيفمف ا ِللفمف ا عفِملفهف كولح آنِيفتِهف نفاِشلف وف الفمف فووشف وف الر  قودوورف وف الف تفهو وف را  تفحف اِلثفنفيف عفشفرف ثفوف اِحدف وف رف الفوف الفبفحف اِعِد وف اِحضف عفلفى الفقفوف رف امو[الفمف ورف حو

ۭ] أفبِي ِليت جف اۭس مف ِ ِمنف نوحف بت دفةف. ِلبفيفِت الرح رف صف ِف بفيفنف سوك وتف وف زف ِض الفخف ِلكو فِي أفرف ا الفمف دونتِ سفبفكفهف ِر الورف انو كولح هفِذِه النِيفِة. فِي غفوف عفِملف سولفيفمف وف
اِس نو الن حف زف قحقف وف ا  لفنحهو لفمف يوتفحف ة  ِجدت نفائِرف. كفثِيرف الفمف وِه وف جو بفزو الفوو ا خو لفيفهف عف ائِدف وف وف الفمف بفحف الذحهفِب وف ذف مف ِ وف انو كولح النِيفِة الحتِي ِلبفيفِت اح عفِملف سولفيفمف وف

لفقِطف ِمنف ذفهفۭب الفمف جف وف الس رو هفارف وف الفزف اِلۭص وف اِب ِمنف ذفهفۭب خف رف امف الفِمحف سووِم أفمف رف سفبف الفمف ا ِلتفتحِقدف حف هف جف سورو هووف ذفهفب  كفاِمل . وف قفاصح. وف الفمف وف
اِلۭص اِمرف ِمنف ذفهفۭب خف جف الفمف ونف وف الص حو نفاِضحف وف الفمف يفكفِل ِمنف ذفهفۭب. وف اِريعف بفيفِت الفهف مفصف ِس الفقفدفاِس وف اِريعفهو الدحاِخِليحةف ِلقودف مفصف بفابف الفبفيفِت وف وف . 
ِ بت انو ِلبفيفِت الرح ِل الحِذي عفِملفهو سولفيفمف ِميعو الفعفمف كفِملف جف دف أفبِيِه. وف انو أفقفدفاسف دفاوو لف سولفيفمف خف أفدف ائِِن. وف زف ا فِي خف عفلفهف ِميعو النِيفِة جف جف الذحهفبو وف ةو وف الفِفضح وف

ِ ِ. بفيفِت اح بت ِد الرح عفاِد تفابووِت عفهف شفِليمف ِلصف ائِيلف إِلفى أوورو رف سفاءف البفاِء ِلبفنِي إِسف ؤف بفاِط رو وِس الفسف ؤو كولح رو ائِيلف وف رف انو شويووخف إِسف عف سولفيفمف مف ِحينفئِۭذ جف
دف  ِدينفِة دفاوو نو(ِمنف مف يفوف ِر السحابِعِ). ِهيف ِصهف ائِيلف فِي الفِعيِد الحِذي فِي الشحهف رف اِل إِسف ِميعو ِرجف ِلِك جف عف إِلفى الفمف تفمف ائِيلف. ففاجف رف ِميعو شويووخِ إِسف اءف جف جف .وف

اللحِوي ونف نفةو وف عفدفهفا الفكفهف ِة أفصف يفمف ِس الحتِي فِي الفخف قودف ِميعِ آنِيفِة الف عف جف اعِ مف تِمف ةف اِلجف يفمف خف عفدووا التحابووتف وف أفصف لف اللحِوي ونف التحابووتف وف مف حف ِلكو. وف الفمف وف
ةِ ثفرف لف يوعفد  ِمنف الفكف صفى وف ا لف يوحف بفقفرا  مف ونف غفنفما  وف بفحو امف التحابووِت كفانووا يفذف ِه أفمف تفِمِعينف إِلفيف جف ائِيلف الفمو رف اعفِة إِسف مف كول  جف انو وف نفةو. سولفيفمف لف الفكفهف خف أفدف وف

وبفيفِن يِ الفكفرو نفاحف ِت جف ِس الفقفدفاِس إِلفى تفحف اِب الفبفيفِت فِي قودف رف كفانِِه فِي ِمحف ِ إِلفى مف بت ِد الرح ا عفلفى. تفابووتف عفهف تفهومف نِحف وبفاِن بفاِسطفيفِن أفجف كفانف الفكفرو وف
ِضعِ التحابووِت وف قو. مف ِعِصيحهو ِمنف ففوف وبفاِن التحابووتف وف ظفلحلف الفكفرو لفمف تورف. وف اِب وف رف امف الفِمحف ِ ِمنف التحابووِت أفمف وسو الفِعِصيت ؤو اءفتف رو ذفبووا الفِعِصيح ففتفرف جف وف

ِم ِهيف هونفاكف إِلفى هفذفا الفيفوف اِرجا  وف ائِيلف ِعنفدف. خف رف ب  بفنِي إِسف وِريبف ِحينف عفاهفدف الرح وسفى فِي حو ا مو مف عفهو ضف اِن اللحذفاِن وف حف لفمف يفكونف فِي التحابووِت إِلح اللحوف
رف وِجِهمف ِمنف ِمصف رو ِس. خو نفةو ِمنف الفقودف جف الفكفهف رف ا خف كفانف لفمح وِدينف تفقفدحسووا. (وف جو وف نفِة الفمف ِميعف الفكفهف قو. لفنح جف ِظ الفِفرف غفن ونف). لفمف تولفحف اللحِوي ونف الفمو وف

عوونف مف نفِة: أفجف مف ِمنف الفكفهف عفهو مف بفحِ وف ذف قِيح الفمف اقِِفينف شفرف الفِعيدفاِن وف بفاِب وف الرح نووجِ وف مف لفبِِسينف كفتحانا  بِالص  توهو وف إِخف بفنووهومف وف يفدووثوونو وف انو وف هفيفمف آسفافو وف
اِق ونف فِي الفبفوف ونف يفنففوخو رو ِعشف تا . ِمئفة  وف وف ففعووا صف رف ِدِه وف مف حف ِ وف بت بِيحِ الرح اِحدا  ِلتفسف تا  وف وف اِحۭد صف غفن ونف كفوف الفمو قوونف وف ِ بفوت تف الفمو ا صفوح كفانف لفمح وف

ابا  ف سفحف تفلف ِ امف بت تفهو أفنح بفيفتف الرح مف حف اِلح  لفنح إِلفى الفبفِد رف ِ لفنحهو صف بت بِيحِ ِللرح التحسف آلفِت الفِغنفاِء وف نووجِ وف الص  اِق وف نفةو أفنف يفِقفووا. بِالفبفوف تفِطعِ الفكفهف لفمف يفسف وف
ِ ف بفيفتف اح لف ِ مف بت دف الرح جف اِب لفنح مف ِة بِسفبفِب السححف مف  .ِللفِخدف

انو بفاِب: [ِحينفئِۭذ قفالف سولفيفمف كونو فِي الضح ب  إِنحهو يفسف نفاكف إِلفى الفبفِد. قفالف الرح كفانا  ِلسوكف نفى مف أفنفا بفنفيفتو لفكف بفيفتف سوكف كف كولح]. وف بفارف هو وف هف جف ِلكو وف لف الفمف وح حف وف
اقِف  ائِيلف وف رف هووِر إِسف مف كولح جو ائِيلف وف رف هووِر إِسف مف قفالف. جو يفِه قفائِل : [وف لف بِيفدف مف أفكف دف أفبِي وف لحمف بِففِمِه دفاوو ائِيلف الحِذي كف رف ب  إِلفهو إِسف ك  الرح بفارف مف: مو نفذو يفوف مو

ئِيسا  ل  يفكوونو رف جو تو رف تفرف لف اخف ِمي هونفاكف وف ائِيلف ِلبِنفاِء بفيفۭت ِليفكوونف اسف رف بفاِط إِسف ِميعِ أفسف ِدينفة  ِمنف جف تفرف مف رف لفمف أفخف ِض ِمصف تو شفعفبِي ِمنف أفرف جف رف أفخف
ائِيلف رف ائِيلف. ِلشفعفبِي إِسف رف دف ِليفكوونف عفلفى شفعفبِي إِسف تو دفاوو تفرف اخف ا وف ِمي فِيهف ِليمف ِليفكوونف اسف شف تو أوورو تفرف دف أفبِي أفنف يفبفنِيف بفيفتا . بفِل اخف كفانف فِي قفلفِب دفاوو وف

دف أفبِي ب  ِلدفاوو ائِيلف ففقفالف الرح رف ِ إِلفِه إِسف بت ِم الرح ِن ذفِلكف فِي قفلفبِكف: ِلسف سفنفتف بِكفوف ِمي قفدف أفحف ِل أفنحهو كفانف فِي قفلفبِكف أفنف تفبفنِيف بفيفتا  ِلسف إِلح أفنحكف. ِمنف أفجف
ِمي لفبِكف هووف يفبفنِي الفبفيفتف ِلسف اِرجو ِمنف صو دف أفبِي. أفنفتف لف تفبفنِي الفبفيفتف بفِل ابفنوكف الفخف كفانف دفاوو تو أفنفا مف قفدف قومف لحمف بِِه وف هو الحِذي تفكف ب  كفلفمف أفقفامف الرح وف

ائِيلف رف ِ إِلفِه إِسف بت ِم الرح بفنفيفتو الفبفيفتف ِلسف ب  وف لحمف الرح ا تفكف ائِيلف كفمف رف ِ إِسف ِسيت لفسفتو عفلفى كورف جف ِ الحِذي. وف بت دو الرح عفتو هونفاكف التحابووتف الحِذي فِيِه عفهف ضف وف وف
ائِيلف رف عف بفنِي إِسف يفِه]. قفطفعفهو مف بفسفطف يفدف ائِيلف وف رف اعفِة إِسف مف اهف كولتِ جف ِ توجف بت بفحِ الرح ذف امف مف قففف أفمف وف عفلفهو فِي. (وف جف اۭس وف نفعف ِمنفبفرا  ِمنف نوحف انف صف لفنح سولفيفمف

ائِيلف رف اعفِة إِسف مف اهف كولتِ جف بفتفيفِه توجف كف ثفا عفلفى رو لفيفِه ثومح جف قففف عف وف عۭ وف تِففاعوهو ثفلفثو أفذفرو ارف عۭ وف سو أفذفرو مف هو خف ضو عفرف عۭ وف سو أفذفرو مف سفِط الدحاِر طوولوهو خف وف



اِء وف السحمف يفِه نفحف بفسفطف يفدف قفالف) وف كف: [وف امف ِة ِلعفبِيِدكف السحائِِرينف أفمف مف حف الرح ِد وف افِظو الفعفهف ِض حف الفرف اِء وف ائِيلف لف إِلفهف ِمثفلوكف فِي السحمف رف ب  إِلفهو إِسف ا الرح أفي هف
ِم. بِكولتِ قولووبِِهمف ذفا الفيفوف لفتف بِيفِدكف كفهف مف تف بِففِمكف وأفكف تفهو بِِه ففتفكفلحمف لحمف ا كف دف أفبِي مف ِفظفتف ِلعفبفِدكف دفاوو ففظف. الحِذي قفدف حف ائِيلف احف رف ب  إِلفهو إِسف ا الرح النف أفي هف وف

تفهو بِِه قفائِل  لحمف ا كف دف أفبِي مف وا فِي شفِريعفتِي: ِلعفبفِدكف دفاوو تحى يفِسيرو مف حف قفهو ِفظف بفنووكف طورو ائِيلف إِنف حف رف ِ إِسف ِسيت ِلسو عفلفى كورف ل  يفجف جو اِمي رف لف يوعفدفمو لفكف أفمف
اِمي تف أفنفتف أفمف ا ِسرف دف. كفمف تف بِِه عفبفدفكف دفاوو كف الحِذي كفلحمف قحقف كفلفمو ائِيلف ففلفيفتفحف رف ب  إِلفهو إِسف ا الرح النف أفي هف عف اِلنفسفاِن عفلفى. وف قتا  مف و حف كونو اح لفنحهو هفلف يفسف

اِت لف تفسفعوكف ففكفمف بِالفقفلتِ هفذفا الفبفيفتو الحِذي بفنفيفتو اوف اءو السحمف سفمف اتو وف اوف ذفا السحمف ِض؟ هووف ب ! الفرف ا الرح ِعِه أفي هف ر  إِلفى تفضف ففالفتفِفتف إِلفى صفلفةِ عفبفِدكف وف
كف امف ا عفبفدوكف أفمف لتِيهف الصحلفةف الحتِي يوصف اخف وف رف عِ الص  مف اسف ِضعِ الحِذي قولفتف. إِلفِهي وف وف لفيفل  عفلفى الفمف ارا  وف تفيفِن عفلفى هفذفا الفبفيفِت نفهف ففتووحف يفنفاكف مف ِلتفكوونف عف

ل ونف فِي هفذفا ائِيلف الحِذينف يوصف رف شفعفبِكف إِسف بفِدكف وف عفاِت عف ر  عف تفضف مف اسف ِضعِ وف وف ا عفبفدوكف فِي هفذفا الفمف لتِيهف عف الصحلفةف الحتِي يوصف مف كف فِيِه ِلتفسف مف عو اسف إِنحكف تفضف
ِفرف إِذفا سفِمعفتف ففاغف اِء وف نفاكف ِمنف السحمف ِضعِ سوكف وف عف أفنفتف ِمنف مف مف اسف ِضعِ وف وف اءف. الفمف جف ففهو وف لتِ لفف  ِليوحف لفيفِه حف ِضعف عف وو اِحبِِه وف د  إِلفى صف ف أفحف أ طف إِنف أفخف

رو توبفرتِ أفِسِه وف عفلو طفِريقفهو عفلفى رف نِبف ففتفجف ذف اقفِض بفيفنف عفبِيِدكف إِذف توعفاقِبو الفمو لف وف مف اعف اِء وف عف أفنفتف ِمنف السحمف مف بفِحكف فِي هفذفا الفبفيفِت ففاسف ذف امف مف لففو أفمف الفحف
ِه سفبف بِرتِ عووا. الفبفارح إِذف توعفِطيِه حف رح تفضف ل وا وف صف ِمكف وف فووا بِاسف تفرف اعف عووا وف جف ووا إِلفيفكف ثومح رف أ طف مف أفخف ِ لفنحهو امف الفعفدووت ائِيلو أفمف رف إِِن انفكفسفرف شفعفبوكف إِسف وف

لبفائِِهمف مف وف ا لفهو طفيفتفهف ِض الحتِي أفعف مف إِلفى الفرف ِجعفهو أفرف ائِيلف وف رف ِطيحةف شفعفبِكف إِسف ِفرف خف اغف اِء وف عف أفنفتف ِمنف السحمف مف وف هفذفا الفبفيفِت ففاسف كف نفحف امف ِلقفِت. [أفمف إِذفا أوغف
عف أفنفتف ِمنف مف مف ففاسف ايفقفتفهو ِطيحتِِهمف لفنحكف ضف عووا عفنف خف جف رف ِمكف وف فووا بِاسف تفرف اعف كفاِن وف ل وا فِي هفذفا الفمف ووا إِلفيفكف ثومح صف أ طف مف أفخف طفر  لفنحهو لفمف يفكونف مف اءو وف السحمف
ا ِلشفعفبِكف تفهف طفيف ِضكف الحتِي أفعف طفرا  عفلفى أفرف ِط مف أفعف لوكوونف فِيِه وف اِلحف الحِذي يفسف مو الطحِريقف الصح هو ائِيلف ففتوعفلتِمف رف شفعفبِكف إِسف ِطيحةف عفبِيِدكف وف ِفرف خف اغف اِء وف السحمف

اثا  دونِِهمف فِي كولتِ. ِميرف ِض مو هومف فِي أفرف دفاؤو هومف أفعف رف اصف دفم  أفوف إِذفا حف رف اد  أفوف جف رف قفان  أفوف جف بفأ  أفوف لفففح  أفوف يفرف ارف وف وع  إِذفا صف ِض جو ارف فِي الفرف إِذفا صف
عفهو جف وف بفتفهو وف رف اِحۭد ضف ائِيلف الحِذينف يفعفِرفوونف كول  وف رف ِ إِنفسفاۭن كفانف أفوف ِمنف كولتِ شفعفبِكف إِسف عۭ تفكوونو ِمنف أفيت ر  كول  تفضف ۭض ففكول  صفلفةۭ وف رف كولتِ مف بفۭة وف رف ضف

ا تفعفِرفو قفلفبفهو قِِه كفمف سفبف كولتِ طورو ِط كولح إِنفسفاۭن حف أفعف ِفرف وف اغف نفاكف وف كفاِن سوكف اِء مف عف أفنفتف ِمنف السحمف مف وف هفذفا الفبفيفِت ففاسف يفِه نفحف لفنحكف أفنفتف. ففيفبفسوطو يفدف
دفكف تفعفِرفو قولووبف بفنِي الفبفشفِر حف طفيفتف لبفائِنفا. وف ِض الحتِي أفعف ِه الفرف جف ا عفلفى وف يوونف فِيهف قِكف كولح الفيحاِم الحتِي يفحف وا فِي طورو يفِسيرو افووكف وف كفذفِلكف. ِليفخف وف

اءووا تفى جف دوودفةِ ففمف مف اِعكف الفمف ِذرف يفِدكف الفقفِويحِة وف ِمكف الفعفِظيِم وف ِل اسف ۭض بفِعيدفةۭ ِمنف أفجف اءف ِمنف أفرف قفدف جف ائِيلف وف رف نفبِي  الحِذي لفيفسف هووف ِمنف شفعفبِكف إِسف الفجف
كف مف ِض اسف لفمف كول  شوعووِب الفرف نفبِي  ِليفعف عووكف بِِه الفجف ا يفدف سفبف كولتِ مف اففعفلف حف نفاكف وف كفاِن سوكف اِء مف عف أفنفتف ِمنف السحمف مف ل وا فِي هفذفا الفبفيفِت ففاسف صف وف

كف قفدف دوِعيف عفلفى هفذفا الفبفيفِت الحِذي بفنفيفتو مف وا أفنح اسف لفمو ِليفعف ائِيلف وف رف افووكف كفشفعفبِكف إِسف دفائِِه فِي الطحِريِق الحِذي. [ففيفخف بفِة أفعف ارف حف جف شفعفبوكف ِلمو رف إِذفا خف
اقفِض مف وف عفهو ر  تفضف مف وف اِء صفلفتفهو عف ِمنف السحمف مف ِمكف ففاسف الفبفيفِت الحِذي بفنفيفتو ِلسف ا وف تفهف تفرف ِدينفِة الحتِي اخف وف هفِذِه الفمف ل وا إِلفيفكف نفحف صف مف فِيِه وف ِسلوهو تورف

اءفهومف ووا إِلفيفكف . قفضف طفأ ِطئو(إِذفا أفخف ۭض بفِعيدفةۭ أفوف قفِريبفۭة) لفنحهو لفيفسف إِنفسفان  لف يوخف سفبفاهومف سفابووهومف إِلفى أفرف ِ وف امف الفعفدووت مف أفمف دفففعفتفهو لفيفِهمف وف غفِضبفتف عف وف
ِض سفبفيِِهمف قفائِِلينف عووا إِلفيفكف فِي أفرف رح تفضف عووا وف جف رف ا وف نف إِلفيفهف بفوف ِض الحتِي يوسف د وا إِلفى قولووبِِهمف فِي الفرف عووا: ففإِذفا رف جف رف نفبفنفا وف أفذف نفا وف جف عفوح أفنفا وف طف قفدف أفخف

تف تفرف ِدينفِة الحتِي اخف الفمف ا لبفائِِهمف وف طفيفتفهف ِضِهِم الحتِي أفعف وف أفرف ل وا نفحف صف ا وف يِِهِم الحتِي سفبووهومف إِلفيفهف ِض سفبف فوِسِهمف فِي أفرف ِمنف كولتِ أفنف إِلفيفكف ِمنف كولتِ قولووبِِهمف وف
ووا بِِه إِلفيفكف طفأ ا أفخف ِفرف ِلشفعفبِكف مف اغف اءفهومف وف اقفِض قفضف عفاتِِهمف وف ر  تفضف مف وف نفاكف صفلفتفهو كفاِن سوكف اِء ِمنف مف عف ِمنف السحمف مف ِمكف ففاسف الفبفيفِت الحِذي بفنفيفتو ِلسف .وف

كفاِن ِغيفتفيفِن ِلصفلفةِ هفذفا الفمف صف أوذونفاكف مو تفيفِن وف ففتووحف نفاكف مف كف. النف يفا إِلفِهي ِلتفكونف عفيف تفابووتو ِعزتِ تِكف أفنفتف وف احف ب  اِللفهو إِلفى رف ا الرح النف قومف أفي هف .وف
يفِر ونف بِالفخف تفِهجو كف يفبف أفتفِقيفاؤو لفصف وف ب  اِللفهو يفلفبِسوونف الفخف ا الرح نفتوكف أفي هف ِسيِحكف. كفهف هف مف جف دح وف ب  اِللفهو لف تفرو ا الرح دف عفبفِدكف. أفي هف اِحمف دفاوو رف اذفكورف مف ]. 

ِ الفبفيفتف بت دو الرح جف ف مف لف مف الذحبفائِحف وف قفةف وف رف حف أفكفلفِت الفمو اِء وف لفِت النحارو ِمنف السحمف انو ِمنف الصحلفةِ نفزف ا انفتفهفى سولفيفمف لفمح لووا. وف خو نفةو أفنف يفدف تفِطعِ الفكفهف لفمف يفسف وف
ِ بت ف بفيفتف الرح لف ِ مف بت دف الرح جف ِ لفنح مف بت وا عفلفى. بفيفتف الرح ر  خف ِ عفلفى الفبفيفِت وف بت ِد الرح جف مف وِل النحاِر وف ونف ِعنفدف نوزو ائِيلف يفنفظورو رف ِميعو بفنِي إِسف كفانف جف وف

توهو مف حف إِلفى الفبفِد رف اِلح  وف بح لفنحهو صف دووا الرح مف حف دووا وف سفجف عِ وف زح جف ِض عفلفى الفبفلفِط الفمو وِهِهمف إِلفى الفرف جو وا ذفبفائِحف. وو كولح الشحعفِب ذفبفحو ِلكف وف ثومح إِنح الفمف
ِ بت امف الرح انو ذفبفائِحف ِمنف الفبفقفِر. أفمف ِلكو سولفيفمف ذفبفحف الفمف ِ: وف كول  الشحعفِب بفيفتف اح ِلكو وف دفشحنف الفمف ِرينف أفلففا  وف ِعشف ِمنف الفغفنفِم ِمئفة  وف ِرينف أفلففا  وف ِعشف .اثفنفيفِن وف

 ِ بت ِد الرح مف ِل حف ِلكو لفجف دو الفمف ا دفاوو ِ الحتِي عفِملفهف بت اللحِوي ونف بِآلفِت ِغنفاِء الرح اِرِسِهمف وف حف اقِِفينف عفلفى مف نفةو وف كفانف الفكفهف تفهو[وف مف حف ِحينف] لفنح إِلفى الفبفِد رف
اقِف  ائِيلف وف رف كول  إِسف مف وف قفابِلفهو اِق مو ونف فِي الفبفوف نفةو يفنففوخو الفكفهف ا وف دو بِهف بف هونفاكف. سفبححف دفاوو ِ لفنحهو قفرح بت امف بفيفِت الرح اِر الحتِي أفمف سفطف الدح انو وف قفدحسف سولفيفمف وف

مف الشححف اِت وف التحقفِدمف قفاِت وف رف حف ِف لفنف يفسفعف الفمو انو لفمف يفكف اِس الحِذي عفِملفهو سولفيفمف بفحف الن حف ذف ِة لفنح مف مف ذفبفائِحِ السحلفمف شفحف قفاِت وف رف حف انو. الفمو عفيحدف سولفيفمف وف
رف اِدي ِمصف اةف إِلفى وف مف ِل حف خف دف ا  ِمنف مف هوور  عفِظيم  ِجدت مف جو عفهو وف ائِيلف مف رف كول  إِسف قفِت سفبفعفةف أفيحاۭم وف تِكفافا . الفِعيدف فِي ذفِلكف الفوف ِم الثحاِمِن اعف عفِملووا فِي الفيفوف وف

الفِعيدف سفبفعفةف أفيحاۭم ذفبفحِ سفبفعفةف أفيحاۭم وف ِشينف الفمف مف عفِملووا تفدف فف الشحعفبف إِلفى ِخيفاِمِهمف ففِرِحينف. لفنحهو ِر السحابِعِ صفرف ِرينف ِمنف الشحهف الفِعشف ِم الثحاِلِث وف فِي الفيفوف وف
بِِه ائِيلف شفعف رف ِلسف انف وف ِلسولفيفمف دف وف ب  ِلدفاوو يفِر الحِذي عفِملفهو الرح ِل الفخف يتِبِي الفقولووِب لفجف طف ِلِك. وف بفيفتف الفمف ِ وف بت انو بفيفتف الرح لف سولفيفمف مف أفكف طفرف. وف ا خف كولح مف وف

حف فِيِه تِِه نفجف فِي بفيف ِ وف بت لفهو فِي بفيفِت الرح انف أفنف يفعفمف قفالف لفهو. بِبفاِل سولفيفمف انف لفيفل  وف ب  ِلسولفيفمف اءفى الرح تفرف كفانف: [وف تو هفذفا الفمف تفرف اخف قفدف سفِمعفتو صفلفتفكف وف
ۭة عف شفعفبِي. ِلي بفيفتف ذفبِيحف اضف بفأ  عفلفى شفعفبِي ففإِذفا تفوف سفلفتو وف إِنف أفرف ضف وف ادف أفنف يفأفكولف الفرف رف تو الفجف رف إِنف أفمف طفر  وف لفمف يفكونف مف اءف وف لفقفتو السحمف إِنف أفغف

مف هو ضف أوبفِرئو أفرف مف وف ِطيحتفهو ِفرو خف أفغف اِء وف عو ِمنف السحمف مف ِديئفِة ففإِنتِي أفسف قِِهِم الرح عووا عفنف طورو جف رف ِهي وف جف لفبووا وف طف ل وا وف صف لفيفِهمف وف ِمي عف افلنف. الحِذينف دوِعيف اسف
كفاِن ِغيفتفيفِن إِلفى صفلفةِ هفذفا الفمف صف أوذونفايف مو تفيفِن وف ففتووحف تفكوونو. عفيفنفايف تفكوونفاِن مف ِمي فِيِه إِلفى الفبفِد وف قفدحسفتو هفذفا الفبفيفتف ِليفكوونف اسف تو وف تفرف النف قفِد اخف وف

قفلفبِي هونفاكف كولح الفيحاِم كفاِمي. عفيفنفايف وف أفحف ائِِضي وف ِفظفتف ففرف حف توكف بِِه وف رف ا أفمف سفبف كولتِ مف عفِملفتف حف دو أفبووكف وف ا سفلفكف دفاوو اِمي كفمف أفنفتف إِنف سفلفكفتف أفمف وف
دف أفبفاكف قفائِل  ا عفاهفدفتو دفاوو لفِككف كفمف ِسيح مو ائِيلف: ففإِنتِي أوثفبتِتو كورف رف ل  يفتفسفلحطو عفلفى إِسف جو مو لفكف رف ائِِضي. لف يوعفدف تومف ففرف كف تفرف قفلفبفتومف وف لفِكنف إِِن انف وف

هفذفا الفبفيفتو الحِذي مف إِيحاهفا وف طفيفتوهو ِضي الحتِي أفعف مف ِمنف أفرف لفعوهو ا ففإِنتِي أفقف تومف لفهف دف سفجف ى وف رف ة  أوخف تومف آِلهف عفبفدف ذفهفبفتومف وف كومف وف امف ا أفمف عفلفتوهف ايفايف الحتِي جف صف وف وف
ِميعِ الش عووِب أفة  فِي جف هوزف ثفل  وف عفلوهو مف أفجف اِمي وف هو ِمنف أفمف حو رف ِمي أفطف توهو ِلسف يفقوولو. قفدحسف بو وف ر  بِِه يفتفعفجح نف يفمو تفِفعا  كول  مف رف هفذفا الفبفيفتو الحِذي كفانف مو :وف

ذفا الفبفيفِت؟ ففيفقوولوونف ِلهف ِض وف ِذِه الفرف ب  هفكفذفا ِلهف اذفا عفِملف الرح سحكووا: ِلمف تفمف رف وف ِض ِمصف مف ِمنف أفرف هو جف رف بح إِلفهف آبفائِِهِم الحِذي أفخف كووا الرح مف تفرف ِل أفنحهو ِمنف أفجف
لفيفِهمف كولح هفذفا الشحرتِ لفبف عف بفدووهفا ِلذفِلكف جف عف ا وف دووا لفهف سفجف ى وف رف ۭة أوخف  .[بِآِلهف

ائِيلف رف ا بفنِي إِسف كفنف فِيهف أفسف انف وف امو ِلسولفيفمف ورف طفاهفا حو دونف الحتِي أفعف انو الفمو بفيفتفهو بفنفى سولفيفمف ِ وف بت انو بفيفتف الرح ِرينف سفنفة  بفعفدف أفنف بفنفى سولفيفمف ايفِة ِعشف بفعفدف نِهف .وف
ا لفيفهف قفِويف عف اةِ صووبفةف وف مف انو إِلفى حف ذفهفبف سولفيفمف اةف. وف مف اِزِن الحتِي بفنفاهفا فِي حف خف دوِن الفمف ِميعف مو جف يحِة وف رف فِي الفبفرتِ مو بفنفى تفدف يفا. وف ونف الفعولف ورو بفنفى بفيفتف حو وف



اِرضف عفوف اۭب وف أفبفوف اۭر وف وف فسف ِصينفة  بِأ دونا  حف ففلفى مو ونف الس  ورو بفيفتف حو بفاِت. وف كف رف دوِن الفمف ِميعف مو جف انف وف اِزِن الحتِي كفانفتف ِلسولفيفمف خف دوِن الفمف كولح مو لفةف وف بفعف وف
ِض سولفطفانِِه فِي كولتِ أفرف فِي لوبفنفانف وف ِليمف وف شف ِغبف أفنف يفبفنِيفهو فِي أوورو انف الحِذي رف غووِب سولفيفمف رف كولح مف سفاِن وف دوِن الففورف مو ِميعو الشحعفِب الفبفاقِي ِمنف. وف ا جف أفمح

ِض الحِذينف لفمف يوففنِِهمف بفنوو ائِيلف ِمنف بفيفنِِهِم الحِذينف بفقووا بفعفدفهومف فِي الفرف رف الفيفبووِسيتِينف الحِذينف لفيفسووا ِمنف إِسف يتِينف وف ِ الفِحوت يتِينف وف الفِفِرزتِ وِريتِينف وف الفمو الفِحثتِيتِينف وف
ِم ة  إِلفى هفذفا الفيفوف رف لفيفِهمف سوخف انو عف عفلف سولفيفمف ائِيلف ففجف رف سفاءو. إِسف ؤف رو ِقتفاِل وف الو الف مف ِرجف ِلِه لفنحهو مف عفبِيدا  ِلشوغف انو ِمنفهو عفلف سولفيفمف ائِيلف ففلفمف يفجف رف ا بفنوو إِسف أفمح وف

سفانِِه فورف كفبفاتِِه وف رف سفاءو مف ؤف رو اِدِه وف لتِطوونف عفلفى الشحعفِب. قووح تفسف سوونف الفمو مف خف انف ِمئفتفاِن وف ِلِك سولفيفمف كحِلينف الحِذينف ِللفمف وف سفاءو الفمو ؤف لفِء رو هفؤو ا بِنفتو. وف أفمح وف
ا لفنحهو قفالف دف إِلفى الفبفيفِت الحِذي بفنفاهو لفهف ِدينفِة دفاوو انو ِمنف مف عفدفهفا سولفيفمف نف ففأفصف عفوف اِكنف: [فِرف ائِيلف لفنح الفمف رف ِلِك إِسف دف مف أفة  ِلي فِي بفيفِت دفاوو رف كوِن امف لف تفسف

قفدحسفة  ا ِهيف مو ِ إِنحمف بت ا تفابووتو الرح لف إِلفيفهف واِق]. الحتِي دفخف ِ الحِذي بفنفاهو قودحامف الرتِ بت بفحِ الرح ذف ِ عفلفى مف بت قفاۭت ِللرح رف حف انو مو عفدف سولفيفمف ۭم. ِحينفئِۭذ أفصف رف كولتِ يفوف أفمف
ِعيِد ِعيِد الفسفابِيعِ وف اۭت فِي السحنفِة فِي ِعيِد الفففِطيِر وف رح اِسِم ثفلفثف مف وف الفمف الفِهلحِة وف وسفى فِي الس بووِت وف ِصيحِة مو سفبف وف قفاِت حف رف حف ِمِه ِمنف الفمو بِيفوف

ظفالتِ اسفاتِِهمف . الفمف اللحِويتِينف عفلفى ِحرف تِِهمف وف مف نفِة عفلفى ِخدف قف الفكفهف دف أفبِيِه فِرف اِء دفاوو سفبف قفضف قففف حف أفوف نفِة(وف امف الفكفهف ِة أفمف مف الفِخدف بِيحِ وف ۭم) ِللتحسف ِل كولتِ يفوف عفمف
قِِهمف عفلفى كولتِ بفاۭب سفبف فِرف ابِينف حف الفبفوح ِمِه وف ِ. بِيفوف ِل اح جو دف رف ِصيحةو دفاوو اللحِويتِينف. لفنحهو هفكفذفا ِهيف وف نفِة وف ِلِك عفلفى الفكفهف ِصيحِة الفمف لفمف يفِحيدووا عفنف وف وف

ائِِن زف فِي الفخف ۭر وف ايفتِِه. فِي كولتِ أفمف إِلفى نِهف ِ وف بت ِم تفأفِسيِس بفيفِت الرح انف إِلفى يفوف ِل سولفيفمف ف كول  عفمف يحأ ِ. ففتفهف بت لف بفيفتو الرح انو إِلفى. ففكفمو ِحينفئِۭذ ذفهفبف سولفيفمف
ِض أفدوومف ِر فِي أفرف لفةف عفلفى شفاِطِئ الفبفحف إِلفى أفيف ابِرف وف يوونف جف عف عفبِيِد. ِعصف فتووا مف رف ففأ عفبِيدا  يفعفِرفوونف الفبفحف امو بِيفِد عفبِيِدِه سوفونا  وف ورف سفلف لفهو حو أفرف وف

انف ِلِك سولفيفمف ا إِلفى الفمف أفتووا بِهف نفةف ذفهفۭب وف زف ِسينف وف مف خف بفعف ِمئفۭة وف ذووا ِمنف هونفاكف أفرف أفخف انف إِلفى أووفِيرف وف  .سولفيفمف
ة  ارف ِحجف ةۭ وف ذفهفبا  بِكفثفرف يفابا  وف اِملفۭة أفطف اۭل حف ِجمف ا  وف ِكۭب عفِظيۭم ِجدت وف ِليمف بِمف شف سفائِلف إِلفى أوورو انف بِمف تفِحنف سولفيفمف فتفتف ِلتفمف انف ففأ بفِر سولفيفمف ِلكفةو سفبفا بِخف سفِمعفتف مف وف

ا ا فِي قفلفبِهف تفهو عفنف كولتِ مف لحمف كف انف وف فتفتف إِلفى سولفيفمف ة  ففأ ا. كفِريمف انو بِكولتِ كفلفِمهف هفا سولفيفمف بفرف فخف هفا بِِه. ففأ بفرف أفخف ر  إِلح وف انف أفمف فف عفنف سولفيفمف لفمف يوخف أفتف. وف ا رف ففلفمح
قفاتِِه الحتِي كفانف رف حف مو مف وف لفبِسفهو مف سوقفاتفهو وف مف وف لفبِسفهو مف دحاِمِه وف قِفف خو وف مف ِلسف عفبِيِدِه وف جف مف تِِه وف ائِدف طفعفامف مف الفبفيفتف الحِذي بفنفاهو وف انف وف ةف سولفيفمف مف ِلكفةو سفبفا ِحكف مف

وح  بفعفدو ا رو ِ لفمف تفبفقف فِيهف بت ِعدوهفا فِي بفيفِت الرح ِلِك. يوصف تِكف: [ففقفالفتف ِللفمف مف عفنف ِحكف وِركف وف ِضي عفنف أومو بفرو الحِذي سفِمعفتوهو فِي أفرف ِحيح  الفخف لفمف! صف وف
تِكف مف ةِ ِحكف ثفرف ِف كف بفرف بِنِصف ذفا لفمف أوخف وف يفنفايف ففهو تف عف رف أفبفصف تحى ِجئفتو وف مف حف هو قف كفلفمف دتِ توهو. أوصف بفِر الحِذي سفِمعف طووبفى. ِزدفتف عفلفى الفخف اِلكف وف ففطووبفى ِلِرجف

تفكف مف السحاِمِعينف ِحكف كف دفائِما  وف امف اقِِفينف أفمف لفِء الفوف ِ إِلفِهكف. ِلعفبِيِدكف هفؤو بت ِلكا  ِللرح ِسيتِِه مف عفلفكف عفلفى كورف جف ب  إِلفهوكف الحِذي سورح بِكف وف كا  الرح بفارف لفنح. ِليفكونف مو
ل  عفدف ما  وف كف ِريف حو ِلكا  ِلتوجف لفيفِهمف مف عفلفكف عف ائِيلف ِليوثفبِتفهو إِلفى الفبفِد قفدف جف رف بح إِسف ة ]. إِلفهفكف أفحف يفابا  كفثِيرف أفطف نفةف ذفهفۭب وف زف ِرينف وف ِعشف ِلِك ِمئفة  وف دفتف ِللفمف أفهف وف

انف ِلِك سولفيفمف ِلكفةو سفبفا ِللفمف دفتفهو مف يِب الحِذي أفهف لفمف يفكونف ِمثفلو ذفِلكف الطتِ ة  وف ة  كفِريمف ارف ِحجف ا  وف لفبووا ذفهفبا  ِمنف. ِجدت انف الحِذينف جف عفبِيدو سولفيفمف امف وف ورف كفذفا عفبِيدو حو وف
ۭة ةۭ كفِريمف ارف ِحجف نفدفِل وف شفِب الصح ا قفبفلو. أووفِيرف أفتووا بِخف لفمف يورف ِمثفلوهف بفابا  وف رف ادا  وف وف أفعف ِلِك وف بفيفِت الفمف ِ وف بت جا  ِلبفيفِت الرح نفدفِل دفرف شفبف الصح ِلكو خف عفِملف الفمف وف

ِض يفهووذفا ِلِك. فِي أفرف ا أفتفتف بِِه إِلفى الفمف ل  عفمح لفبفتف ففضف اهفا الحِذي طف تفهف شف ِلكفةف سفبفا كولح مو انو مف ِلكو سولفيفمف طفى الفمف أفعف ا. وف ِضهف ذفهفبفتف إِلفى أفرف ففتف وف رف ففانفصف
عفبِيدوهفا ارو. ِهيف وف اءف بِِه الت جح ل  عفِن الحِذي جف نفةف ذفهفۭب ففضف زف ِستتِينف وف ِستتا  وف اِحدفةۭ ِستح ِمئفۭة وف انف فِي سفنفۭة وف اءف سولفيفمف نو الذحهفِب الحِذي جف زف كفانف وف وف

تفبفِضعوونف سف الفمو انف. وف ۭة إِلفى سولفيفمف فِضح ِض كفانووا يفأفتوونف بِذفهفۭب وف لفةو الفرف وو ِب وف لووِك الفعفرف كول  مو ۭس ِمنف ذفهفۭب. وف انو ِمئفتفيف تورف ِلكو سولفيفمف عفِملف الفمف وف
اِحدف ثفلفثو ِمئفِة شفاقِۭل نح الفوف ۭق خفصح الفِمجف طفرح نتۭ ِمنف ذفهفۭب مو ثفلفثف ِمئفِة ِمجف ِق وف طفرح اِحدف ِست  ِمئفِة شفاقِۭل ِمنف الذحهفِب الفمو سف الفوف ۭق خفصح الت رف طفرح مو

ِر لوبفنفانف. ِمنف الذحهفِب عف ِلكو فِي بفيفِت وف ا الفمف عفلفهف جف اِلۭص. وف غفشحاهو بِذفهفۭب خف ِسيتا  عفِظيما  ِمنف عفاجۭ وف ِلكو كورف عفِملف الفمف اۭت. وف جف ِ ِست  دفرف ِسيت ِللفكورف .وف
انِِب الفيفدفيفِن اقِففاِن بِجف أفسفدفاِن وف لووِس وف كفاِن الفجو ِمنف هونفاكف عفلفى مف يفدفاِن ِمنف هونفا وف تحِصلفة  وف ا مو ِطئ  ِمنف ذفهفۭب كول هف وف ِ مف ِسيت ِللفكورف اثفنفا عفشفرف أفسفدا . وف وف

ِمنف هونفاكف ِ ِمنف هونفا وف تت اِت الستِ جف اقِففة  هونفاكف عفلفى الدحرف اِلِك. وف مف ِميعِ الفمف لف ِمثفلوهو فِي جف ِميعو. لفمف يوعفمف جف انف ِمنف ذفهفۭب وف ِلِك سولفيفمف ِب الفمف ِميعو آنِيفِة شورف جف وف
اِلۭص ِر لوبفنفانف ِمنف ذفهفۭب خف عف امف. آنِيفِة بفيفِت وف ورف عف عفبِيِد حو ِشيشف مف ِلِك كفانفتف تفِسيرو إِلفى تفرف انف لفنح سوفونف الفمف ةو شفيفئا  فِي أفيحاِم سولفيفمف سفِب الفِفضح لفمف توحف

اِويسف طفوف ودا  وف قورو عفاجا  وف ة  وف فِضح اِملفة  ذفهفبا  وف ة  فِي كولتِ ثفلفِث ِسنِينف حف رح ِشيشف تفأفتِي مف كفانفتف سوفونو تفرف لووِك. وف انو عفلفى كولتِ مو ِلكو سولفيفمف ففتفعفظحمف الفمف
ِة مف الفِحكف ِض فِي الفِغنفى وف و فِي قفلفبِِه. الفرف ا اح عفلفهف تفهو الحتِي جف مف عووا ِحكف مف انف ِليفسف هف سولفيفمف جف ِض يفلفتفِمسوونف وف لووِك الفرف ِميعو مو كفانف جف كفانووا يفأفتوونف كول . وف وف

بِغفاۭل سفنفة  ففسفنفة  يفۭل وف خف يفاۭب وف أفطف ِسلفحۭ وف لفۭل وف حو آنِيفِة ذفهفۭب وف ۭة وف ِديحتِِه بِآنِيفِة فِضح اِحۭد بِهف اثفنفا. وف بفاۭت وف كف رف مف يفۭل وف ِد خف بفعفةو آلفِف ِمذفوف انف أفرف كفانف ِلسولفيفمف وف
ِليمف شف ِلِك فِي أوورو عف الفمف مف كفبفاِت وف رف دوِن الفمف ا فِي مو عفلفهف ِطينِيتِينف. عفشفرف أفلففف ففاِرۭس ففجف ِض الفِفِلسف ِر إِلفى أفرف لووِك ِمنف النحهف ِميعِ الفمو لتِطا  عفلفى جف تفسف كفانف مو وف

رف وِم ِمصف إِلفى توخو ةِ. وف ثفرف ِل فِي الفكف يفِز الحِذي فِي السحهف مح زف ِمثفلف الفجو عفلف الفرف جف ةِ وف ارف ِليمف ِمثفلف الفِحجف شف ةف فِي أوورو ِلكو الفِفضح عفلف الفمف جف جو. وف رف خف كفانف مو وف
اِضي ِميعِ الفرف ِمنف جف رف وف انف ِمنف ِمصف يفِل سولفيفمف ةِ أفِخيحا. خف فِي نوبووح ِ وف بفاِر نفاثفانف النحبِيت تووبفة  فِي أفخف كف ةِ مف الفِخيرف انف الوولفى وف وِر سولفيفمف بفِقيحةو أومو وف

بفعفامف بفِن نفبفاطف ائِي عفلفى يفرو ى يفعفدوو الرح ؤف فِي رو ِ وف يلوونِيت بفِعينف سفنفة . الشتِ ائِيلف أفرف رف ِليمف عفلفى كولتِ إِسف شف انو فِي أوورو لفكف سولفيفمف مف انو. وف عف سولفيفمف طفجف ثومح اضف
دف أفبِيِه ِدينفِة دفاوو عف آبفائِِه ففدفففنووهو فِي مف ضا  عفنفهو. مف بفعفامو ابفنوهو ِعوف حو لفكف رف مف وف . 

لتِكووهو ائِيلف ِليومف رف اءف إِلفى شفِكيمف كول  إِسف بفعفامو إِلفى شفِكيمف لفنحهو جف حو ذفهفبف رف بفعفامو بفنو نفبفاطف . وف ا سفِمعف يفرو لفمح ِه(وف جف بف ِمنف وف يفثو هفرف رف حف هووف فِي ِمصف وف
ِلِك انف الفمف رف) سولفيفمف بفعفامو ِمنف ِمصف عف يفرو جف بفعفامف. رف حو قفالووا ِلرف ائِيلف وف رف كول  إِسف بفعفامو وف فتفى يفرو دفعووهو ففأ سفلووا وف فرف فتِفف ِمنف: [ففأ نفا ففالنف خف إِنح أفبفاكف قفسحى نِيرف

كف ِدمف نفا ففنفخف لفيف عفلفهو عف ِمنف نِيِرِه الثحِقيِل الحِذي جف قفاِسيفِة وف مو]. عوبووِديحِة أفبِيكف الف ِجعووا إِلفيح بفعفدف ثفلفثفِة أفيحاۭم: [ففقفالف لفهو ِلكو. ففذفهفبف الشحعفبو]. ارف تفشفارف الفمف ففاسف
ي  قفائِل  هووف حف انف أفبِيِه وف امف سولفيفمف بفعفامو الش يووخف الحِذينف كفانووا يفِقفوونف أفمف حو ابا  عفلفى هفذفا الشحعفِب؟: [رف وف دح جف ونف أفنف أفرو إِنف كونفتف: [ففقفالووا] كفيففف توِشيرو

سفنا  يفكوونوونف لفكف عفبِيدا  كولح الفيحاِم مف كفلفما  حف تفهو لحمف كف مف وف تفهو يف ضف أفرف وف هفذفا الشحعفِب وف اِلحا  نفحف لفيفِه]. صف ا عف وا بِهف ةف الش يووخِ الحتِي أفشفارو شوورف كف مف ففتفرف
مف فلفهو سفأ هو وف امف قففووا أفمف وف عفهو وف ووا مف دفاثف الحِذينف نفشفأ تفشفارف الفحف اسف ونِي قفائِِلينف: [وف لحمو ابا  عفلفى هفذفا الشحعفِب الحِذينف كف وف دح جف ونف أفنفتومف ففنفرو اذفا توِشيرو فتِفف: بِمف خف

؟ لفيفنفا أفبووكف عفلفهو عف عفهو] ِمنف النتِيِر الحِذي جف ووا مف دفاثو الحِذينف نفشفأ ابف الفحف فجف فتِفف: [ففأ ا أفنفتف ففخف أفمح نفا وف هفكفذفا تفقوولو ِللشحعفِب الحِذينف قفالووا إِنح أفبفاكف ثفقحلف نِيرف
ِط أفبِي: عفنحا سف لفظو ِمنف وف ِري أفغف أفنفا أفِزيدو عفلفى نِيِركومف. إِنح ِخنفصف لفكومف نِيرا  ثفِقيل  وف مح النف أفبِي حف ا أفنفا ففبِالفعفقفاِرِب. وف أفمح يفاِط وف بفكومف بِالستِ اءف]. أفبِي أفدح ففجف

ِلكو رف الفمف ا أفمف ِم الثحاِلِث كفمف بفعفامف فِي الفيفوف حو ِميعو الشحعفِب إِلفى رف جف بفعفامو وف ِم الثحاِلِث: [يفرو ِجعووا إِلفيح فِي الفيفوف ِلكو]. ارف كف الفمف تفرف ةۭ وف ِلكو بِقفسفاوف مو الفمف ابفهو فجف ففأ
دفاِث قفائِل  ةِ الفحف شوورف سفبف مف مف حف هو لحمف كف ةف الش يووخِ وف شوورف بفعفامو مف حو لفيفِه: [رف أفنفا أفِزيدو عف كومف وف ا أفنفا ففبِالفعفقفاِرِب. أفبِي ثفقحلف نِيرف أفمح يفاِط وف بفكومف بِالستِ ].أفبِي أفدح

بفعفامف بفِن نفبفاطف ِ إِلفى يفرو يلوونِيت لحمف بِِه عفنف يفِد أفِخيحا الشتِ هو الحِذي تفكف ب  كفلفمف ِ ِليوِقيمف الرح ِلكو ِللشحعفِب لفنح السحبفبف كفانف ِمنف قِبفِل اح عِ الفمف مف لفمف يفسف أفى. وف ا رف ففلفمح



ِلِك مف قفالف الشحعفبو ِللفمف عف لفهو مف ِلكف لفمف يفسف ائِيلف أفنح الفمف رف دف: [كول  إِسف ۭم لفنفا فِي دفاوو لف نفِصيبف لفنفا فِي ابفِن يفسحى! أفي  قِسف تِِه يفا. وف يفمف اِحۭد إِلفى خف كول  وف
ائِيلو رف دو. إِسف ائِيلف إِلفى ِخيفاِمِهمف!] النف انفظورف إِلفى بفيفتِكف يفا دفاوو رف ذفهفبف كول  إِسف بفعفامو. وف حو لفيفِهمف رف لفكف عف دوِن يفهووذفا ففمف ائِيلف السحاِكنوونف فِي مو رف ا بفنوو إِسف أفمح .وف

اتف ةِ ففمف ارف ائِيلف بِالفِحجف رف هو بفنوو إِسف مف جف ِخيِر ففرف امف الحِذي عفلفى التحسف بفعفامو هفدوورف حو ِلكو رف سفلف الفمف بفِة. ثومح أفرف كف رف ِعدف إِلفى الفمف صف بفعفامو وف حو ِلكو رف ففبفادفرف الفمف
ِم دف إِلفى هفذفا الفيفوف ائِيلو بفيفتف دفاوو رف شفِليمف ففعفصفى إِسف بف إِلفى أوورو رو  .ِليفهف

بفعفامف حو لفكف إِلفى رف دح الفمو ائِيلف ِليفرو رف اِربف إِسف اِرۭب ِليوحف حف تفاۭر مو خف انِينف أفلففف مو ثفمف يفاِمينف ِمئفة  وف بِنف عف ِمنف بفيفِت يفهووذفا وف مف ِليمف جف شف بفعفامو إِلفى أوورو حو اءف رف ا جف لفمح .وف
 ِ ِل اح جو عفيفا رف ِ إِلفى شفمف بت كفانف كفلفمو الرح بِنفيفاِمينف[وف ائِيلف فِي يفهووذفا وف رف كولتِ إِسف ِلِك يفهووذفا وف انف مف بفعفامف بفِن سولفيفمف حو ب : قولف ِلرف عفدووا: هفكفذفا قفالف الرح لف تفصف

تفكومف وف اِربووا إِخف لف توحف رو. وف ارف هفذفا الفمف اِحۭد إِلفى بفيفتِِه لفنحهو ِمنف قِبفِلي صف ِجعووا كول  وف بفعفامف] ارف عووا عفِن الذحهفاِب ِضدح يفرو جف رف ِ وف بت .ففسفِمعووا ِلكفلفِم الرح
اِر فِي يفهووذفا دونا  ِللفِحصف بفنفى مو ِليمف وف شف بفعفامو فِي أوورو حو أفقفامف رف ِريشفةف. وف مف تح وف جف عفدولحمف وف سووكووف وف بفيفتف صوورف وف تفقووعف وف ِعيطفامف وف ۭم وف ففبفنفى بفيفتف لفحف

ِصينفة  دونا  حف يفاِمينف مو بِنف ونف الحتِي فِي يفهووذفا وف بفرو حف أفيحلوونف وف عفةف وف رف صف عفِزيقفةف وف لفِخيشف وف ايِمف وف أفدوورف ِزيفف وف ادا . وف ا قووح عفلف فِيهف جف شفدحدف الفحوصوونف وف وف
بفنفيفاِمينو كفانف لفهو يفهووذفا وف ا  وف شفدحدفهفا كفثِيرا  ِجدت احا  وف ِرمف ِدينفۭة وف اسا  فِي كولتِ مف أفتفرف ۭر وف مف خف يفۭت وف زف أفكفۭل وف ائِنف مف زف خف اللحِوي ونف الحِذينف فِي كولتِ. وف نفةو وف الفكفهف وف

بفنِيِه بفعفامف وف ِليمف لفنح يفرو شف أوورو لفقووا إِلفى يفهووذفا وف انفطف مف وف لفكفهو أفمف مف وف اِعيفهو رف كووا مف وِمِهمف لفنح اللحِويتِينف تفرف ِميعِ توخو يفِه ِمنف جف ثفلووا بفيفنف يفدف ائِيلف مف رف إِسف
وِل الحتِي عفِملف ِللفعوجو ِللت يووِس وف تفففعفاِت وف رف نفة  ِللفمو أفقفامف ِلنفففِسِه كفهف ِ وف بت نووا ِللرح هف ففضووهومف ِمنف أفنف يفكف بفاِط. رف ِميعِ أفسف ِليمف ِمنف جف شف اءف إِلفى أوورو بفعفدفهومف جف وف

ِ إِلفِه آبفائِِهمف بت وا ِللرح بفحو ائِيلف ِليفذف رف ِ إِلفِه إِسف بت مف إِلفى طفلفِب الرح هووا قولووبفهو جح ائِيلف الحِذينف وف رف انف ثفلفثف. إِسف بفعفامف بفنف سولفيفمف حو وا رف قفو  لفكفةف يفهووذفا وف مف شفدحدووا مف وف
انف ثفلفثف ِسنِينف سولفيفمف دف وف وا فِي طفِريِق دفاوو مف سفارو أفة . ِسنِينف لفنحهو رف بفعفامو ِلنفففِسِه امف حو ذف رف اتحخف ايِلف بِنفتف أفِليآبف: وف أفبِيجف دف وف وثف بفِن دفاوو لفةف بِنفتف يفِريمو حف مف

لفدفتف لفهو بفنِينف. بفِن يفسحى شفلووِميثف: ففوف ا وف ِزيزف تحايف وف عف لفدفتف لفهو أفبِيحا وف عفكفةف بِنفتف أفبفشفالوومف ففوف ذف مف اهفمف ثومح بفعفدفهفا أفخف زف يفا وف رف شفمف بفعفامو. يفعووشف وف حو بح رف أفحف وف
ِستتِينف ابفنفة  ِرينف ابفنا  وف ِعشف انِيفة  وف لفدف ثفمف وف يحة  وف ِستتِينف سورتِ أفة  وف رف ةف امف انِيف عفشفرف ذف ثفمف اِريِه لفنحهو اتحخف سفرف ِميعِ نِسفائِِه وف ثفرف ِمنف جف عفكفةف بِنفتف أفبفشفالوومف أفكف .مف

لتِكفهو تِِه ِليومف وف قفائِدا  بفيفنف إِخف أفسا  وف عفكفةف رف بفعفامو أفبِيحا ابفنف مف حو أفقفامف رف يفاِمينف فِي كولتِ. وف بِنف اِضي يفهووذفا وف ِميعِ أفرف قف ِمنف كولتِ بفنِيِه فِي جف ففرح كفانف ففِهيما  وف وف
ةۭ ادا  بِكفثفرف طفاهومف زف أفعف ِصينفِة وف دوِن الفحف ة . الفمو طفلفبف نِسفاء  كفثِيرف وف . 

عفهو ائِيلف مف رف كول  إِسف ِ هووف وف بت كف شفِريعفةف الرح تفشفدحدفتف تفرف بفعفامف وف حو لفكفةو رف مف ا تفثفبحتفتف مف لفمح ِلكو. وف ِعدف ِشيشفقو مف بفعفامف صف حو ِلِك رف اِمسفِة ِللفمف فِي السحنفِة الفخف وف
شفِليمف  رف عفلفى أوورو بح - ِمصف انووا الرح مف خف رف- لفنحهو عفهو ِمنف ِمصف اءووا مف لفمف يفكونف عفدفد  ِللشحعفِب الحِذينف جف ِستتِينف أفلففف ففاِرۭس وف كفبفۭة وف رف ِمئفتفيف مف فلفۭف وف :بِأ

كووِشيتِينف يتِينف وف سوكتِ ِليمف. لووبِيتِينف وف شف أفتفى إِلفى أوورو ِصينفةف الحتِي ِليفهووذفا وف دونف الفحف ذف الفمو أفخف سفاِء يفهووذفا الحِذينف. وف ؤف رو بفعفامف وف حو يفا النحبِي  إِلفى رف عف اءف شفمف ففجف
مف قفالف لفهو ِه ِشيشفقف وف جف ِليمف ِمنف وف شف عووا فِي أوورو تفمف ب : [اجف توكومف ِليفِد ِشيشفقف: هفكفذفا قفالف الرح كف أفنفا أفيفضا  تفرف ونِي وف تومو كف تومف تفرف ائِيلف]. أفنف رف سفاءو إِسف ؤف ففتفذفلحلف رو

قفالووا ِلكو وف الفمف ب : [وف عفيفا]. بفار  هووف الرح ِ إِلفى شفمف بت مف تفذفلحلووا كفانف كفلفمو الرح ب  أفنحهو أفى الرح ا رف اةِ: [ففلفمح ِطيِهمف قفِليل  ِمنف النحجف مف بفلف أوعف ِلكوهو قفدف تفذفلحلووا ففلف أوهف
اِضي اِلِك الفرف مف ةف مف مف ِخدف تِي وف مف ونف ِخدف يفعفلفمو مف يفكوونوونف لفهو عفبِيدا  وف ِليمف بِيفِد ِشيشفقف لفِكنحهو شف بِي عفلفى أوورو لف يفنفصفب  غفضف ِلكو]. وف ِعدف ِشيشفقو مف ففصف

انو ا سولفيفمف اسف الذحهفِب الحتِي عفِملفهف ذف أفتفرف أفخف ِميعف وف ذف الفجف ِلِك أفخف ائِنف بفيفِت الفمف زف خف ِ وف بت ائِنف بفيفِت الرح زف ذف خف أفخف شفِليمف وف رف عفلفى أوورو ِلكو. ِمصف ففعفِملف الفمف
ِلِك افِِظينف بفابف بفيفِت الفمف سفاِء الس عفاةِ الفحف ؤف ا إِلفى أفيفِدي رو هف لحمف سف اۭس وف اسف نوحف ا أفتفرف نفهف ضا  عف بفعفامو ِعوف حو ِ يفأفتِي. رف بت ِلكو بفيفتف الرح لف الفمف كفانف إِذفا دفخف وف

ففِة الس عفاةِ ا إِلفى غورف ِجعوونفهف ا ثومح يورف ِملوونفهف يفحف اما . الس عفاةو وف هو تفمف ِلكف ِ ففلفمف يوهف بت تفدح عفنفهو غفضفبو الرح ا تفذفلحلف ارف لفمح سفنفة . وف ور  حف كفذفِلكف كفانف فِي يفهووذفا أومو .وف
ِدينفِة ِليمف الفمف شف ةف سفنفة  فِي أوورو رف لفكف سفبفعف عفشف مف لفكف وف بفِعينف سفنفة  ِحينف مف أفرف دفى وف بفعفامف كفانف ابفنف إِحف حو لفكف لفنح رف مف ِليمف وف شف بفعفامو فِي أوورو حو ِلكو رف ففتفشفدحدف الفمف

ائِيلف رف بفاِط إِسف ِميعِ أفسف ا دوونف جف هو فِيهف مف ب  ِليفضفعف اسف هفا الرح تفارف ونِيحةو. الحتِي اخف ةو الفعفم  ِه نفعفمف مو أومتِ اسف ِ. وف بت يتِئف قفلفبفهو ِلطفلفِب الرح عفِملف الشحرح لفنحهو لفمف يوهف .وف
ائِي عفِن اِلنفتِسفاِب ِعد و الرح ِ وف عفيفا النحبِيت بفاِر شفمف تووبفة  فِي أفخف كف ةو مف الفِخيرف بفعفامف الوولفى وف حو ورو رف أومو بفعفامف كولح. وف يفرو بفعفامف وف حو وب  بفيفنف رف رو كفانفتف حو وف

ضا  عفنفهو. الفيحاِم لفكف أفبِيحا ابفنوهو ِعوف مف دف وف ِدينفِة دفاوو دوفِنف فِي مف عف آبفائِِه وف بفعفامو مف حو عف رف طفجف ثومح اضف . 
لفكف أفبِيحا عفلفى يفهووذفا بفعفامف مف ِلِك يفرو ةف ِللفمف ِليمف. فِي السحنفِة الثحاِمنفةف عفشفرف شف لفكف ثفلفثف ِسنِينف فِي أوورو بفعفةف. مف ايفا بِنفتو أووِريئِيلف ِمنف جف ِه ِميخف مو أومتِ اسف .وف

بفعفامف يفرو ب  بفيفنف أفبِيحا وف رف كفانفتف حف بفتِِه. وف ارف حف طففح ِلمو بفعفامو اصف يفرو تفاۭر وف خف ۭل مو جو بفعِ ِمئفِة أفلفِف رف ةِ الفِقتفاِل أفرف بفابِرف يفۭش ِمنف جف ِب بِجف رف أف أفبِيحا فِي الفحف ابفتفدف وف
ةِ بفأفۭس بفابِرف تفاۭر جف خف ۭل مو جو اِن ِمئفِة أفلفِف رف قفالف. بِثفمف ايِمف وف بفِل أفففرف ايِمف الحِذي فِي جف ارف مف بفِل صف قفامف أفبِيحا عفلفى جف ائِيلف: [وف رف كولح إِسف بفعفامو وف عوونِي يفا يفرو مف .اسف

انف بفعفامو بفنو نفبفاطف عفبفدو سولفيفمف ِد ِملفحۭ؟ ففقفامف يفرو ِلبفنِيِه بِعفهف دف إِلفى الفبفِد وف ائِيلف ِلدفاوو رف لفكف عفلفى إِسف طفى الفمو ائِيلف أفعف رف بح إِلفهف إِسف ا لفكومف أفنف تفعفِرفووا أفنح الرح أفمف
عفصفى سفيتِدفهو دف وف قفلفِب ففلفمف يفثفبوتف. بفِن دفاوو قِيقف الف بفعفامو ففتى  رف حو كفانف رف انف وف بفعفامف بفِن سولفيفمف حو تفشفدحدووا عفلفى رف ال  بفطحالوونف بفنوو بفِليحعفالف وف عف إِلفيفِه ِرجف تفمف ففاجف

مف هو امف ة . أفمف بفعفامو لفكومف آِلهف ا يفرو ِملفهف ولو ذفهفۭب قفدف عف عفكومف عوجو مف هوور  كفثِير  وف مف أفنفتومف جو دف وف ِ بِيفِد بفنِي دفاوو بت لفكفِة الرح مف امف مف النف أفنفتومف تفقوولوونف إِنحكومف تفثفبوتوونف أفمف .وف
سفبفعفِة ِكبفاۭش ۭر ابفِن بفقفۭر وف ف يفدفهو بِثفوف لف نف أفتفى ِليفمف اِضي كول  مف نفة  كفشوعووِب الفرف فوِسكومف كفهف عفِملفتومف لفنف اللحِويتِينف وف ونف وف ِ بفنِي هفارو بت نفةف الرح تومف كفهف دف ا طفرف أفمف

ة  ارف كفاِهنا  ِللحِذينف لفيفسووا آِلهف هو! صف كف لفمف نفتفرو نفا وف ب  هووف إِلفهو نو ففالرح ا نفحف أفمح ِل. وف اللحِوي ونف فِي الفعفمف ونف وف بح هومف بفنوو هفارو ونف الرح اِدمو نفةو الفخف الفكفهف وف
سفاۭء ا ِلِليقفاِد كولح مف هف جو سورو ةو الذحهفِب وف نفارف مف ةِ وف ائِدفةِ الطحاِهرف وِه عفلفى الفمف جو بفزو الفوو خو يفاۭب وف ورو أفطف بفخو سفاۭء وف مف بفاحۭ وف قفاۭت كولح صف رف حف ِ مو بت يووقِدوونف ِللرح وف

ِ إِلفِهنفا بت اسفةف الرح اِرسوونف ِحرف نو حف وهو. لفنحنفا نفحف تومو كف ا أفنفتومف ففقفدف تفرف أفمح لفيفكومف. وف تفاِف عف تفاِف ِللفهو اقو الفهو أفبفوف نفتوهو وف كفهف ئِيسا  وف و رف عفنفا اح ذفا مف هووف ففيفا بفنِي. وف
ونف بح إِلفهف آبفائِكومف لفنحكومف لف توففِلحو اِربووا الرح ائِيلف لف توحف رف ِفِهمف]. إِسف لف عفلف الفكفِمينف يفدوورو ِليفأفتِيف ِمنف خف بفعفامو جف لفِكنف يفرو الفكفِمينو. وف امف يفهووذفا وف ففكفانووا أفمف

مف ففهو لف لفۭف. خف ِمنف خف لفيفِهمف ِمنف قودحاۭم وف بو عف رف إِذفا الفحف الو يفهووذفا. ففالفتفففتف يفهووذفا وف هفتففف ِرجف اِق وف نفةو بِالفبفوف قف الفكفهف بفوح ِ وف بت وا إِلفى الرح خو رف ا هفتففف. ففصف لفمح وف
يفهووذفا امف أفبِيحا وف ائِيلف أفمف رف كولح إِسف بفعفامف وف و يفرو بف اح الو يفهووذفا ضفرف و ِليفِدِهمف. ِرجف مو اح دفففعفهو اِم يفهووذفا وف ائِيلف ِمنف أفمف رف مف بفنوو إِسف زف هو. ففانفهف مو قفوف مف أفبِيحا وف بفهو رف ضف وف

تفاۭر خف ۭل مو جو سو ِمئفِة أفلفِف رف مف ائِيلف خف رف ة  ففسفقفطف قفتفلفى ِمنف إِسف بفة  عفِظيمف رف مو اتحكفلووا. ضف عف بفنوو يفهووذفا لفنحهو تفشفجح قفِت وف ائِيلف فِي ذفِلكف الفوف رف ففذفلح بفنوو إِسف
ِ إِلفِه آبفائِِهمف بت دونا . عفلفى الرح ذف ِمنفهو مو أفخف بفعفامف وف دف أفبِيحا يفرو طفارف اهفا: وف قورف ونف وف عفففرو اهفا وف قورف يفشفانفةف وف اهفا وف قورف بفعفامو بفعفدو فِي أفيحاِم. بفيفتف إِيلف وف لفمف يفقفوف يفرو وف

اتف مف ب  وف بفهو الرح رف ةف بِنفتا . أفبِيحا ففضف ِستح عفشفرف ِرينف ابفنا  وف ِعشف لفدف اثفنفيفِن وف وف أفة  وف رف ةف امف بفعف عفشفرف ذف ِلنفففِسِه أفرف اتحخف تفشفدحدف أفبِيحا وف قوهو. وف طورو وِر أفبِيحا وف بفِقيحةو أومو وف
ِ ِعد و ِس النحبِيت رف تووبفة  فِي ِمدف كف الوهو مف أفقفوف  .وف

ضا  عفنفهو لفكف آسفا ابفنوهو ِعوف مف دف وف ِدينفِة دفاوو عف آبفائِِه ففدفففنووهو فِي مف عف أفبِيحا مف طفجف ضو عفشفرف ِسنِينف. ثومح اضف ِت الفرف احف تفرف ا هووف. فِي أفيحاِمِه اسف عفِملف آسفا مف وف



ِ إِلفِهِه بت تفِقيم  فِي عفيفنفيِ الرح سف مو اِلح  وف بح إِلفهف. صف لوبووا الرح قفالف ِليفهووذفا أفنف يفطف اِريف وف قفطحعف السحوف اثِيلف وف كفسحرف التحمف تفففعفاِت وف رف الفمو ذفابِحف الفغفِريبفةف وف عف الفمف نفزف وف
ِصيحِة الفوف سفبف الشحِريعفِة وف لووا حف أفنف يفعفمف هو. آبفائِِهمف وف امف لفكفةو أفمف مف ِت الفمف احف تفرف اسف ِس وف اثِيلف الشحمف تفمف تفففعفاِت وف رف دوِن يفهووذفا الفمو عف ِمنف كولتِ مو نفزف دونا . وف بفنفى مو وف

هو احف بح أفرف نِينف لفنح الرح ب  فِي تِلفكف الستِ رف لفيفِه حف لفمف تفكونف عف تف وف احف تفرف ضف اسف ِصينفة  فِي يفهووذفا لفنح الفرف قفالف ِليفهووذفا. حف ا: [وف هف طف ِ وت نوحف دونف وف ِلنفبفِن هفِذِه الفمو
نفا بح إِلفهف لفبفنفا الرح نفا لفنحنفا قفدف طف امف ضو أفمف ِت الفرف ا دفامف اِرضف مف عفوف اۭب وف أفبفوف اجۭ وف أفبفرف اۭر وف وف فسف ۭة. بِأ نفا ِمنف كولتِ ِجهف احف فرف لفبفنفاهو ففأ وا]. طف حو نفجف كفانف. ففبفنووا وف وف

انوونف ثفمف يفشود ونف الفِقِسيح ِمئفتفاِن وف اسف وف ِملوونف الفتفرف ِمنف بفنفيفاِمينف ِمنف الحِذينف يفحف احا  ِمنف يفهووذفا ثفلفثو ِمئفِة أفلفۭف وف ِرمف اسا  وف ِملوونف أفتفرف يفش  يفحف لسفا جف
ةو بفأفۭس. أفلففا  بفابِرف لفِء جف ِريشفةف. كول  هفؤو أفتفى إِلفى مف بفاۭت ثفلفِث ِمئفۭة وف كف رف بِمف يفۭش أفلفِف أفلفۭف وف حو الفكووِشي  بِجف ارف جف إِلفيفِهمف زف رف جف آسفا ِلِلقفائِِه. ففخف رف خف وف

ِريشفةف ففاتفةف ِعنفدف مف اِدي صف ِقتفاِل فِي وف طفف وا ِللف اصف هو. وف بح إِلفهف دفعفا آسفا الرح ة : [وف مف قووح نف لفيفسف لفهو مف قا  ِعنفدفكف أفنف توسفاِعدف الفكفثِيِرينف وف ب  لفيفسف ففرف ا الرح .أفي هف
يفِش نفا عفلفى هفذفا الفجف ِمكف قفدومف بِاسف لفنفا وف لفيفكف اتحكف نفا لفنحنفا عف ب  إِلفهو ا الرح نفا أفي هف نفا. ففسفاِعدف ب  أفنفتف إِلفهو ا الرح لفيفكف إِنفسفان . أفي هف ب ]. لف يفقفوف عف بف الرح ففضفرف

بف الفكووِشي ونف رف امف يفهووذفا ففهف أفمف امف آسفا وف ي . الفكووِشيتِينف أفمف مف حف تحى لفمف يفكونف لفهو سفقفطف ِمنف الفكووِشيتِينف حف ارف وف رف عفهو إِلفى جف الشحعفبو الحِذي مف دفهومف آسفا وف طفرف وف
يفِشِه امف جف أفمف ِ وف بت امف الرح وا أفمف مو انفكفسفرو ا . لفنحهو ة  ِجدت ة  كفثِيرف لووا غفنِيمف مف لفيفِهمف. ففحف ِ كفانف عف بت عفبف الرح ارف لفنح رو رف لف جف وف دوِن الحتِي حف ِميعف الفمو بووا جف رف ضف وف

ب  كفثِير  ا نفهف دوِن لفنحهو كفانف فِيهف بووا كولح الفمو نفهف ِليمف. وف شف عووا إِلفى أوورو جف ال  ثومح رف ِجمف سفاقووا غفنفما  كفثِيرا  وف اِشيفِة وف بووا أفيفضا  ِخيفامف الفمف رف ضف وف . 
قفالف لفهو جف ِلِلقفاِء آسفا وف رف يفا بفِن عووِديدف ففخف رف ِ عفلفى عفزف وحو اح كفانف رو بِنفيفاِمينف: [وف ِميعف يفهووذفا وف جف عووا ِلي يفا آسفا وف مف إِنف. اسف عفهو وف تومف مف ا كونف عفكومف مف ب  مف الرح

كومف كف وهو يفتفرو تومو كف إِنف تفرف دف لفكومف وف وهو يووجف لفبفتومو بِلف شفِريعفۭة. طف ۭم وف عفلتِ بِلف كفاِهۭن مو ۭ وف قت ة  بِلف إِلفۭه حف ائِيلف أفيحام  كفثِيرف رف ِلسف ا. وف عووا ِعنفدفمف جف ا رف لفِكنف لفمح وف
مف ِجدف لفهو لفبووهو وو طف ائِيلف وف رف ِ إِلفِه إِسف بت ايفقووا إِلفى الرح ة  كفانفتف عفلفى. تفضف ابفاۭت كفثِيرف ِطرف لف ِللدحاِخِل لفنح اضف اِرجِ وف ان  ِللفخف اِن لفمف يفكونف أفمف مف فِي تِلفكف الفزف وف

اِضي مف بِكولتِ ِضيۭق. كولتِ سوكحاِن الفرف هو عفجف ف أفزف ِدينفۭة لفنح اح ِدينفة  بِمف مف ۭة وف ومح ة  بِأ وففنِيفتف أومح را . ففأ ِلكومف أفجف تفخِ أفيفِديكومف لفنح ِلعفمف لف تفرف تومف وف ا]. ففتفشفدحدووا أفنف ففلفمح
ايِمف بفِل أفففرف ذفهفا ِمنف جف دوِن الحتِي أفخف ِمنف الفمو بِنفيفاِمينف وف ِض يفهووذفا وف اسفاِت ِمنف كولتِ أفرف جف عف الرح نفزف ِ تفشفدحدف وف ةف عووِديدف النحبِيت نوبووح سفِمعف آسفا هفذفا الفكفلفمف وف

ِ بت اِق الرح امف ِروف ِ الحِذي أفمف بت بفحف الرح ذف دحدف مف جف مف سفقفطووا إِلفيفِه. وف عوونف لفنحهو ِمنف شفمف نفسحى وف مف ايِمف وف مف ِمنف أفففرف عفهو بفاءف مف الفغورف بِنفيفاِمينف وف عف كولح يفهووذفا وف مف جف وف
عفهو هو مف بح إِلفهف أووا أفنح الرح ةۭ ِحينف رف ائِيلف بِكفثفرف رف وا. ِمنف إِسف ذفبفحو لفِك آسفا وف ةف ِلمو اِمسفةف عفشفرف ِر الثحاِلِث فِي السحنفِة الفخف ِليمف فِي الشحهف شف عووا فِي أوورو تفمف ففاجف

أفِن سفبفعفةف آلفۭف ِمنف الضح لفبووا سفبفعف ِمئفۭة ِمنف الفبفقفِر وف ِة الحتِي جف ِم ِمنف الفغفنِيمف ِ فِي ذفِلكف الفيفوف بت بح إِلفهف آبفائِِهمف بِكولتِ. ِللرح لوبووا الرح ۭد أفنف يفطف لووا فِي عفهف دفخف وف
فوِسِهمف كولتِ أفنف النتِسفاِء. قولووبِِهمف وف اِل وف جف ِغيِر إِلفى الفكفبِيِر ِمنف الرتِ ائِيلف يوقفتفلو ِمنف الصح رف بح إِلفهف إِسف لوبو الرح نف لف يفطف تحى إِنح كولح مف ۭت. حف وف ِ بِصف بت لففووا ِللرح حف وف

وۭن قورو اۭق وف فبفوف بِأ هوتفاۭف وف ب . عفِظيۭم وف مو الرح هو احف أفرف مف وف ِجدف لفهو اهومف ففوو لفبووهو بِكولتِ ِرضف طف لففووا بِكولتِ قولووبِِهمف وف مف حف لفِف لفنحهو ِل الفحف ففِرحف كول  يفهووذفا ِمنف أفجف وف
ۭة اِدي. ِمنف كولتِ ِجهف قفهو فِي وف رف أفحف دفقحهو وف ا وف ثفالفهف قفطفعف آسفا تِمف ثفال  وف ا عفِملفتف ِلسفاِريفۭة تِمف ِلكفة  لفنحهف ا ِمنف أفنف تفكوونف مف لفعفهف ِلِك خف عفكفةف أومح آسفا الفمف تحى إِنح مف حف

ونف رو ائِيلف. قفدف رف عف ِمنف إِسف تفففعفاتو ففلفمف تونفزف رف ا الفمو أفمح ِة. إِلح أفنح قفلفبف آسفا كفانف كفاِمل  كولح أفيحاِمِه. وف ِ ِمنف الفِفضح أفقفدفاسفهو إِلفى بفيفِت اح لف أفقفدفاسف أفبِيِه وف خف أفدف وف
النِيفِة الذحهفِب وف لفِك آسفا. وف الثحلفثِينف ِلمو اِمسفِة وف ب  إِلفى السحنفِة الفخف رف لفمف تفكونف حف وف . 

ِلِك لو إِلفى آسفا مف خو جو أفوف يفدف رو دا  يفخف ةف ِلكفيفلف يفدفعف أفحف امف بفنفى الرح ائِيلف عفلفى يفهووذفا وف رف ِلكو إِسف ِعدف بفعفشفا مف لفِك آسفا صف الثحلفثِينف ِلمو فِي السحنفِة السحاِدسفِة وف
قف قفائِل . يفهووذفا شف امف السحاِكِن فِي ِدمف ِلِك أفرف دفدف مف سفلف إِلفى بفنفهف أفرف ِلِك وف بفيفِت الفمف ِ وف بت ائِِن بفيفِت الرح زف ذفهفبا  ِمنف خف ة  وف جف آسفا فِضح رف أفخف بفيفنفكف: [وف إِنح بفيفنِي وف

دا  أفبِيكف عفهف بفيفنف أفبِي وف نتِي. وف عفدف عف ائِيلف ففيفصف رف ِلِك إِسف عف بفعفشفا مف دفكف مف ذفهفبا  ففتفعفالف انفقوضف عفهف ة  وف سفلفتو لفكف فِضح ذفا قفدف أفرف ِلِك آسفا]. هووف دفدو ِللفمف ففسفِمعف بفنفهف
دوِن نفففتفاِلي اِزِن مو خف ِميعف مف جف آبفلف الفِميفاِه وف دفانف وف بووا عويوونف وف رف ائِيلف ففضف رف دوِن إِسف يووِش الحتِي لفهو عفلفى مو سفاءف الفجو ؤف سفلف رو أفرف ا سفِمعف بفعفشفا كففح. وف ففلفمح

لفهو كف عفمف تفرف ِة وف امف ففاةف. عفنف بِنفاِء الرح الفِمصف بفعف وف ا جف بفنفى بِهف ا بفعفشفا وف ا الحتِي بفنفى بِهف شفابفهف أفخف ِة وف امف ةف الرح ارف لووا ِحجف مف ِلكو كولح يفهووذفا ففحف ذف آسفا الفمف فخف .ففأ
قفالف لفهو ِلِك يفهووذفا وف ائِي إِلفى آسفا مف نفانِي الرح اءف حف اِن جف مف فِي ذفِلكف الزح ِ إِلفِهكف ِلذفِلكف: [وف بت تفنِدف عفلفى الرح لفمف تفسف امف وف ِلِك أفرف تفنفدفتف عفلفى مف ِل أفنحكف اسف ِمنف أفجف

امف ِمنف يفِدكف ِلِك أفرف يفشو مف ا جف تفنفدفتف عفلفى. قفدف نفجف ِل أفنحكف اسف ةۭ ِجدتا ؟ ففِمنف أفجف سفاۭن كفثِيرف فورف بفاۭت وف كف رف يفشا  كفثِيرا  بِمف الل وبِي ونف جف أفلفمف يفكوِن الفكووِشي ونف وف
مف ِليفِدكف ِ دفففعفهو بت تحى إِنحهو ِمنف النف. الرح ِمقفتف فِي هفذفا حف هو ففقفدف حف وف مف كفاِملفة  نفحف عف الحِذينف قولووبوهو ِض ِليفتفشفدحدف مف ولفِن فِي كولتِ الفرف ِ تفجو بت لفنح عفيفنفيِ الرح

وب  رو لفيفكف حو ايفقف آسفا بفعفضا  ِمنف الشحعفِب فِي ذفِلكف. تفكوونو عف ضف ِل هفذفا وف تفاظف ِمنفهو ِمنف أفجف ِن لفنحهو اغف جف عفهو فِي الستِ ضف وف ائِي وف ففغفِضبف آسفا عفلفى الرح
قفِت ائِيلف. الفوف رف إِسف لووِك ِليفهووذفا وف تووبفة  فِي ِسففِر الفمو كف ةو مف الفِخيرف ورو آسفا الوولفى وف أومو لفِكِه فِي. وف الثحلفثِينف ِمنف مو ِرضف آسفا فِي السحنفِة التحاِسعفِة وف مف وف

بح بفِل الفِطبحاءف لوِب الرح ِضِه أفيفضا  لفمف يفطف رف فِي مف هو وف ضو رف تفدح مف تحى اشف لفيفِه حف بفِعينف. ِرجف الفرف اِديفِة وف اتف فِي السحنفِة الفحف مف عف آبفائِِه وف عف آسفا مف طفجف ثومح اضف
ةِ سفبف ِصنفاعفِة الفِعطفارف ة  حف نفافا  عفِطرف أفصف يفابا  وف ا  أفطف لووت مف عووهو فِي سفِريۭر كفانف مف جف أفضف دف وف ِدينفِة دفاوو هفا ِلنفففِسِه فِي مف ففرف لفِكِه ففدفففنووهو فِي قوبووِرِه الحتِي حف .ِلمو

ا  ة  ِجدت ِريقفة  عفِظيمف قووا لفهو حف رف أفحف  .وف
ائِيلف رف تفشفدحدف عفلفى إِسف ضا  عفنفهو وف نوهو ِعوف لفكف يفهووشفاففاطو ابف مف فِي. وف ِض يفهووذفا وف كفلفءف فِي أفرف عفلف وو جف ِصينفِة وف دوِن يفهووذفا الفحف ِميعِ مو يفشا  فِي جف عفلف جف جف وف

ذفهفا آسفا أفبووهو ايِمف الحتِي أفخف دوِن أفففرف لفِكنحهو طفلفبف إِلفهف أفبِيِه. مو ِليمف وف لوِب الفبفعف لفمف يفطف دف أفبِيِه الوولفى وف ِق دفاوو عف يفهووشفاففاطف لفنحهو سفارف فِي طورو ب  مف كفانف الرح وف
ائِيلف رف اِل إِسف مف سفبف أفعف ايفاهو لف حف صف سفارف فِي وف قفدحمف كول  يفهووذفا هفدفايفا ِليفهووشفاففاطف. وف لفكفةف فِي يفِدِه وف مف ب  الفمف ةۭ. ففثفبحتف الرح ثفرف ة  بِكف امف كفرف كفانف لفهو ِغنى  وف .وف

اِريف ِمنف يفهووذفا السحوف تفففعفاِت وف رف عف أفيفضا  الفمو نفزف ِ وف بت ِق الرح ى قفلفبوهو فِي طورو تفقفوح ائِلف. وف سفائِِه إِلفى بِنفحف ؤف سفلف إِلفى رو لفِكِه أفرف فِي السحنفِة الثحاِلثفِة ِلمو وف
يفهوونفاثفانو وثو وف امو شفِميرف عفسفائِيلو وف يفا وف بفدف زف يفا وف نفثفنف يفا وف عف مو اللحِوي ونف شفمف عفهو مف دوِن يفهووذفا وف وا فِي مو ايفا أفنف يوعفلتِمو ِميخف نفثفنفئِيلف وف كفِريحا وف زف يفا وف عووبفدف وف

امو الفكفاِهنفاِن يفهوورف عو وف مف أفِليشفمف عفهو مف طووبو أفدوونِيحا اللحِوي ونف وف طووبِيحا وف أفدوونِيحا وف ِميعِ. وف الووا فِي جف جف ِ وف بت مف ِسففرو شفِريعفِة الرح عفهو مف وا فِي يفهووذفا وف ففعفلحمو
وا الشحعفبف لحمو عف دوِن يفهووذفا وف اِربووا يفهووشفاففاطف. مو لف يفهووذفا ففلفمف يوحف وف اِضي الحتِي حف اِلِك الفرف مف ِميعِ مف ِ عفلفى جف بت كفانفتف هفيفبفةو الرح ِطينِيتِينف. وف ِفِلسف بفعفضو الف وف

سفبفعو ِمئفۭة ِمنف الت يووِس سفبفعفةو آلفۭف وف سفبفعو ِمئفۭة وف بفانو أفيفضا  أفتووهو بِغفنفۭم ِمنف الفِكبفاِش سفبفعفةو آلفۭف وف الفعورف ۭة وف ِل فِضح ِحمف دفايفا وف كفانف. أفتووا يفهووشفاففاطف بِهف وف
اِزنف خف دونف مف مو صوونا  وف بفنفى فِي يفهووذفا حو ا  وف ِليمف. يفهووشفاففاطو يفتفعفظحمو ِجدت شف ةو بفأفۭس فِي أوورو بفابِرف ۭب جف رف الو حف ِرجف دوِن يفهووذفا وف كفانف لفهو شوغفل  كفثِير  فِي مو .وف

سفاِء أولووۭف ؤف سفبف بويووِت آبفائِِهمف ِمنف يفهووذفا رو هفذفا عفدفدوهومف حف ةو بفأفۭس ثفلفثو ِمئفِة أفلفۭف: وف بفابِرف عفهو جف مف ئِيسو وف ئِيسو. عفدفنفةو الرح انِبِِه يفهوونفاثفانو الرح بِجف وف
انوونف أفلففا  ثفمف عفهو ِمئفتفاِن وف مف بحاِر بفأفۭس. وف عفهو ِمئفتفا أفلفِف جف مف ِ وف بت نفتفِدبو ِللرح ِري الفمو يفا بفنو ِزكف سف انِبِِه عفمف بِجف عفهو ِمنف. وف مف بحارو بفأفۭس وف يفاِمينف أفِليفادفاعو جف ِمنف بِنف وف

اِس ِمئفتفا أفلفۭف الفتفرف ِ وف لتِِحينف بِالفِقِسيت تفسف ِب. الفمو رف دوونف ِللفحف رتِ تفجف انوونف أفلففا  مو ثفمف عفهو ِمئفة  وف مف ابفادو وف انِبِِه يفهووزف بِجف ل  عفِن الحِذينف. وف ِلِك ففضف دحامو الفمف لفِء خو هفؤو



ِصينفِة فِي كولتِ يفهووذفا دوِن الفحف ِلكو فِي الفمو مو الفمف عفلفهو  .جف
ةۭ ة  بِكفثفرف امف كفرف كفانف ِليفهووشفاففاطف ِغن ى وف آبف. وف اهفرف أفخف صف ِللشحعفِب. وف ةۭ لفهو وف بفقفرا  بِكفثفرف نفما  وف آبو غف ةِ ففذفبفحف أفخف آبف إِلفى السحاِمرف لف بفعفدف ِسنِينف إِلفى أفخف نفزف وف

وِت ِجلفعفادف امو عفدف إِلفى رف اهو أفنف يفصف وف أفغف عفهو وف ِلِك يفهووذفا. الحِذي مف ائِيلف ِليفهووشفاففاطف مف رف ِلكو إِسف آبو مف قفالف أفخف وتف ِجلفعفادف؟: [وف امو ِعي إِلفى رف ففقفالف] أفتفذفهفبو مف
عفكف فِي الفِقتفاِل: [لفهو مف شفعفبِي كفشفعفبِكف وف ثفلوكف وف ثفِلي مف ائِيلف]. مف رف ِلِك إِسف ِ: [ثومح قفالف يفهووشفاففاطو ِلمف بت مف عفنف كفلفِم الرح فِل الفيفوف أ ائِيلف]. اسف رف ِلكو إِسف عف مف مف ففجف

مف قفالف لفهو ۭل وف جو بفعف ِمئفِة رف ؟: [الفنفبِيفاءف أفرف تفنِعو ِقتفاِل أفمف أفمف وِت ِجلفعفادف ِللف امو ِلِك: [ففقفالووا] أفنفذفهفبو إِلفى رف و ِليفِد الفمف ا اح ففعفهف عفدف ففيفدف :ففقفالف يفهووشفاففاطو]. اصف
فلف ِمنفهو؟[ أ ِ ففنفسف بت ائِيلف ِليفهووشفاففاطف] أفلفيفسف هونفا أفيفضا  نفبِي  ِللرح رف ِلكو إِسف و عفلفيح: [ففقفالف مف هو لفنحهو لف يفتفنفبحأ لفِكنحنِي أوبفِغضو ِ بِِه وف بت اِل الرح اِحد  ِلسوؤف ل  وف جو بفعفدو رف

لفةف ا بفنو يفمف هووف ِميخف ا  كولح أفيحاِمِه وف يفرا  بفلف شفرت ِلكو هفكفذفا: [ففقفالف يفهووشفاففاطو]. خف قفالف]. لف يفقوِل الفمف ِصيتا  وف ائِيلف خف رف ِلكو إِسف ا بفِن: [ففدفعفا مف ِرعف بِِميخف أفسف
لفةف ِل بفاِب]. يفمف خف دف ۭة ِعنفدف مف اِلسفيفِن فِي سفاحف جف ا وف مف ِسيتِِه لفبِسفيفِن ثِيفابفهو اِحۭد عفلفى كورف اِلسفيفِن كول  وف ِلكو يفهووذفا جف يفهووشفاففاطو مف ائِيلف وف رف ِلكو إِسف كفانف مف وف

ا مف هو امف وونف أفمف بِيفاِء يفتفنفبحأ ِميعو الفنف جف ةِ وف قفالف. السحاِمرف ِديۭد وف ونف حف نفعفنفةف ِلنفففِسِه قورو قِيحا بفنو كف عفِملف ِصدف ب : [وف تحى: هفكفذفا قفالف الرح اِميتِينف حف ِذِه تفنفطفحو الفرف بِهف
بِيفاِء هفكفذفا قفائِِلينف]. يفففنووا ِميعو الفنف ف جف تفنفبحأ ِلِك: [وف ب  ِليفِد الفمف ا الرح ففعفهف أفففِلحف ففيفدف وِت ِجلفعفادف وف امو عفدف إِلفى رف ا]. اصف عووف ِميخف سوولو الحِذي ذفهفبف ِليفدف قفالف الرح :وف

ِلِك[ يفر  ِللفمف اِحۭد خف ِميعِ الفنفبِيفاِء بِففۭم وف ذفا كفلفمو جف يفۭر. هووف لحمف بِخف تفكف مف وف اِحۭد ِمنفهو كف كفوف يفكونف كفلفمو ِِ ا]. ففلف ا يفقوولوهو إِلفِهي: [ففقفالف ِميخف ب  إِنح مف ي  هووف الرح حف
لحمو ِلكو]. ففبِِه أفتفكف ِلِك قفالف لفهو الفمف اءف إِلفى الفمف ا جف لفمح ؟: [وف تفنِعو ِقتفاِل أفمف أفمف وتف ِجلفعفادف ِللف امو ا أفنفذفهفبو إِلفى رف ففعووا: [ففقفالف] يفا ِميخف وا ففيودف أفففِلحو عفدووا وف اصف

ِلكو]. ِليفِدكومف ِ: [ففقفالف لفهو الفمف بت ِم الرح قح بِاسف ِلفوكف أفنف لف تفقوولف ِلي إِلح الفحف تفحف ةۭ أفسف رح اۭف لف: [ففقفالف!] كفمف مف شفتحتِينف عفلفى الفِجبفاِل كفِخرف ائِيلف مو رف أفيفتو كولح إِسف رف
ا اِعيف لفهف ب . رف اِحۭد إِلفى بفيفتِِه بِسفلفۭم: ففقفالف الرح ِجعووا كول  وف اب  ففلفيفرف حف لفِء أفصف ؤو ائِيلف ِليفهووشفاففاطف]. لفيفسف ِلهف رف ِلكو إِسف و: [ففقفالف مف ا قولفتو لفكف إِنحهو لف يفتفنفبحأ أفمف

ا ؟ يفرا  بفلف شفرت قفالف] عفلفيح خف ِ: [وف بت عف إِذا  كفلفمف الرح مف عفنف يفسفاِرِه. ففاسف قووف  عفنف يفِمينِِه وف اِء وو نفِد السحمف كول  جو ِسيتِِه وف اِلسا  عفلفى كورف بح جف أفيفتو الرح .قفدف رف
ب  قفالف ذفاكف هفكفذفا: [ففقفالف الرح وتف ِجلفعفادف؟ ففقفالف هفذفا هفكفذفا وف امو قوطف فِي رف يفسف عفدف وف ائِيلف ففيفصف رف ِلكف إِسف آبف مف نف يوغفِوي أفخف قففف. مف وف وحو وف جف الر  رف ثومح خف

قفالف ِ وف بت امف الرح ِويِه: [أفمف ب . أفنفا أوغف فلفهو الرح أ اذفا؟: [ففسف ِميعِ أفنفبِيفائِِه: [ففقفالف] بِمف اِه جف وحف كفِذۭب فِي أفففوف أفكوونو رو جو وف رو تفقفتفِدرو: [ففقفالف]. أفخف .إِنحكف توغفِويِه وف
اففعفلف هفكفذفا جف وف رو لفيفكف بِشفرتۭ. ففاخف لحمف عف ب  تفكف الرح لفِء وف اِه أفنفبِيفائِكف هفؤو وحف كفِذۭب فِي أفففوف ب  رو عفلف الرح ذفا قفدف جف النف هووف قِيحا بفنو كفنفعفنفةف]. وف مف ِصدف ففتفقفدح

قفالف ا عفلفى الفففكتِ وف بف ِميخف رف ضف ك؟: [وف لتِمف ِ ِمنتِي ِليوكف بت وحو الرح ِ طفِريۭق عفبفرف رو ا]. ِمنف أفيت لو فِيِه ِمنف: [ففقفالف ِميخف خو ِم الحِذي تفدف ى فِي ذفِلكف الفيفوف إِنحكف سفتفرف
تفبِئف دفعۭ ِلتفخف دفعۭ إِلفى ِمخف ائِيلف]. ِمخف رف ِلكو إِسف قوولووا هفكفذفا يفقوولو: [ففقفالف مف ِلِك وف إِلفى يووآشف ابفِن الفمف ِدينفِة وف ئِيِس الفمف ونف رف د وهو إِلفى أفم  رو ا وف ذووا ِميخف خو

ِلكو ِجعف بِسفلفۭم: الفمف تحى أفرف يِق حف اءف الضتِ مف يِق وف بفزف الضتِ وهو خو ِعمو أفطف ِن وف جف عووا هفذفا فِي الستِ ا]. ضف لحِم: [ففقفالف ِميخف وعا  بِسفلفۭم ففلفمف يفتفكف جو عفتف رو جف إِنف رف
ب  بِي قفالف]. الرح عوونف: [وف مف ا الش عووبو أفجف عووا أفي هف مف وتف ِجلفعفادف]. اسف امو ِلكو يفهووذفا إِلفى رف يفهووشفاففاطو مف ائِيلف وف رف ِلكو إِسف ِعدف مف ائِيلف. ففصف رف ِلكو إِسف قفالف مف وف

ا أفنفتف ففالفبفسف ثِيفابفكف: [ِليفهووشفاففاطف أفمح بف وف رف لو الفحف خو أفدف بف]. إِنتِي أفتفنفكحرو وف رف لف الفحف دفخف ائِيلف وف رف ِلكو إِسف كفبفاِت. ففتفنفكحرف مف رف سفاءف الفمف ؤف امف رو ِلكو أفرف رف مف أفمف وف
دفهو: [الحتِي لفهو حف ائِيلف وف رف ِلكف إِسف لف كفبِيرا  إِلح مف ِغيرا  وف اِربووا صف طووهو]. لف توحف اوف ائِيلف ففحف رف ِلكو إِسف كفبفاِت يفهووشفاففاطف قفالووا إِنحهو مف رف سفاءو الفمف ؤف أفى رو ا رف ففلفمح

مو عفنفهو لفهو وح حف ب  وف سفاعفدفهو الرح خف يفهووشفاففاطو وف رف عووا عفنفهو. ِللفِقتفاِل ففصف جف ائِيلف رف رف ِلكف إِسف بفاِت أفنحهو لفيفسف مف كف رف سفاءو الفمف ؤف أفى رو ا رف عف فِي. ففلفمح ل  نفزف جو إِنح رف وف
بفِة كف رف ِديِر الفمف عِ ففقفالف ِلمو رف اِل الدتِ صف ائِيلف بفيفنف أفوف رف ِلكف إِسف بف مف ضفرف ۭد وف تفعفمتِ ِسِه غفيفرف مو تو: [قفوف ِرحف يفِش لفنتِي قفدف جو نِي ِمنف الفجف ِرجف أفخف دح يفدفكف وف ].رو

ِس وِب الشحمف اتف ِعنفدف غورو مف سفاِء وف امف إِلفى الفمف قفابِلف أفرف كفبفِة مو رف ائِيلف فِي الفمف رف ِلكو إِسف أووقِفف مف ِم وف ِقتفالو فِي ذفِلكف الفيفوف تفدح الف اشف  .وف
ِليمف شف تِِه بِسفلفۭم إِلفى أوورو ِلكو يفهووذفا إِلفى بفيف عف يفهووشفاففاطو مف جف رف ِلِك يفهووشفاففاطف. وف قفالف ِللفمف ائِي وف نفانِي الرح جف ِلِلقفائِِه يفاهوو بفنو حف رف خف يرف: [وف رتِ أفتوسفاِعدو الشتِ

ِ بت لفيفكف ِمنف قِبفِل الرح ِ؟ ففِلذفِلكف الفغفضفبو عف بت بفِغِضي الرح توِحب  مو ِض. وف اِريف ِمنف الفرف عفتف السحوف ة  لفنحكف نفزف اِلحف ور  صف ِجدفتف فِيكف أومو يفرف أفنحهو وو غف
ِ هفيحأفتف قفلفبفكف ِلطفلفِب اح ِ]. وف بت دحهومف إِلفى الرح رف ايِمف وف بفِل أفففرف جف أفيفضا  بفيفنف الشحعفِب ِمنف بِئفِر سفبفعۭ إِلفى جف رف خف عف وف جف ِليمف ثومح رف شف أفقفامف يفهووشفاففاطو فِي أوورو وف

ِدينفۭة. إِلفِه آبفائِِهمف ِدينفۭة ففمف نفِة فِي كولتِ مف صح حف دوِن يفهووذفا الفمو ِض فِي كولتِ مو اة  فِي الفرف أفقفامف قوضف اةِ. وف قفالف ِللفقوضف تومف ففاِعلوونف لفنحكومف لف: [وف ا أفنف وا مف انفظورو
اِء ِر الفقفضف عفكومف فِي أفمف هووف مف ِ وف بت لفيفكومو. تفقفضوونف ِلِلنفسفاِن بفلف ِللرح ِ عف بت النف ِلتفكونف هفيفبفةو الرح اففعفلووا. وف وا وف ذفرو لف. احف ِ إِلفِهنفا ظولفم  وف بت لفنحهو لفيفسف ِعنفدف الرح

تِشفاء  لف ارف ابفاة  وف حف الدحعفاِوي]. مو ِ وف بت اِء الرح ائِيلف ِلقفضف رف وِس آبفاِء إِسف ؤو ِمنف رو نفِة وف الفكفهف ِليمف أفقفامف يفهووشفاففاطو ِمنف اللحِويتِينف وف شف كفذفا فِي أوورو عووا. وف جف رف وف
شفِليمف هومف. إِلفى أوورو رف أفمف قفلفۭب كفاِمۭل: [وف انفۭة وف فمف ِ بِأ بت ى الرح دونِِهمف بفيفنف دفۭم. هفكفذفا تفففعفلوونف بِتفقفوف تِكومو السحاِكنِينف فِي مو وف ى تفأفتِي إِلفيفكومف ِمنف إِخف وف فِي كولتِ دفعف وف

تِكومف وف عفلفى إِخف لفيفكومف وف ِ ففيفكوونف غفضفب  عف بت وا إِلفى الرح وهومف ففلف يفأفثفمو رو ذتِ كفاۭم حف ائِضف أفوف أفحف ِة ففرف ِصيحۭة ِمنف ِجهف وف ۭم بفيفنف شفِريعفۭة وف دف هفكفذفا اففعفلووا ففلف. وف
وا ففاءو. تفأفثفمو الفعورف ِلِك وف وِر الفمف ئِيسو عفلفى بفيفِت يفهووذفا فِي كولتِ أومو ِعئِيلف الرح مف يفا بفنو يفشف بفدف زف ِ وف بت وِر الرح لفيفكومف فِي كولتِ أومو أفسو عف يفا الفكفاِهنو الرح رف ذفا أفمف هووف وف

كومف امف اِلحِ. اللحِوي ونف أفمف عف الصح ب  مف يفكوِن الرح ِِ لف اففعفلووا وف تفشفدحدووا وف ]. 
بفِة ارف حف ونِي ونف عفلفى يفهووشفاففاطف ِللفمو مو الفعفم  عفهو مف ونف وف بفنوو عفم  وآبف وف وا يفهووشفاففاطف. ثومح بفعفدف ذفِلكف أفتفى بفنوو مو بفرو أفخف اءف أونفاس  وف لفيفكف: [ففجف اءف عف قفدف جف

ارف ص ونف تفامف هفا هومف فِي حف امف وف ِر ِمنف أفرف بفِر الفبفحف هوور  كفثِير  ِمنف عف مف يۭ] (جو دف نفادفى). ِهيف عفيفنو جف بح وف لوبف الرح هو ِليفطف هف جف عفلف وف جف افف يفهووشفاففاطو وف ففخف
ۭم فِي كولتِ يفهووذفا وف بح. بِصف فلووا الرح أ عف يفهووذفا ِليفسف تفمف اجف بح. وف فلووا الرح أ دوِن يفهووذفا ِليفسف اءووا أفيفضا  ِمنف كولتِ مو اعفِة يفهووذفا. جف مف قففف يفهووشفاففاطو فِي جف ففوف

قفالف ِديدفةِ وف امف الدحاِر الفجف ِ أفمف بت ِليمف فِي بفيفِت الرح شف أوورو ِم: [وف اِلِك الومف مف ِميعِ مف لتِطو عفلفى جف تفسف أفنفتف الفمو اِء وف و فِي السحمف ا أفنفتف هووف اح ب  إِلفهف آبفائِنفا أفمف يفا رف
ِل ا ِلنفسف طفيفتفهف أفعف ائِيلف وف رف اِم شفعفبِكف إِسف ِض ِمنف أفمف دفتف سوكحانف هفِذِه الفرف نفا الحِذي طفرف تف أفنفتف إِلفهف ؟ أفلفسف عفكف نف يفِقفو مف لفيفسف مف وت  وف بفرو جف ة  وف بِيفِدكف قووح وف

ِمكف قفائِِلينف قفِدسا  ِلسف ا مف بفنووا لفكف فِيهف ا وف نووا فِيهف ِليِلكف إِلفى الفبفِد ففسفكف اِهيمف خف امف هفذفا: إِبفرف قفففنفا أفمف وف وع  وف بفأ  أفوف جو اء  أفوف وف نفا شفر  سفيفف  قفضف لفيف اءف عف إِذفا جف
كف  امف أفمف كف فِي هفذفا الفبفيفِت(الفبفيفِت وف مف بفلو سفاِعيرف) لفنح اسف جف وآبو وف مو ونف وف ذفا بفنوو عفم  النف هووف ؟ وف لتِصو توخف عو وف مف نفا إِلفيفكف ِمنف ِضيِقنفا ففإِنحكف تفسف خف رف صف وف

ِدنفا ِمنف ِجيئِِهمف ِلطفرف وونفنفا بِمف ذفا هومف يوكفافِئ وف ِلكووهومف ففهو لفمف يوهف مف وف نفهو الووا عف رف بفلف مف ِض ِمصف اءووا ِمنف أفرف لوونف إِلفيفِهمف ِحينف جف خو ائِيلف يفدف رف الحِذينف لفمف تفدفعف إِسف
تفنفا إِيحاهو لحكف لفِككف الحِذي مف لفِكنف. مو لو وف اذفا نفعفمف لفمو مف نو لف نفعف نفحف لفيفنفا وف هووِر الفكفثِيِر التِي عف مف امف هفذفا الفجو ة  أفمف لفيفِهمف لفنحهو لفيفسف فِينفا قووح ا تفقفِضي عف نفا أفمف يفا إِلفهف

يونونفا كف أفعف وف بفنِيِهمف]. نفحف نِسفائِِهمف وف ففاِلِهمف وف عف أفطف ِ مف بت امف الرح اقِِفينف أفمف كفانف كول  يفهووذفا وف تحنِيحا. وف كفِريحا بفِن بفنفايفا بفِن يفِعيئِيلف بفِن مف ئِيلف بفنف زف زف إِنح يفحف وف
اعفِة ففقفالف مف سفِط الفجف ِ فِي وف بت وحو الرح لفيفِه رو ِِ ِمنف بفنِي آسفافف كفانف عف ِلكو يفهووشفاففاطو: [اللحِويح ا الفمف أفي هف شفِليمف وف سوكحانف أوورو ِميعف يفهووذفا وف غووا يفا جف .اصف

ب  لفكومف ِ: هفكفذفا قفالف الرح بف لفيفسفتف لفكومف بفلف ِلح رف هووِر الفكفثِيِر لفنح الفحف مف تفاعووا بِسفبفِب هفذفا الفجو لف تفرف افووا وف لفيفِهمف. لف تفخف ذفا هومف. غفدا  انفِزلووا عف هووف



وئِيلف يحِة يفرو امف بفرتِ اِدي أفمف قفبفِة ِصيصف ففتفِجدووهومف فِي أفقفصفى الفوف اِعدوونف فِي عف اِربووا فِي هفِذِه. صف لفيفكومف أفنف توحف لفصف. لفيفسف عف وا خف انفظورو قِفووا اثفبوتووا وف
تفاعووا لف تفرف افووا وف ِليمو لف تفخف شف أوورو عفكومف يفا يفهووذفا وف ِ مف بت عفكومف. الرح ب  مف الرح وا ِلِلقفائِِهمف وف جو رو كول ]. غفدا  اخف ِض وف ِهِه عفلفى الفرف جف رح يفهووشفاففاطو ِلوف ففخف

ِ بت ودا  ِللرح ِ سوجو بت امف الرح ِليمف سفقفطووا أفمف شف سوكحانو أوورو ائِيلف. يفهووذفا وف رف بح إِلفهف إِسف وا الرح بتِحو ِحيتِينف ِليوسف ِمنف بفنِي الفقوورف اتِيتِينف وف ففقفامف اللحِوي ونف ِمنف بفنِي الفقفهف
ا  ۭت عفِظيۭم ِجدت وف يحِة تفقووعف. بِصف وا إِلفى بفرتِ جو رف خف بفاحا  وف وا صف بفكحرو قفالف. وف قففف يفهووشفاففاطو وف وِجِهمف وف رو ِعنفدف خو ِليمف: [وف شف سوكحانف أوورو عووا يفا يفهووذفا وف مف اسف

نووا ِ إِلفِهكومف ففتفأفمف بت وا. آِمنووا بِالرح فنفبِيفائِِه ففتوففِلحو امف]. آِمنووا بِأ وِجِهمف أفمف رو قفدحسفۭة ِعنفدف خو سفبتِِحينف فِي ِزينفۭة مو مو ِ وف بت غفنتِينف ِللرح تفشفارف الشحعفبف أفقفامف مو ا اسف لفمح وف
قفائِِلينف ِدينف وف رتِ تفجف تفهو: [الفمو مف حف بح لفنح إِلفى الفبفِد رف دووا الرح مف وآبف]. احف مو ونف وف ِمنفة  عفلفى بفنِي عفم  ب  أفكف عفلف الرح بِيحِ جف التحسف ا ابفتفدفأووا فِي الفِغنفاِء وف لفمح وف

وا بفِل سفاِعيرف التِينف عفلفى يفهووذفا ففانفكفسفرو جف ِلكووهومف. وف يوهف وهومف وف مو رتِ بفِل سفاِعيرف ِليوحف وآبو عفلفى سوكحاِن جف مو ونف وف قفامف بفنوو عفم  غووا ِمنف سوكحاِن. وف ا ففرف لفمح وف
مف عفلفى إِهفلفِك بفعفۭض هو ثفث  سفاقِطفة  عفلفى. سفاِعيرف سفاعفدف بفعفضو إِذفا هومف جو هووِر وف مف وف الفجو لحعووا نفحف يحِة تفطف قفِب فِي الفبفرتِ رف اءف يفهووذفا إِلفى الفمف ا جف لفمح وف

د  ففِلتف أفحف لفمف يفنف ِض وف تحى لفمف. الفرف فوِسِهمف حف ذووهفا لفنف فخف ةۭ ففأ تِعفة  ثفِمينفة  بِكفثفرف أفمف ثفثا  وف جو ال  وف وف مف أفمف دووا بفيفنفهو جف اِلِهمف ففوف وف ِب أفمف بوهو ِلنفهف شفعف فتفى يفهووشفاففاطو وف ففأ
ِملووهفا وا أفنف يفحف ة . يفقفِدرو ا كفانفتف كفثِيرف ةف لفنحهف بوونف الفغفنِيمف كفانووا ثفلفثفةف أفيحاۭم يفنفهف كووا. وف مف هونفاكف بفارف كفةف لفنحهو اِدي بفرف عووا فِي وف تفمف ابِعِ اجف ِم الرح فِي الفيفوف وف

كفاِن  مف ذفِلكف الفمف ا اسف بح ِلذفِلكف دفعفوو كفةف[الرح اِدي بفرف ِم] وف ِليمف. إِلفى الفيفوف شف ِجعووا إِلفى أوورو أفِسِهمف ِليفرف يفهووشفاففاطو بِرف ِليمف وف شف أوورو اِل يفهووذفا وف تفدح كول  ِرجف ثومح ارف
دفائِِهمف مف عفلفى أفعف هو حف بح ففرح حۭ لفنح الرح ِ. بِففرف بت اِق إِلفى بفيفِت الرح الفبفوف الفِعيدفاِن وف بفاِب وف ِليمف بِالرح شف لووا أوورو دفخف اِلِك. وف مف ِ عفلفى كولتِ مف كفانفتف هفيفبفةو اح وف

ائِيلف رف دفاءف إِسف بف أفعف ارف بح حف اِضي ِحينف سفِمعووا أفنح الرح ۭة. الفرف هو ِمنف كولتِ ِجهف هو إِلفهو احف أفرف لفكفةو يفهووشفاففاطف وف مف تف مف احف تفرف اسف لفكف يفهووشفاففاطو عفلفى. وف مف وف
وبفةو بِنفتو شفلفِحي. يفهووذفا ِه عفزو مو أومتِ اسف شفِليمف وف ِرينف سفنفة  فِي أوورو ِعشف سا  وف مف لفكف خف مف لفكف وف ثفلفثِينف سفنفة  ِحينف مف ۭس وف مف سفارف فِي طفِريِق. كفانف ابفنف خف وف

ِ بت تفِقيمف فِي عفيفنفيِ الرح سف ا إِذف عفِملف الفمو نفهف لفمف يفِحدف عف مف ِللفِه آبفائِِهمف. أفبِيِه آسفا وف عف بفلف كفانف الشحعفبو لفمف يوِعد وا بفعفدو قولووبفهو تفففعفاِت لفمف تونفتفزف رف .إِلح أفنح الفمو
ائِيلف رف لووِك إِسف ذفكووِر فِي ِسففِر مو نفانِي الفمف بفاِر يفاهووف بفِن حف تووبفة  فِي أفخف كف ةِ مف الفِخيرف وِر يفهووشفاففاطف الوولفى وف بفِقيحةو أومو دف يفهووشفاففاطو. وف ثومح بفعفدف ذفِلكف اتححف

ِلِه ائِيلف الحِذي أفسفاءف فِي عفمف رف ِلِك إِسف يفا مف زف عف أفخف ِلكو يفهووذفا مف ابِرف. مف يوونف جف ِشيشف ففعفِملف الس فونف فِي ِعصف ِل سوفوۭن تفِسيرو إِلفى تفرف عفهو فِي عفمف دف مف .ففاتححف
ِريشفةف عفلفى يفهووشفاففاطف قفائِل  ا ِمنف مف رو بفنو دوودفاوف ف أفِليعفزف تفنفبحأ الفكف: [وف مف ب  أفعف مف الرح يفا قفِد اقفتفحف زف عف أفخف دفتف مف تفِطعِ]. لفنحكف اتححف لفمف تفسف ِت الس فونو وف ففتفكفسحرف

ِشيشف  .السحيفرف إِلفى تفرف
ضا  عفنفهو امو ابفنوهو ِعوف لفكف يفهوورف مف دف وف ِدينفِة دفاوو عف آبفائِِه فِي مف عف آبفائِِه ففدوفِنف مف عف يفهووشفاففاطو مف طفجف اضف ة  بفنوو يفهووشفاففاطف. وف وف كفانف لفهو إِخف يفا: وف رف عفزف

يفا شفففطف ائِيلو وف ِميخف يفاهوو وف رف عفزف كفِريحا وف زف يفِحيئِيلو وف ائِيلف. وف رف ِلِك إِسف لفِء بفنوو يفهووشفاففاطف مف ذفهفۭب. كول  هفؤو ۭة وف ة  ِمنف فِضح طفاهومف أفبووهومف عفطفايفا كفثِيرف أفعف وف
ِصينفۭة فِي يفهووذفا دوۭن حف عف مو ۭف مف توحف رو. وف امف لفنحهو الفبِكف طفاهفا ِليفهوورف فعف لفكفةو ففأ مف ا الفمف أفمح تِِه. وف وف ِميعف إِخف قفتفلف جف تفشفدحدف وف لفكفِة أفبِيِه وف مف امو عفلفى مف ففقفامف يفهوورف

ائِيلف رف سفاِء إِسف ؤف أفيفضا  بفعفضا  ِمنف رو ِليمف. بِالسحيفِف وف شف انِيف ِسنِينف فِي أوورو لفكف ثفمف مف لفكف وف ثفلفثِينف سفنفة  ِحينف مف امو ابفنف اثفنفتفيفِن وف سفارف فِي. كفانف يفهوورف وف
أفة  رف آبف كفانفتف لفهو امف آبف لفنح بِنفتف أفخف ا ففعفلف بفيفتو أفخف ائِيلف كفمف رف لووِك إِسف ِ. طفِريِق مو بت عفِملف الشحرح فِي عفيفنفيِ الرح دف. وف ب  أفنف يوبِيدف بفيفتف دفاوو لفمف يفشفإِ الرح وف

اجا  كولح الفيحاِم بفنِيِه ِسرف لفنحهو قفالف إِنحهو يوعفِطيِه وف دف وف عف دفاوو ِد الحِذي قفطفعفهو مف ِل الفعفهف فوِسِهمف. لفجف لحكووا عفلفى أفنف مف فِي أفيحاِمِه عفصفى أفدوومو عفلفى يفهووذفا وف
ِلكا  كفبفاِت. مف رف سفاءف الفمف ؤف رو ِحيطف بِِه وف بف أفدوومف الفمو ضفرف قفامف لفيفل  وف عفهو وف بفاِت مف كف رف ِميعو الفمف جف سفائِِه وف ؤف عف رو امو مف عفبفرف يفهوورف ففعفصفى أفدوومو عفلفى يفهووذفا. وف

ِم بح إِلفهف آبفائِِه. إِلفى هفذفا الفيفوف كف الرح لفيفِه لفنحهو تفرف قفِت عف عفلف سوكحانف. ِحينفئِۭذ عفصفتف ِلبفنفةو فِي ذفِلكف الفوف جف تفففعفاۭت فِي ِجبفاِل يفهووذفا وف رف هووف أفيفضا  عفِملف مو وف
حف يفهووذفا طفوح نوونف وف ِليمف يفزف شف ِ تفقوولو. أوورو أفتفتف إِلفيفِه ِكتفابفة  ِمنف إِيِليحا النحبِيت دف أفبِيكف: [وف ب  إِلفهو دفاوو ِق: هفكفذفا قفالف الرح لوكف فِي طورو ِل أفنحكف لفمف تفسف ِمنف أفجف

قفتفلفتف آبف وف نوونف كفِزنفا بفيفِت أفخف ِليمف يفزف شف سوكحانف أوورو عفلفتف يفهووذفا وف جف ائِيلف وف رف لووِك إِسف ِق مو ِلِك يفهووذفا بفلف سفلفكفتف فِي طورو ِق آسفا مف طورو يفهووشفاففاطف أفبِيكف وف
ة  بفة  عفِظيمف رف اِلكف ضف كولح مف نِسفاءفكف وف بفنِيكف وف ب  شفعفبفكف وف ِربو الرح ذفا يفضف لو ِمنفكف هووف تفكف ِمنف بفيفِت أفبِيكف الحِذينف هومف أفففضف وف اۭض. أفيفضا  إِخف رف فمف إِيحاكف بِأ وف

ما  ما  ففيفوف ِض يفوف رف كف بِسفبفِب الفمف عفاؤو جف أفمف رو تحى تفخف عفائِكف حف ةۭ بِدفاِء أفمف انِِب]. كفثِيرف بف الحِذينف بِجف الفعفرف ِطينِيتِينف وف وحف الفِفِلسف امف رو ب  عفلفى يفهوورف أفهفاجف الرح وف
ازو لفمف يفبفقف لفهو ابفن  إِلح يفهووآحف نِسفائِِه أفيفضا  وف عف بفنِيِه وف ِلِك مف ودفةِ فِي بفيفِت الفمف جو وف اِل الفمف وف سفبووا كولح الفمف وهفا وف اففتفتفحو ِعدووا إِلفى يفهووذفا وف الفكووِشيتِينف ففصف

غفرف بفنِيِه ۭض لفيفسف لفهو ِشففاء . أفصف رف عفائِِه بِمف ب  فِي أفمف بفهو الرح رف بفعفدف هفذفا كولتِِه ضف ايفِة سفنفتفيفِن أفنح. وف دحةِ ِعنفدف نفهف سفبف ِذهفاِب الفمو حف ۭم وف ۭم إِلفى يفوف كفانف ِمنف يفوف وف
ِريقفِة آبفائِِه ِريقفة  كفحف لف لفهو شفعفبوهو حف لفمف يفعفمف ِديئفۭة وف اۭض رف رف فمف اتف بِأ ِضِه ففمف رف تف بِسفبفِب مف جف رف هو خف عفاءف لفكف. أفمف ثفلفثِينف سفنفة  ِحينف مف كفانف ابفنف اثفنفتفيفِن وف

لووِك لفِكنف لفيفسف فِي قوبووِر الفمو دف وف ِدينفِة دفاوو دفففنووهو فِي مف لفيفِه وف أفسووۭف عف ذفهفبف غفيفرف مف ِليمف وف شف انِيف ِسنِينف فِي أوورو لفكف ثفمف مف  .وف
لحِة حف ِب إِلفى الفمف عف الفعفرف اءووا مف اةو الحِذينف جف مو الفغوزف ِلينف قفتفلفهو ِميعف الفوح نفهو لفنح جف ضا  عف غفرف ِعوف نفهو الفصف يفا ابف زف ِليمف أفخف شف لحكف سوكحانو أوورو مف يفا بفنو. وف زف لفكف أفخف ففمف

ِلِك يفهووذفا امف مف ِري. يفهوورف ِه عفثفلفيفا بِنفتو عومف مو أومتِ اسف شفِليمف وف اِحدفة  فِي أوورو لفكف سفنفة  وف مف لفكف وف بفِعينف سفنفة  ِحينف مف أفرف يفا ابفنف اثفنفتفيفِن وف زف هووف أفيفضا . كفانف أفخف وف
لفيفِه بِِفعفِل الشحرتِ هو كفانفتف توِشيرو عف آبف لفنح أومح ِق بفيفِت أفخف ِشيِرينف بفعفدف. سفلفكف فِي طورو مف كفانووا لفهو مو آبف لفنحهو ِ ِمثفلف بفيفِت أفخف بت يفنفيِ الرح ففعفِملف الشحرح فِي عف

تِِه ففاةِ أفبِيِه ِلبفادف وتف ِجلفعفادف. وف امو امف فِي رف ِلِك أفرف ائِيلف مف زف بفِة حف ارف حف ائِيلف ِلمو رف ِلِك إِسف آبف مف امف بفِن أفخف عف يوورف ذفهفبف مف تِِهمف وف شوورف بف. ففسفلفكف بِمف رف ضف وف
امف ِلكف أفرف ائِيلف مف زف بفتِِه حف ارف حف ِة ِعنفدف مو امف ا فِي الرح بووهو بِهف رف بفاِت الحتِي ضف رف ِعيلف بِسفبفِب الضح رف أف فِي يفزف عف ِليفبفرف جف امف ففرف اِمي ونف يوورف يفا بفنو. الفرف زف لف أفخف نفزف وف

ِريضا  ِعيلف لفنحهو كفانف مف رف آبف فِي يفزف امف بفِن أفخف ورف يوورف ِلكو يفهووذفا ِليفزو امف مف امف. يفهوورف ِجيئِِه إِلفى يوورف يفا بِمف زف ِ كفانف هفلفكو أفخف ففإِنحهو ِحينف. ففِمنف قِبفِل اح
آبف عِ بفيفِت أفخف ب  ِلقفطف هو الرح سفحف ِشي الحِذي مف امف إِلفى يفاهووف بفِن نِمف عف يوورف جف مف رف اءف خف سفاءف يفهووذفا. جف ؤف دف رو جف آبف وف إِذف كفانف يفاهوو يفقفِضي عفلفى بفيفِت أفخف وف

مف يفا ففقفتفلفهو زف ونف أفخف مو ِِ دو يفا الحِذينف كفانووا يفخف زف ةِ أفخف وف بفنِي إِخف دفففنووهو. وف قفتفلووهو وف أفتووا بِِه إِلفى يفاهوو وف ةِ وف تفبِئ  فِي السحاِمرف خف هووف مو سفكووهو وف فمف يفا ففأ زف طفلفبف أفخف وف
بح بِكولتِ قفلفبِِه مف قفالووا إِنحهو ابفنو يفهووشفاففاطف الحِذي طفلفبف الرح لفكفِة. لفنحهو مف ى عفلفى الفمف نف يفقفوف يفا مف زف ا. ففلفمف يفكونف ِلبفيفِت أفخف يفا أفنح ابفنفهف زف ثفلفيفا أوم  أفخف أفتف عف ا رف لفمح وف

ِ ِمنف بفيفِت يفهووذفا ِلِكيت ِل الفمف ِميعف النحسف أفبفادفتف جف تف وف اتف قفامف ِلِك. قفدف مف سفِط بفنِي الفمف قفتفهو ِمنف وف سفرف يفا وف زف ذفتف يفهووآشف بفنف أفخف فخف ِلِك ففأ ا يفهووشفبفعفةو بِنفتو الفمف أفمح
أفةو يفهوويفادفاعف الفكفاِهِن رف امف امف ِلِك يفهوورف فتفهو يفهووشفبفعفةو بِنفتو الفمف بحأ خف دفعِ السحِريِر وف ِضعفتفهو فِي ِمخف رف مو عفلفتفهو هووف وف جف تف. (الحِذينف قوتِلووا وف ا كفانفتف أوخف لفنحهف

يفا زف ِه عفثفلفيفا ففلفمف تفقفتولفهو) أفخف جف ِض. ِمنف وف اِلكفة  عفلفى الفرف عفثفلفيفا مف تفبِئا  ِستح ِسنِيۭن وف خف ِ مو مف فِي بفيفِت اح عفهو كفانف مف وف . 
سفاءف الفِمئفاِت ؤف ِد رو عفهو فِي الفعفهف ذف مف أفخف فِي السحنفِة السحابِعفِة تفشفدحدف يفهوويفادفاعو وف يفا بفنف عووبِيدف: وف رف عفزف انفانف وف اِعيلف بفنف يفهووحف مف إِسف امف وف وحف يفا بفنف يفرو رف عفزف

اءووا إِلفى جف ائِيلف وف رف وسف آبفاِء إِسف ؤو رو دوِن يفهووذفا وف ِميعِ مو عووا اللحِويتِينف ِمنف جف مف جف الووا فِي يفهووذفا وف جف ِري وف أفِليشفاففاطف بفنف ِزكف عفِسيحا بفنف عفدفايفا وف مف وف



ِليمف شف ِلِك. أوورو عف الفمف ِ مف دا  فِي بفيفِت اح عِ عفهف مف جف قفطفعف كول  الفمف مف. وف قفالف لفهو دف: [وف ب  عفنف بفنِي دفاوو لحمف الرح ا تفكف ِلكو كفمف ِلِك يفمف ذفا ابفنو الفمف رو. هووف هفذفا هووف الفمف
لوونفهو الث لفثو فِي بفاِب. الحِذي تفعفمف ِلِك وف الث لفثو فِي بفيفِت الفمف اِب وف ابِينف ِللفبفوف اللحِويتِينف يفكوونوونف بفوح نفِة وف لوونف فِي السحبفِت ِمنف الفكفهف خو الث لفثو ِمنفكومو الحِذينف يفدف

ِ بت ِميعو الشحعفِب فِي ِديفاِر بفيفِت الرح جف قفدحسوونف. الفسفاِس وف مف مو لوونف لفنحهو خو مف يفدف ونف ِمنف اللحِويتِينف ففهو ِدمو الحِذينف يفخف نفةو وف ِ إِلح الفكفهف بت لف بفيفتف الرح خو لف يفدف وف
ِ بت اسفةف الرح سوونف ِحرف رو كول  الشحعفِب يفحف هو بِيفِدِه. وف اِحۭد ِسلفحو تفِديِرينف كول  وف سف ِلِك مو يوِحيطو اللحِوي ونف بِالفمف لو الفبفيفتف يوقفتفلو. وف خو الحِذي يفدف عف. وف كوونووا مف وف

وِجِه رو فِي خو وِلِه وف ِلِك فِي دوخو رف بِِه يفهوويفادفاعو الفكفاِهنو]. الفمف ا أفمف سفبف كولتِ مف كول  يفهووذفا حف الفهو الدحاِخِلينف فِي. ففعفِملف اللحِوي ونف وف اِحۭد ِرجف ذووا كول  وف أفخف وف
قف ِرِف الفِفرف اِرِجينف فِي السحبفِت لفنح يفهوويفادفاعف الفكفاِهنف لفمف يفصف عف الفخف انح. السحبفِت مف جف الفمف ابف وف سفاءف الفِمئفاِت الفِحرف ؤف طفى يفهوويفادفاعو الفكفاِهنو رو أفعف وف

ِ دف الحتِي فِي بفيفِت اح ِلِك دفاوو اسف الحتِي ِللفمف الفتفرف انِِب الفبفيفِت. وف ِن إِلفى جف انِِب الفبفيفِت الفيفمف هو بِيفِدِه ِمنف جف اِحۭد ِسلفحو كول  وف ِميعف الشحعفِب وف قففف جف أفوف وف
تفِديِرينف سف ِلِك مو لف الفمف وف الفبفيفِت حف بفحِ وف ذف لف الفمف وف لحكووهو. الفيفسفِر حف مف ادفةف وف طووهو الشحهف أفعف لفيفِه التحاجف وف عووا عف ضف وف ِلِك وف وا ابفنف الفمف جو رف هو. ثومح أفخف سفحف مف وف

قفالووا بفنووهو وف ِلكو: [يفهوويفادفاعو وف يف الفمف ِ!]. ِليفحف بت لفتف إِلفى الشحعفِب فِي بفيفِت الرح ِلكف دفخف ونف الفمف دفحو يفمف كوضوونف وف تف الشحعفِب يفرف يفا صفوف ا سفِمعفتف عفثفلف لفمح .وف
اِق ونف بِالفبفوف يفنففوخو ونف وف حو ِض يفففرف كول  شفعفِب الفرف ِلِك وف اقو ِعنفدف الفمف الفبفوف سفاءو وف ؤف الر  ِل وف خف دف اقِف  عفلفى ِمنفبفِرِه فِي الفمف ِلكو وف إِذفا الفمف تف وف نفظفرف وف

بِيحف ونف التحسف عفلتِمو الفمو غفن ونف بِآلفِت الفِغنفاِء وف الفمو قفالفتف. وف ا وف ثفلفيفا ثِيفابفهف كحِلينف!] ِخيفانفة ! ِخيفانفة : [ففشفقحتف عف وف سفاءف الفِمئفاِت الفمو ؤف جف يفهوويفادفاعو الفكفاِهنو رو رف فخف ففأ
مف قفالف لفهو يفِش وف ا يوقفتفلو بِالسحيفِف: [عفلفى الفجف الحِذي يفتحبِعوهف فووِف وف اِرجِ الص  وهفا إِلفى خف ِرجو ِ: [لفنح الفكفاِهنف قفالف]. أفخف بت فلفقووا]. لف تفقفتولووهفا فِي بفيفِت الرح ففأ

ا الفيفاِديف لفيفهف ِلِك قفتفلووهفا هونفاكف. عف يفِل إِلفى بفيفِت الفمف ِل بفاِب الفخف خف دف ا أفتفتف إِلفى مف لفمح ِلِك أفنف. وف بفيفنف الفمف بفيفنف كولتِ الشحعفِب وف دا  بفيفنفهو وف ففقفطفعف يفهوويفادفاعو عفهف
ِ بت بفحِ. يفكوونووا شفعفبا  ِللرح ذف امف الفمف تحانف كفاِهنف الفبفعفِل أفمف قفتفلووا مف اثِيلفهو وف تفمف هو وف ذفابِحف وا مف كفسحرو وهو وف هفدفمو ِميعو الشحعفِب إِلفى بفيفِت الفبفعفِل وف لف جف دفخف عفلف. وف جف وف

تووب  فِي كف ا هووف مف ِ كفمف بت قفاِت الرح رف حف عفاِد مو ِ ِلصف بت دو عفلفى بفيفِت الرح مف دفاوو هو نفِة اللحِويتِينف الحِذينف قفسفمف ِ عفنف يفِد الفكفهف بت اسا  عفلفى بفيفِت الرح رح يفهوويفادفاعو حو
دف ِر دفاوو سفبف أفمف الفِغنفاِء حف حِ وف وسفى بِالفففرف ا. شفِريعفِة مو ۭر مف لف نفِجس  فِي أفمف خو ِ ِلئفلح يفدف بت اِب بفيفِت الرح ابِينف عفلفى أفبفوف قففف الفبفوح أفوف سفاءف الفِمئفاِت. وف ؤف ذف رو أفخف وف

ِلِك لفى إِلفى بفيفِت الفمف سفِط الفبفاِب الفعف لووا ِمنف وف دفخف ِ وف بت ِلكف ِمنف بفيفِت الرح لف الفمف أفنفزف ِض وف كولح شفعفِب الفرف لتِِطينف عفلفى الشحعفِب وف تفسف الفمو اءف وف الفعوظفمف وف
لفكفِة مف ِ الفمف ِسيت ِلكف عفلفى كورف لفسووا الفمف أفجف يفا بِالسحيفِف. وف قفتفلووا عفثفلف ِدينفةو وف ِت الفمف احف تفرف اسف ِض وف ففففِرحف كول  شفعفِب الفرف . 

ِه ظفبفيفةو ِمنف بِئفِر سفبفعۭ مو أومتِ اسف ِليمف وف شف بفِعينف سفنفة  فِي أوورو لفكف أفرف مف لفكف وف تفِقيمف فِي عفيفنفيِ. كفانف يفهووآشو ابفنف سفبفعِ ِسنِينف ِحينف مف سف عفِملف يفهووآشو الفمو وف
ِ كولح أفيحاِم يفهوويفادفاعف الفكفاِهِن بت بفنفاۭت. الرح لفدف بفنِينف وف أفتفيفِن ففوف رف ذف يفهوويفادفاعو لفهو امف اتحخف دف بفيفتف. وف دتِ دفثف بفعفدف ذفِلكف أفنحهو كفانف فِي قفلفِب يفهووآشف أفنف يوجف حف وف

ِ بت مو. الرح قفالف لفهو اللحِويتِينف وف نفةف وف عف الفكفهف مف ِميِم بفيفِت إِلفِهكومف ِمنف سفنفۭة إِلفى: [ففجف ِل تفرف ة  لفجف ائِيلف فِضح رف ِميعِ إِسف عووا ِمنف جف مف اجف دوِن يفهووذفا وف وا إِلفى مو جو رو اخف
ِر وا أفنفتومف إِلفى هفذفا الفمف بفاِدرو فلفهو. ففلفمف يوبفاِدِر اللحِوي ونف]. سفنفۭة وف أ سف ئِيسف وف ِلكو يفهوويفادفاعف الرح لوبف ِمنف اللحِويتِينف أفنف يفأفتووا ِمنف: [ففدفعفا الفمف اذفا لفمف تفطف ِلمف

وا كولح أفقفدفاِس يحرو صف ِ وف وا بفيفتف اح بِيثفِة قفدف هفدفمو ادفةِ؟ لفنح بفنِي عفثفلفيفا الفخف ِة الشحهف يفمف ائِيلف ِلخف رف اعفِة إِسف مف جف ِ وف بت وسفى عفبفِد الرح يفِة مو ِليمف بِِجزف شف أوورو يفهووذفا وف
ِليِم ِ ِللفبفعف بت ِ]. بفيفِت الرح بت فنف يفأفتووا إِلفى الرح ِليمف بِأ شف أوورو نفادووا فِي يفهووذفا وف اِرجا  وف ِ خف بت عفلووهو فِي بفاِب بفيفِت الرح جف نفدووقا  وف ِلكو ففعفِملووا صو رف الفمف أفمف وف

يحِة ائِيلف فِي الفبفرتِ رف ِة عفلفى إِسف وضف ففرو ِ الفمف بت وسفى عفبفِد الرح يفِة مو ف. بِِجزف تفلف تحى امف نفدووِق حف أفلفقووا فِي الص  لووا وف خف أفدف كول  الشحعفِب وف سفاِء وف ؤف .ففففِرحف كول  الر 
ِكيلو الفكفاِهِن وف ِلِك وف تف كفانف يفأفتِي كفاتِبو الفمف ةف قفدف كفثورف ونف أفنح الفِفضح ا يفرو ِلِك بِيفِد اللحِويتِينف ِعنفدفمف الفِة الفمف كف نفدووِق إِلفى وف تفى بِالص  ا كفانف يوؤف ِحينفمف وف

كفانِِه دحانِِه إِلفى مف يفرو ِملفنِِه وف نفدووقف ثومح يفحف يوففِرغفاِن الص  ئِيِس وف ةۭ. الرح ثفرف ة  بِكف عووا فِضح مف تحى جف ما  حف ما  ففيفوف ِلكو. هفكفذفا كفانووا يفففعفلوونف يفوف ا الفمف دفففعفهف وف
اِس أفيفضا  الن حف ِديِد وف ِللفعفاِمِلينف فِي الفحف ِ وف بت ِديِد بفيفِت الرح اِرينف ِلتفجف نفجح اتِينف وف ونف نفحح تفأفِجرو كفانووا يفسف ِ وف بت ِة بفيفِت الرح مف يفهوويفادفاعو ِلعفاِمِلي شوغفِل ِخدف وف

ِ بت ِميِم بفيفِت الرح ثفبحتووهو. ِلتفرف ِمِه وف سف ِ عفلفى رف وا بفيفتف اح أفقفامو فيفِديِهمف وف لو بِأ حف الفعفمف نفجف ِلِك. ففعفِملف عفاِملوو الش غفِل وف ا بفيفنف يفدفيِ الفمف لووا أفتووا إِلفى مف مف ا أفكف لفمح وف
ۭة فِضح آنِيفةف ذفهفۭب وف ونا  وف صوحو عفاۭد وف إِصف ۭة وف مف ِ آنِيفةف ِخدف بت عفِملووهفا آنِيفة  ِلبفيفِت الرح ِة وف يفهوويفادفاعف بِبفِقيحِة الفِفضح قفاۭت فِي بفيفِت. وف رف حف ِعدوونف مو كفانووا يوصف وف

ِ دفائِما  كولح أفيحاِم يفهوويفادفاعف بت اتف. الرح مف شفبِعف ِمنف الفيحاِم وف شفاخف يفهوويفادفاعو وف ففاتِِه. وف ثفلفثِينف سفنفة  ِعنفدف وف عف. كفانف ابفنف ِمئفۭة وف دف مف ِدينفِة دفاوو ففدفففنووهو فِي مف
بفيفتِِه ِ وف عف اح مف ائِيلف وف رف يفرا  فِي إِسف لووِك لفنحهو عفِملف خف ِلِك. الفمو دووا ِللفمف سفجف سفاءو يفهووذفا وف ؤف اءف رو ِت يفهوويفادفاعف جف وف بفعفدف مف مف. وف ِلكو لفهو .ِحينفئِۭذ سفِمعف الفمف

ِل إِثفِمِهمف هفذفا ِليمف لفجف شف أوورو نفامف ففكفانف غفضفب  عفلفى يفهووذفا وف الفصف اِريف وف عفبفدووا السحوف ِ إِلفِه آبفائِِهمف وف بت كووا بفيفتف الرح تفرف سفلف إِلفيفِهمف أفنفبِيفاءف. وف أفرف وف
غووا لفيفِهمف ففلفمف يوصف دووا عف هف أفشف ِ وف بت اِعِهمف إِلفى الرح جف مف. ِلرف قفالف لفهو قف الشحعفِب وف قففف ففوف كفِريحا بفنف يفهوويفادفاعف الفكفاِهنف ففوف ِ زف وحو اح لفبِسف رو هفكفذفا يفقوولو: [وف

و كفكومف: اح بح قفدف تفرف تومو الرح كف ؟ لفنحكومف تفرف ونف ِ ففلف توففِلحو بت ايفا الرح صف نف وف اذفا تفتفعفدحوف ِ]. ِلمف بت ِلِك فِي دفاِر بفيفِت الرح ِر الفمف فمف ةۭ بِأ ارف وهو بِِحجف مو جف رف لفيفِه وف .ففففتفنووا عف
نفهو عفهو بفلف قفتفلف ابف وفف الحِذي عفِملفهو يفهوويفادفاعو أفبووهو مف عفرو ِلكو الفمف لفمف يفذفكورف يفهووآشو الفمف تِِه قفالف. وف وف ِعنفدف مف يوطفاِلبو: [وف ب  يفنفظورو وف دفاِر السحنفِة]. الرح فِي مف وف

قف شف ِلِك ِدمف سفلووهفا إِلفى مف تِِهمف أفرف ِميعف غفنِيمف جف سفاِء الشحعفِب ِمنف الشحعفِب وف ؤف لفكووا كولح رو أفهف ِليمف وف شف أوورو أفتووا إِلفى يفهووذفا وف امف وف يفشو أفرف لفيفِه جف ِعدف عف لفنح. صف
بح إِلفهف آبفائِِهمف كووا الرح مف تفرف ا  لفنحهو يفشا  كفثِيرا  ِجدت ب  ِليفِدِهمف جف دفففعف الرح ۭة قفِليلفۭة وف ِذمف اءف بِِشرف امف جف يفشف أفرف اء  عفلفى يفهووآشف. جف وا قفضف رو فجف ِعنفدف ذفهفابِِهمف. ففأ وف

ةۭ - عفنفهو  اۭض كفثِيرف رف فمف كووهو بِأ مف تفرف اتف- لفنحهو قفتفلووهو عفلفى سفِريِرِه ففمف اِء بفنِي يفهوويفادفاعف الفكفاِهِن وف ِل ِدمف لفيفِه عفبِيدوهو ِمنف أفجف ِدينفِة. ففتفنف عف ففدفففنووهو فِي مف
لووِك فِنووهو فِي قوبووِر الفمو لفمف يفدف دف وف لفيفِه. دفاوو ا الفففاتِنفاِن عف هفذفاِن هومف وآبِيحِة: وف ِريتف الفمو ابفادو بفنو ِشمف يفهووزف ونِيحِة وف عفةف الفعفم  ابفادو بفنو ِشمف ا. زف ةو مف كفثفرف ا بفنووهو وف أفمح وف

لووِك ِس ِسففِر الفمو رف تووبفة  فِي ِمدف كف مف ِ مف ةو بفيفِت اح مح رف مف لفيفِه وف ِملف عف ضا  عفنفهو. حو يفا ابفنوهو ِعوف صف لفكف أفمف مف وف . 
شفِليمف ِه يفهووعفدحانو ِمنف أوورو مو أومتِ اسف ِليمف وف شف ِرينف سفنفة  فِي أوورو ِعشف عا  وف لفكف تِسف مف ِرينف سفنفة  وف ِعشف ۭس وف مف هووف ابفنو خف يفا وف صف لفكف أفمف تفِقيمف فِي. مف سف عفِملف الفمو وف

لفِكنف لفيفسف بِقفلفۭب كفاِمۭل ِ وف بت ِلكف أفبفاهو. عفيفنفيِ الرح ِه قفتفلف عفبِيدفهو الحِذينف قفتفلووا الفمف لفيف لفكفةو عف مف ا تفثفبحتفِت الفمف لفمح تووب . وف كف ا هووف مف مف بفلف كفمف ا بفنووهومف ففلفمف يفقفتولفهو أفمح وف
ب  رف الرح يفثو أفمف وسفى حف ِل: [فِي الشحِريعفِة فِي ِسففِر مو وتو لفجف اِحۭد يفمو ِل البفاِء بفلف كول  وف وتوونف لفجف لف الفبفنوونف يفمو ِل الفبفنِينف وف وتو البفاءو لفجف لف تفمو

ِطيحتِِه ِرينف]. خف اهومف ِمِن ابفِن ِعشف صف أفحف بِنفيفاِمينف وف سفاءف ِمئفاۭت فِي كولتِ يفهووذفا وف ؤف رو سفاءف أولووۭف وف ؤف سفبف بويووِت البفاِء رو مف حف هو أفقفامف يفا يفهووذفا وف صف عف أفمف مف جف وف
ۭس تورف حۭ وف مف اِمِل رو ِب حف رف اِرجۭ ِللفحف تفاۭر خف خف دفهومف ثفلفثف ِمئفِة أفلفِف مو جف قو ففوف ا ففوف نفۭة ِمنف. سفنفة  ففمف زف بحاِر بفأفۭس بِِمئفِة وف ائِيلف ِمئفةف أفلفِف جف رف رف ِمنف إِسف تفأفجف اسف وف

ِة ِ قفائِل . الفِفضح لو اح جو اءف إِلفيفِه رف جف ايِمف: [وف عف كولتِ بفنِي أفففرف ائِيلف مف رف عف إِسف بح لفيفسف مف ائِيلف لفنح الرح رف يفشو إِسف عفكف جف ِلكو لف يفأفتِي مف ا الفمف إِنف ذفهفبفتف. أفي هف وف
قفاِط ِلِلسف سفاعفدفةِ وف ة  ِللفمو ِ قووح ِ لفنح ِعنفدف اح امف الفعفدووت ِقطوكف أفمف ف يوسف تفشفدحدف ِللفِقتفاِل لفنح اح لف وف مف ِ]. أفنفتف ففاعف ِل اح جو يفا ِلرف صف ِل: [ففقفالف أفمف لو لفجف اذفا يوعفمف ففمف

؟ ائِيلف رف اةِ إِسف ا ِلغوزف طفيفتوهف نفِة الحتِي أفعف زف ِ] الفِمئفِة الفوف لو اح جو ا: [ففقفالف رف ثفرف ِمنفهف بح قفاِدر  أفنف يوعفِطيفكف أفكف اءووا إِلفيفِه]. إِنح الرح اةف الحِذينف جف يفا الفغوزف صف زف أفمف فففرف ففأ



ِب ِ الفغفضف وت مو كفانِِهمف بِحو عووا إِلفى مف جف رف ا  عفلفى يفهووذفا وف مف ِجدت بوهو ِميف غفضف كفانِِهمف ففحف ِلقووا إِلفى مف ايِمف ِليفنفطف بفهو. ِمنف أفففرف اقفتفادف شفعف يفا ففتفشفدحدف وف صف ا أفمف أفمح وف
وهومف حو طفرف أفِس سفاِلعف وف أفتووا بِِهمف إِلفى رف يفاءف سفبفاهومف بفنوو يفهووذفا وف ةف آلفۭف أفحف عفشفرف ةف آلفۭف وف بف ِمنف بفنِي سفاِعيرف عفشفرف رف ضف اِدي الفِملفحِ وف ذفهفبف إِلفى وف وف

عوونف مف وا أفجف أفِس سفاِلعف ففتفكفسحرو ةِ إِلفى. عفنف رف دونف يفهووذفا ِمنف السحاِمرف وا مو مو ِقتفاِل ففاقفتفحف عفهو إِلفى الف يفا عفِن الذحهفاِب مف صف مف أفمف عفهو جف اةو الحِذينف أفرف ا الفغوزف أفمح وف
با  كفثِيرا  بووا نفهف نفهف مف ثفلفثفةف آلفۭف وف بووا ِمنفهو رف ضف ونف وف ورو مف لفهو. بفيفِت حو هو أفقفامف ِة بفنِي سفاِعيرف وف ِب الفدووِميتِينف أفتفى بِآِلهف يفا ِمنف ضفرف صف ِجيِء أفمف ثومح بفعفدف مف

مف قفدف لفهو أفوف مف وف هو امف دف أفمف سفجف ة  وف سفلف إِلفيفِه نفبِيتا  ففقفالف لفهو. آِلهف أفرف يفا وف صف ِ عفلفى أفمف بت ِميف غفضفبو الرح مف: [ففحف بفهو ِقذووا شفعف ةف الشحعفِب الحِذينف لفمف يونف اذفا طفلفبفتف آِلهف ِلمف
؟ هو قفالف لفهو] ِمنف يفِدكف لتِمو ا هووف يوكف فِيمف ِلِك؟ كوفح: [وف ِشيرا  ِللفمف عفلووكف مو ؟! هفلف جف اذفا يفقفتولوونفكف قفالف] ِلمف ف قفدف قفضفى بِهفلفِككف: [ففكففح النحبِي  وف تو أفنح اح قفدف عفِلمف

تِي شوورف عف ِلمف مف لفمف تفسف ائِيلف قفائِل ]. لفنحكف عفِملفتف هفذفا وف رف ِلِك إِسف ازف بفِن يفاهوو مف سفلف إِلفى يووآشف بفِن يفهووآحف أفرف ِلكو يفهووذفا وف يفا مف صف تفشفارف أفمف هفلومح: [ففاسف
ة  هف واجف اءف مو ِلِك يفهووذفا قفائِل ]. نفتفرف يفا مف صف ائِيلف إِلفى أفمف رف ِلكو إِسف سفلف يووآشو مف فرف نفانف يفقوولو: [ففأ ِز الحِذي فِي لوبف سفلف إِلفى الفرف نفانف أفرف سفجو الحِذي فِي لوبف :الفعفوف

أفة [ رف نفتفكف ِلبفنِي امف ِط ابف سفجف. أفعف دفاسف الفعفوف ي  كفانف فِي لوبفنفانف وف ان  بفرتِ يفوف بفتو أفدوومف: تفقوولو. ففعفبفرف حف رف ِد. هفئفنفذفا قفدف ضف ج  فحعفكف قفلفبوكف ِللتحمف ففالنف أفقِمف! ففرف
؟. فِي بفيفتِكف عفكف يفهووذفا مف قوطف أفنفتف وف مو عفلفى الشحرتِ ففتفسف جو اذفا تفهف ةف أفدوومف]. ِلمف لفبووا آِلهف مف طف مف لفنحهو هو لتِمف ِ أفنف يوسف يفا لفنحهو كفانف ِمنف قِبفِل اح صف عف أفمف مف .ففلفمف يفسف

ۭس الحتِي ِليفهووذفا ِلكو يفهووذفا فِي بفيفِت شفمف يفا مف صف أفمف ة  هووف وف هف واجف يفا مو اءف ائِيلف ففتفرف رف ِلكو إِسف ِعدف يووآشو مف صف بووا كول . وف هفرف ائِيلف وف رف امف إِسف مف يفهووذفا أفمف زف ففانفهف
تِِه يفمف اِحۭد إِلفى خف ِليمف ِمنف بفاِب. وف شف هفدفمف سوورف أوورو ِليمف وف شف اءف بِِه إِلفى أوورو جف ۭس وف ائِيلف فِي بفيفِت شفمف رف ِلكو إِسف سفكفهو يووآشو مف فمف ِلكو يفهووذفا ففأ يفا مف صف ا أفمف أفمح وف

اعۭ بفعف ِمئفِة ِذرف اِويفِة أفرف ايِمف إِلفى بفاِب الزح ِلِك. أفففرف ائِِن بفيفِت الفمف زف خف عف عووبِيدف أفدوومف وف ِ مف ودفةِ فِي بفيفِت اح جو وف كولح النِيفِة الفمف ِة وف الفِفضح ذف كولح الذحهفِب وف أفخف وف
ةِ عف إِلفى السحاِمرف جف رف هفنفاءف وف الر  ةف سفنفة . وف سف عفشفرف مف ائِيلف خف رف ِلِك إِسف ازف مف ِت يووآشف بفِن يفهووآحف وف ِلكو يفهووذفا بفعفدف مف يفا بفنو يفهووآشف مف صف عفاشف أفمف بفِقيحةو. وف وف

ائِيلف رف إِسف لووِك يفهووذفا وف تووبفة  فِي ِسففِر مو كف ِو مف ةِ الفِخيرف يفا الوولفى وف صف وِر أفمف ِليمف. أومو شف لفيفِه فِي أوورو ِ ففتفنووا عف بت اِء الرح رف يفا ِمنف وف صف ادف أفمف ِمنف ِحينف حف وف
ِدينفِة يفهووذفا عف آبفائِِه فِي مف دفففنووهو مف يفِل وف لووهو عفلفى الفخف مف حف قفتفلووهو هونفاكف وف هو إِلفى لفِخيشف وف اءف رف سفلووا وف فرف بف إِلفى لفِخيشف ففأ رف  .ففهف

يفا صف ضا  عفنف أفبِيِه أفمف لحكووهو ِعوف مف ةف سفنفة  وف هووف ابفنو ِستح عفشفرف يحا وف ذف كول  شفعفِب يفهووذفا عوزتِ أفخف ِلِك. وف اعِ الفمف ِطجف دحهفا ِليفهووذفا بفعفدف اضف رف لفةف وف هووف بفنفى أفيف
عف آبفائِِه ِليمف. مف شف ِسينف سفنفة  فِي أوورو مف خف لفكف اثفنفتفيفِن وف مف لفكف وف ةف سفنفة  ِحينف مف يحا ابفنف ِستح عفشفرف ِليمف. كفانف عوزتِ شف ِه يفكولفيفا ِمنف أوورو مو أومتِ اسف تفِقيمف. وف سف عفِملف الفمو وف

يفا أفبووهو صف ا عفِملف أفمف سفبف كولتِ مف ِ حف بت ِ. فِي عفيفنفيِ الرح نفاِظِر اح ففاِهِم بِمف كفِريحا الف ف فِي أفيحاِم زف لوبو اح كفانف يفطف و. وف هو اح حف بح أفنفجف لفبِِه الرح فِي أفيحاِم طف .وف
ِطينِيتِينف الفِفِلسف دوودف وف ِض أفشف دونا  فِي أفرف بفنفى مو دوودف وف سوورف أفشف سوورف يفبفنفةف وف تح وف مف سوورف جف هفدف ِطينِيتِينف وف ِفِلسف بف الف ارف حف جف وف رف خف و عفلفى. وف سفاعفدفهو اح وف

عوونِيتِينف الفمف بفعفلف وف ورف ِب السحاِكنِينف فِي جو عفلفى الفعفرف ِطينِيتِينف وف رف لفنحهو تفشفدحدف. الفِفِلسف ِل ِمصف خف دف هو إِلفى مف مو تفدح اسف امف يحا هفدفايفا وف ونِي ونف عوزتِ طفى الفعفم  أفعف وف
ا  ا. ِجدت نفهف صح حف اِويفِة وف ِعنفدف الزح اِدي وف ِعنفدف بفاِب الفوف اِويفِة وف ِليمف ِعنفدف بفاِب الزح شف اجا  فِي أوورو يحا أفبفرف بفنفى عوزتِ ففرف آبفارا . وف حف يحِة وف اجا  فِي الفبفرتِ بفنفى أفبفرف وف

ةف ِل لفنحهو كفانف يوِحب  الفِفلفحف مف فِي الفكفرف ونف فِي الفِجبفاِل وف امو كفرح ونف وف ففلححو ِل وف السحهف ة  فِي السحاِحِل وف اِشيفة  كفثِيرف ة  لفنحهو كفانف لفهو مف يحا. كفثِيرف كفانف ِلعوزتِ وف
سفاِء ؤف اِحۭد ِمنف رو يفا وف نفنف تف يفِد حف عفِسيحا الفعفِريِف تفحف مف ائِِهمف عفنف يفِد يفِعيئِيلف الفكفاتِِب وف صف سفبف عفدفِد إِحف ابا  حف زف ِب أفحف رف ونف ِللفحف جو رو قفاتِِلينف يفخف يفش  ِمنف الفمو جف

ِلِك ِست  ِمئفۭة. الفمف ةِ الفبفأفِس أفلفففاِن وف بفابِرف وِس البفاِء ِمنف جف ؤو سو ِمئفۭة ِمنف. كول  عفدفِد رو مف خف سفبفعفةو آلفۭف وف نووۭد ثفلفثو ِمئفِة أفلفۭف وف يفشو جو تف يفِدِهمف جف تفحف وف
ِ ِلِك عفلفى الفعفدووت سفاعفدفةِ الفمف ةۭ شفِديدفةۭ ِلمو قفاتِِلينف بِقووح قفاِليعف. الفمو ةف مف ارف ِحجف قِِسيتا  وف وعا  وف دورو ذا  وف وف خو احا  وف ِرمف اسا  وف يفِش أفتفرف يحا ِلكولتِ الفجف مف عوزتِ ف لفهو هفيحأ .وف

ةو ةو الفعفِظيمف ارف الفِحجف امو وف هف ا الستِ ى بِهف مف ايفا ِلتورف وف عفلفى الزح اجِ وف تفِرِعينف ِلتفكوونف عفلفى الفبفرف خف اعف مو تِرف نِيقفاۭت اخف نفجف ِليمف مف شف عفِملف فِي أوورو هو. وف مو تفدح اسف امف وف
تحى تفشفدحدف توهو حف سفاعفدف وِر. إِلفى بفِعيۭد إِذف عفِجبفتف مو بفحِ الفبفخو ذف ِ ِليووقِدف عفلفى مف بت لف هفيفكفلف الرح دفخف هو وف بح إِلفهف انف الرح خف تفففعف قفلفبوهو إِلفى الفهفلفِك وف ا تفشفدحدف ارف لفمح .وف

ِ بفنِي الفبفأفِس بت نفِة الرح انوونف ِمنف كفهف عفهو ثفمف مف يفا الفكفاِهنو وف رف هو عفزف اءف رف لف وف دفخف قفالووا لفهو. وف ِلكف وف يحا الفمف وا عوزتِ مو قفاوف ِ بفلف: [وف بت يحا أفنف تووقِدف ِللرح لفيفسف لفكف يفا عوزتِ
قفدحِسينف ِلِليقفاِد ونف الفمو نفِة بفنِي هفارو ِ اِللفِه. ِللفكفهف بت ۭة ِمنف ِعنفِد الرح امف لفيفسف لفكف ِمنف كفرف نفتف وف قفِدِس لفنحكف خو جف ِمنف الفمف رو يحا]. اخف نِقف عوزتِ كفانف فِي يفِدِه. ففحف وف

ة  ِلِليقفاِد رف مف وِر. ِمجف بفحِ الفبفخو ذف انِِب مف ِ بِجف بت نفِة فِي بفيفِت الرح امف الفكفهف تِِه أفمف بفهف ص  فِي جف جف بفرف رف نفِة خف نفِقِه عفلفى الفكفهف ِعنفدف حف يفاهوو. وف رف هو عفزف وف ففالفتفففتف نفحف
بفهو رف بح ضف وجِ لفنح الرح رو تحى إِنحهو هووف نفففسوهو بفادفرف إِلفى الفخو دووهو ِمنف هونفاكف حف تِِه ففطفرف بفهف صو فِي جف إِذفا هووف أفبفرف نفِة وف كول  الفكفهف أفسو وف كفانف. الفكفاِهنو الرح وف

كومو عفلفى ِلِك يفحف نوهو عفلفى بفيفِت الفمف كفانف يووثفامو ابف ِ وف بت صف لفنحهو قوِطعف ِمنف بفيفِت الرح ِض أفبفرف رف أفقفامف فِي بفيفِت الفمف ففاتِِه وف ِم وف صف إِلفى يفوف ِلكو أفبفرف يحا الفمف عوزتِ
ِض ا إِشفعفيفاءو بفنو آمووصف النحبِي . شفعفِب الفرف تفبفهف ةو كف الفِخيرف يحا الوولفى وف وِر عوزتِ بفِقيحةو أومو قفِل. وف عف آبفائِِه فِي حف دفففنووهو مف عف آبفائِِه وف يحا مف عف عوزتِ طفجف ثومح اضف

صو مف قفالووا إِنحهو أفبفرف لووِك لفنحهو ةِ الحتِي ِللفمو بفرف قف ِِ ضا  عفنفهو. الفمف لفكف يووثفامو ابفنوهو ِعوف مف وف . 
ادووقف وشفةو بِنفتو صف ِه يفرو مو أومتِ اسف شفِليمف وف ةف سفنفة  فِي أوورو لفكف ِستح عفشفرف مف لفكف وف ِرينف سفنفة  ِحينف مف ِعشف ۭس وف مف تفِقيمف فِي. كفانف يووثفامو ابفنف خف سف عفِملف الفمو وف

يحا أفبووهو  ا عفِملف عوزتِ سفبف كولتِ مف ِ حف بت ِ(عفيفنفيِ الرح بت لف هفيفكفلف الرح خو كفانف الشحعفبو يوففِسدوونف بفعفدو). إِلح أفنحهو لفمف يفدف ِ. وف بت لفى ِلبفيفِت الرح هووف بفنفى الفبفابف الفعف
ِة بفنفى كفثِيرا  عفلفى سووِر الفكفمف اجا . وف أفبفرف بفنفى فِي الفغفابفاِت قِلفعا  وف بفِل يفهووذفا وف دونا  فِي جف بفنفى مو لفيفِهمف. وف قفِويف عف ونف وف ِلكف بفنِي عفم  بف مف ارف هووف حف وف

ةف آلفۭف ِمنف الشحِعيِر عفشفرف حۭ وف ةف آلفِف كورتِ قفمف عفشفرف ِة وف نفۭة ِمنف الفِفضح زف ونف فِي تِلفكف السحنفِة ِمئفةف وف طفاهو بفنوو عفم  فعف كفذفِلكف. ففأ ونف وف اهو لفهو بفنوو عفم  ا أفدح هفذفا مف
الثحاِلثفِة ِ إِلفِهِه. فِي السحنفِة الثحانِيفِة وف بت امف الرح قفهو أفمف ف طورو تفشفدحدف يووثفامو لفنحهو هفيحأ لووِك. وف تووبفة  فِي ِسففِر مو كف قِِه مف طورو وبِِه وف رو كول  حو وِر يووثفامف وف بفِقيحةو أومو وف

يفهووذفا ائِيلف وف رف شفِليمف. إِسف ةف سفنفة  فِي أوورو لفكف ِستح عفشفرف مف لفكف وف ِرينف سفنفة  ِحينف مف ِعشف ۭس وف مف عف آبفائِِه ففدفففنووهو فِي. كفانف ابفنف خف عف يووثفامو مف طفجف ثومح اضف
ضا  عفنفهو ازو ابفنوهو ِعوف لفكف آحف مف دف وف ِدينفِة دفاوو  .مف

ِق دف أفبِيِه بفلف سفارف فِي طورو ِ كفدفاوو بت يفنفيِ الرح تفِقيمف فِي عف سف لفمف يفففعفِل الفمو ِليمف وف شف ةف سفنفة  فِي أوورو لفكف ِستح عفشفرف مف لفكف وف ِرينف سفنفة  ِحينف مف ازو ابفنف ِعشف كفانف آحف
ِليِم بووكفة  ِللفبفعف سف اثِيلف مف عفِملف أفيفضا  تفمف ائِيلف وف رف لووِك إِسف دفهومو. مو ِم الحِذينف طفرف اسفاِت الومف جف سفبف رف قف بفنِيِه بِالنحاِر حف رف أفحف اِدي ابفِن ِهن ومف وف قفدف فِي وف هووف أفوف وف

ائِيلف رف اِم بفنِي إِسف ب  ِمنف أفمف اءف. الرح رف ضف ةۭ خف رف تف كولتِ شفجف تفحف عفلفى التتِلفِل وف تفففعفاِت وف رف قفدف عفلفى الفمو أفوف ذفبفحف وف امف. وف ِلِك أفرف هو ِليفِد مف ب  إِلفهو ففدفففعفهو الرح
قف شف أفتووا بِِهمف إِلفى ِدمف سفبووا ِمنفهو سفبفيا  عفِظيما  وف بووهو وف رف ة . ففضف بفة  عفِظيمف رف بفهو ضف رف ائِيلف ففضف رف ِلِك إِسف دوفِعف أفيفضا  ِليفِد مف لفيفا فِي. وف مف قفتفلف ففقفحو بفنو رف وف

اِحۭد  ۭم وف ِرينف أفلففا  فِي يفوف ِعشف ِميعو بفنوو بفأفۭس - يفهووذفا ِمئفة  وف بح إِلفهف آبفائِِهمف- الفجف كووا الرح مف تفرف ِلِك. لفنحهو عفِسيحا ابفنف الفمف ايِمف مف بحارو أفففرف ِري جف قفتفلف ِزكف وف
ِلِك قفانفةف ثفانِيف الفمف أفلف ئِيسف الفبفيفِت وف ِريقفامف رف عفزف مف. وف بووا أفيفضا  ِمنفهو نفهف الفبفنفاِت وف الفبفنِينف وف تِِهمف ِمئفتفيف أفلفۭف ِمنف النتِسفاِء وف وف ائِيلف ِمنف إِخف رف سفبفى بفنوو إِسف وف
ةِ ِة إِلفى السحاِمرف أفتووا بِالفغفنِيمف ة  وف افِرف ة  وف مف. غفنِيمف قفالف لفهو ةِ وف يفِش التِي إِلفى السحاِمرف جف ِلِلقفاِء الفجف رف هو عووِديدو ففخف مو ِ اسف بت كفانف هونفاكف نفبِي  ِللرح ذفا ِمنف: [وف هووف



اءف ۭب بفلفغف السحمف وهومف بِغفضف قفدف قفتفلفتومو مف ِليفِدكومف وف ِ إِلفِه آبفائِكومف عفلفى يفهووذفا قفدف دفففعفهو بت ِب الرح ِل غفضف اعِ بفنِي يفهووذفا. أفجف ضف ونف عفلفى إِخف النف أفنفتومف عفاِزمو وف
اء  لفكومف إِمف ِليمف عفبِيدا  وف شف أوورو ِب. وف وح غفضف مو تِكومف لفنح حو وف وهو ِمنف إِخف د وا السحبفيف الحِذي سفبفيفتومو رو عووا ِلي وف مف النف اسف ؟ وف ِ إِلفِهكومف بت ا ِعنفدفكومف أفنفتومف آثفام  ِللرح أفمف

لفيفكومف ِ عف بت ايِمف]. الرح وِس بفنِي أفففرف ؤو ال  ِمنف رو لفيف: ثومح قفامف ِرجف اسفا بفنو ِحدف عفمف قِيفا بفنو شفل ومف وف زف يفحف وتف وف شولتِيمو يفا بفنو مف خف بفرف انفانف وف يفا بفنو يفهووحف رف عفزف
مف قفالووا لفهو يفِش وف قفبِِلينف ِمنف الفجف عفلفى إِثفِمنفا: [عفلفى الفمو طفايفانفا وف ونف أفنف تفِزيدووا عفلفى خف أفنفتومف عفاِزمو ِ وف بت نفا إِثفما  ِللرح لفيف لوونف بِالسحبفيِ إِلفى هونفا لفنح عف خو لف تفدف

و  غفضفۭب مو ائِيلف حو رف عفلفى إِسف اعفِة]. لفنح لفنفا إِثفما  كفثِيرا  وف مف كولتِ الفجف سفاِء وف ؤف امف الر  بف أفمف النحهف دوونف السحبفيف وف رتِ تفجف كف الفمو عفيحنفةو. ففتفرف الو الفمو جف قفامف الرتِ وف
ِميعف ِميۭر جف لووا عفلفى حف مف حف دفهحنووهومف وف قووهومف وف أفسف وهومف وف عفمو أفطف ذووهومف وف حف كفسووهومف وف ِة وف اتِِهمف ِمنف الفغفنِيمف أفلفبفسووا كولح عورف بِيتِينف وف سف ذووا الفمف أفخف هومف وف اؤو مف أفسف

تِِهمف وف ِل إِلفى إِخف ِدينفِة النحخف ا مف أفتووا بِِهمف إِلفى أفِريحف مف وف عفيِينف ِمنفهو ةِ. الفمو عووا إِلفى السحاِمرف جف لووِك أفش ورف. ثومح رف ازو إِلفى مو ِلكو آحف سفلف الفمف قفِت أفرف فِي ذفِلكف الفوف
سفبووا سفبفيا . ِليوسفاِعدووهو بووا يفهووذفا وف رف ضف ۭس. ففإِنح الفدووِميتِينف أفتووا أفيفضا  وف ذووا بفيفتف شفمف أفخف نووبِيح يفهووذفا وف جف اِحِل وف دونف السحوف ِطينِي ونف مو ِفِلسف مف الف تفحف اقف وف

نووا هونفاكف سفكف اهفا وف قورف و وف زو ِحمف اهفا وف قورف نفةف وف تِمف اهفا وف قورف سووكوو وف وتف وف ِديرو جف أفيحلوونف وف ائِيلف لفنحهو. وف رف ِلِك إِسف ازف مف بح ذفلحلف يفهووذفا بِسفبفِب آحف لفنح الرح
بح ِخيفانفة  انف الرح خف حف يفهووذفا وف مف هو. أفجف دف لفمف يوشفدتِ ايفقفهو وف ضف ِلكو أفش ورف وف لفيفِه تفغفلفثف ففلفسفرو مف اءف عف ِمنف بفيفِت. ففجف ِ وف بت ما  ِمنف بفيفِت الرح ذف قِسف ازف أفخف لفنح آحف

هو لفِكنحهو لفمف يوسفاِعدف ِلِك أفش ورف وف طفاهو ِلمف أفعف سفاِء وف ؤف ِمنف الر  ِلِك وف ِ . الفمف بت ادف ِخيفانفة  ِللرح فِي ِضيِقِه زف ازو هفذفا(وف ِلكو آحف قف الحِذينف) الفمف شف ِة ِدمف ذفبفحف لِلهف وف
قفالف بووهو وف ارف مف ففيوسفاِعدوونفنِي: [ضف بفحو لفهو امف توسفاِعدوهومف أفنفا أفذف لووِك أفرف ةف مو ائِيلف]. لفنح آِلهف رف ِلكولتِ إِسف ا هومف ففكفانووا سفبفبف سوقووۭط لفهو وف أفمح ازو آنِيفةف. وف عف آحف مف جف وف

ِليمف شف اِويفۭة فِي أوورو ذفابِحف فِي كولتِ زف عفِملف ِلنفففِسِه مف ِ وف بت ابف بفيفِت الرح لفقف أفبفوف أفغف ا وف قفطحعفهف ِ وف ِدينفۭة ِمنف يفهووذفا عفِملف. بفيفِت اح ِدينفۭة ففمف فِي كولتِ مف وف
بح إِلفهف آبفائِِه طف الرح خف أفسف ى وف رف ۭة أوخف تفففعفاۭت ِلِليقفاِد لِلهف رف ائِيلف. مو رف إِسف لووِك يفهووذفا وف تووبفة  فِي ِسففِر مو كف ةو مف الفِخيرف قِِه الوولفى وف كول  طورو وِرِه وف بفِقيحةو أومو .وف

ائِيلف رف لووِك إِسف مف لفمف يفأفتووا بِِه إِلفى قوبووِر مو شفِليمف لفنحهو ِدينفِة فِي أوورو عف آبفائِِه ففدفففنووهو فِي الفمف ازو مف عف آحف طفجف ضا  عفنفهو. ثومح اضف قِيحا ابفنوهو ِعوف زف لفكف حف مف وف . 
كفِريحا ِه أفبِيحةو بِنفتو زف مو أومتِ اسف شفِليمف وف ِرينف سفنفة  فِي أوورو ِعشف عا  وف لفكف تِسف مف ِرينف سفنفة  وف ِعشف ۭس وف مف هووف ابفنو خف قِيحا وف زف لفكف حف نفيِ. مف تفِقيمف فِي عفيف سف عفِملف الفمو وف

دو أفبووهو ا عفِملف دفاوو سفبف كولتِ مف ِ حف بت ا. الرح هف مف مح رف ِ وف بت ابف بفيفِت الرح ِل ففتفحف أفبفوف ِر الفوح لفِكِه فِي الشحهف نفةف. هووف فِي السحنفِة الوولفى ِمنف مو لف الفكفهف خف أفدف وف
مو قفالف لفهو قِيحِة وف ِة الشحرف مف إِلفى السحاحف عفهو مف جف اللحِويتِينف وف وا: [وف ِرجو أفخف ِ إِلفِه آبفائِكومف وف بت سووا بفيفتف الرح قفدتِ ا اللحِوي ونف تفقفدحسووا النف وف عووا ِلي أفي هف مف اسف

لفقووا أفغف طووا قففا  وف أفعف ِ وف بت كفِن الرح سف مف عفنف مف وهفهو جو لووا وو وح حف كووهو وف تفرف ِ إِلفِهنفا وف بت ِملووا الشحرح فِي عفيفنفيِ الرح عف انووا وف نفا خف ِس لفنح آبفاءف اسفةف ِمنف الفقودف النحجف
ائِيلف رف ِس ِللفِه إِسف قفة  فِي الفقودف رف حف ِعدووا مو لفمف يوصف ورا  وف لفمف يووقِدووا بفخو جف وف ووا الس رو ففأ أفطف اِق وف وف ابف الرتِ ِ عفلفى يفهووذفا. أفيفضا  أفبفوف بت ففكفانف غفضفبو الرح

يونِكومف فعف ونف بِأ اؤو ا أفنفتومف رف ِفيِر كفمف الصح ِش وف الدحهف قفلفِق وف مف ِللف هو لفمف أفسف ِليمف وف شف أوورو نفا فِي السحبفيِ. وف نِسفاؤو بفنفاتونفا وف بفنوونفا وف نفا بِالسحيفِف وف ذفا قفدف سفقفطف آبفاؤو هووف وف
ِل هفذفا بِِه. لفجف وح غفضف مو د  عفنحا حو ائِيلف ففيفرو رف ِ إِلفِه إِسف بت عف الرح دا  مف كومف ِلتفِقفووا. ففالنف فِي قفلفبِي أفنف أفقفطفعف عفهف تفارف بح اخف يفا بفنِيح لف تفِضل وا النف لفنح الرح

وقِِدينف لفهو مو اِدِمينف وف تفكوونووا خف وهو وف ِدمو تفخف هو وف امف اِري]. أفمف رف ِمنف بفنِي مف اتِيتِينف وف يفا ِمنف بفنِي الفقفهف رف يووئِيلو بفنو عفزف اسفايف وف ثو بفنو عفمف حف ففقفامف اللحِوي ونف مف
ِمنف بفنِي آسفافف يفِعيئِيلو وف ِري وف اففانف ِشمف ِمنف بفنِي أفِليصف ِعيدفنو بفنو يووآخف وف ةف وف شوونِيتِينف يووآخو بفنو ِزمح رف ِمنف الفجف لفلفئِيلف وف يفا بفنو يفهف رف عفزف قفيفسو بفنو عفبفِدي وف

يئِيلو عوزتِ يفا وف عف ِمنف بفنِي يفدووثوونف شفمف ِعي وف شفمف انف يفِحيئِيلو وف ِمنف بفنِي هفيفمف تحنفيفا وف مف كفِريحا وف ِلِك بِكفلفِم. زف ِر الفمف سفبف أفمف أفتووا حف تفقفدحسووا وف مف وف تفهو وف عووا إِخف مف جف وف
ِ بت وا بفيفتف الرح رو ِ ِليوطفهتِ بت ِ إِلفى دفاِر. الرح بت دووهفا فِي هفيفكفِل الرح جف اسفِة الحتِي وف وا كولح النحجف جو رف أفخف وهو وف رو ِ ِليوطفهتِ بت نفةو إِلفى دفاِخِل بفيفِت الرح لف الفكفهف دفخف وف

ونف رو اِدي قفدف اِرجِ إِلفى وف وهفا إِلفى الفخف ِرجو ا اللحِوي ونف ِليوخف لفهف تفنفاوف ِ وف بت ِل. بفيفِت الرح ِر الفوح ِل الشحهف عووا فِي التحقفِديِس فِي أفوح شفرف ِم الثحاِمِن. وف فِي الفيفوف وف
تفهووا ِل انف ِر الفوح ِم السحاِدسف عفشفرف ِمنف الشحهف فِي الفيفوف انِيفِة أفيحاۭم وف ِ فِي ثفمف بت قفدحسووا بفيفتف الرح ِ وف بت اِق الرح ِر انفتفهووا إِلفى ِروف لووا إِلفى دفاِخۭل. ِمنف الشحهف دفخف وف

قفالووا ِلِك وف قِيحا الفمف زف ا: [إِلفى حف كولح آنِيفتِهف وِه وف جو بفِز الفوو ائِدفةف خو مف كولح آنِيفتِِه وف قفِة وف رف حف بفحف الفمو ذف مف ِ وف بت نفا كولح بفيفِت الرح رف ا. قفدف طفهح هف حف ِميعو النِيفِة الحتِي طفرف جف وف
ِ بت بفحِ الرح ذف امف مف هفا ِهيف أفمف نفاهفا وف قفدحسف لفِكِه بِِخيفانفتِِه قفدف هفيحأفنفاهفا وف ازو فِي مو ِلكو آحف ِعدف إِلفى بفيفِت]. الفمف صف ِدينفِة وف سفاءف الفمف ؤف عف رو مف جف ِلكو وف قِيحا الفمف زف بفكحرف حف وف

ِ بت عفنف يفهووذفا. الرح قفِدِس وف عفِن الفمف لفكفِة وف مف ِطيحۭة عفِن الفمف ةف خف ى ذفبِيحف سفبفعفِة تويووِس ِمعفز  ففاۭن وف سفبفعفِة ِخرف سفبفعفِة ِكبفاۭش وف اۭن وف فتووا بِسفبفعفِة ثِيرف قفالف. ففأ وف
ِ بت بفحِ الرح ذف ِعدووهفا عفلفى مف نفِة أفنف يوصف ونف الفكفهف ش وا الدحمف. ِلبفنِي هفارو رف وا الفِكبفاشف وف بفحِ ثومح ذفبفحو ذف ش وهو عفلفى الفمف رف نفةو الدحمف وف لف الفكفهف تفنفاوف انف وف وا الثتِيرف ففذفبفحو

بفحِ ذف مف عفلفى الفمف ش وا الدح رف ففانف وف وا الفِخرف بفحِ ثومح ذفبفحو ذف ا. عفلفى الفمف لفيفهف مف عف ضفعووا أفيفِديفهو وف اعفِة وف مف الفجف ِلِك وف امف الفمف ِطيحِة أفمف ِة الفخف ويووِس ذفبِيحف وا بِت ثومح تفقفدحمو
ائِيلف رف ا عفنف كولتِ إِسف ِطيحِة هومف ةف الفخف ذفبِيحف قفةف وف رف حف ِلكف قفالف إِنح الفمو ائِيلف لفنح الفمف رف ِميعِ إِسف ِفيرا  عفنف جف بفحِ تفكف ذف ا عفلفى الفمف وا بِدفِمهف كففحرو نفةو وف ا الفكفهف هف ذفبفحف .وف

ِصيحةف عفنف ِ الفوف بت ِ لفنح ِمنف قِبفِل الرح نفاثفانف النحبِيت ِلِك وف ائِي الفمف ادف رف جف دف وف ِر دفاوو سفبف أفمف ِعيدفاۭن حف بفاۭب وف رف نووجۭ وف ِ بِصو بت قففف اللحِويتِينف فِي بفيفِت الرح أفوف وف
اِق. يفِد أفنفبِيفائِِه نفةو بِالفبفوف الفكفهف دف وف قففف اللحِوي ونف بِآلفِت دفاوو بفحِ. ففوف ذف قفِة عفلفى الفمف رف حف عفاِد الفمو قِيحا بِإِصف زف رف حف أفمف أف نفِشيدو. وف قفِة ابفتفدف رف حف تِدفاِء الفمو ِعنفدف ابف وف

ائِيلف رف ِلِك إِسف دف مف اِسطفِة آلفِت دفاوو اقو بِوف الفبفوف ِ وف بت قوونف. الرح ِ قوونف يوبفوت ِ بفوت الفمو غفن ونف يوغفن ونف وف الفمو دوونف وف جو اعفِة يفسف مف كفانف كول  الفجف ِميعو إِلفى أفِن. وف الفجف
قفةو رف حف ِت الفمو دووا. انفتفهف سفجف عفهو وف وِدينف مف جو وف كول  الفمف ِلكو وف رح الفمف قفِة خف رف حف اِء الفمو تِهف ِعنفدف انف بح. وف وا الرح سفاءو ِللحِويتِينف أفنف يوسفبتِحو ؤف الر  ِلكو وف قِيحا الفمف زف قفالف حف وف

دووا سفجف وا وف ر  خف اجۭ وف وا بِابفتِهف ائِي ففسفبححو آسفافف الرح دف وف قِيحا. بِكفلفِم دفاوو زف ِ: [ثومح قفالف حف بت فتومف أفيفِديفكومف ِللرح لف ۭر. النف مف ابِيِن شوكف قفرف أفتووا بِذفبفائِحف وف وا وف تفقفدحمو
ِ بت قفاۭت]. ِلبفيفِت الرح رف حف وحِ الفقفلفِب أفتفى بِمو كول  سفمو ۭر وف ابِيِن شوكف قفرف ِِ وف اعفةو بِذفبفائِحف مف فتفِت الفجف اعفةو سفبفِعينف. ففأ مف ا الفجف قفاِت الحتِي أفتفى بِهف رف حف كفانف عفدفدو الفمو وف

وۭف رو ِمئفتفيف خف ِمئفةف كفبفۭش وف را  وف ِ. ثفوف بت قفة  ِللرح رف حف أفِن. كول  هفِذِه مو ثفلفثفةو آلفۭف ِمنف الضح الفقفدفاسو ِست  ِمئفۭة ِمنف الفبفقفِر وف نفةف كفانووا قفِليِلينف. وف إِلح إِنح الفكفهف
نفةو تحى تفقفدحسف الفكفهف حف لو وف تحى كفِملف الفعفمف مو اللحِوي ونف حف توهو وف قفاِت ففسفاعفدفهومف إِخف رف حف وا كولح الفمو لوخو وا أفنف يفسف ةف. ففلفمف يفقفِدرو تِقفامف ثفرف اسف لفنح اللحِويتِينف كفانووا أفكف

نفِة فِي التحقفد ِس قفاِت. قفلفۭب ِمنف الفكفهف رف حف سفكفائِِب الفمو ِة وف ِم ذفبفائِحِ السحلفمف ة  بِشفحف قفاتو كفثِيرف رف حف أفيفضا  كفانفِت الفمو ِ. وف بت ةو بفيفِت الرح مف تف ِخدف تفقفامف ففِرحف. ففاسف وف
رف كفانف بفغفتفة  ف أفعفدح الشحعفبف لفنح الفمف ِل أفنح اح كول  الشحعفِب ِمنف أفجف قِيحا وف زف  .حف

حا  لووا فِصف شفِليمف ِليفعفمف ِ فِي أوورو بت نفسحى أفنف يفأفتووا إِلفى بفيفِت الرح مف ايِمف وف سفائِلف إِلفى أفففرف كفتفبف أفيفضا  رف يفهووذفا وف ائِيلف وف رف ِميعِ إِسف قِيحا إِلفى جف زف سفلف حف أفرف وف
ائِيلف رف ِ إِلفِه إِسف بت لووهو فِي. ِللرح وا أفنف يفعفمف مف لفمف يفقفِدرو ِر الثحانِي لفنحهو حف فِي الشحهف لووا الفِفصف ِليمف أفنف يفعفمف شف اعفِة فِي أوورو مف كول  الفجف هو وف سفاؤو ؤف رو ِلكو وف رف الفمف ففتفشفاوف

ِليمف شف تفِمعووا إِلفى أوورو الشحعفبف لفمف يفجف نفةف لفمف يفتفقفدحسووا بِالفِكففايفِة وف قفِت لفنح الفكفهف اعفِة. ذفِلكف الفوف مف عويووِن كولتِ الفجف ِلِك وف رو فِي عفيفنفيِ الفمف سونف الفمف .ففحف
مف لفمف ِليمف لفنحهو شف ائِيلف فِي أوورو رف ِ إِلفِه إِسف بت حِ ِللرح ِل الفِفصف ائِيلف ِمنف بِئفِر سفبفعۭ إِلفى دفانف أفنف يفأفتووا ِلعفمف رف ِميعِ إِسف لفِق النتِدفاِء فِي جف دووا عفلفى إِطف تفمف ففاعف

اۭن كفثِيۭر مف نفذو زف تووب  مو كف ا هووف مف لووهو كفمف ِلِك. يفعفمف ِصيحِة الفمف سفبف وف حف يفهووذفا وف ائِيلف وف رف ِميعِ إِسف سفائِِه فِي جف ؤف رو ِلِك وف سفائِِل ِمنف يفِد الفمف ففذفهفبف الس عفاةو بِالرح



لووِك أفش ورف: [كفانووا يفقوولوونف ِجعف إِلفى النحاِجينف الفبفاقِينف لفكومف ِمنف يفِد مو ائِيلف ففيفرف رف إِسف اقف وف حف إِسف اِهيمف وف ِ إِلفِه إِبفرف بت ِجعووا إِلفى الرح ائِيلف ارف رف لف. يفا بفنِي إِسف وف
ونف ا أفنفتومف تفرو شفة  كفمف مف دفهف عفلفهو بح إِلفهف آبفائِِهمف ففجف انووا الرح تِكومو الحِذينف خف وف كفإِخف ِ. تفكوونووا كفآبفائِكومف وف بت عووا ِللرح ضف بووا ِرقفابفكومف كفآبفائِكومف بفِل اخف لتِ النف لف توصف
بِِه و  غفضف مو نفكومف حو تفدح عف كومف ففيفرف بح إِلفهف بودووا الرح اعف قفِدسفهو الحِذي قفدحسفهو إِلفى الفبفِد وف لووا مف خو ادف ة . وف مف حف بفنووكومف رف توكومف وف وف ِ يفِجدو إِخف بت وِعكومف إِلفى الرح جو لفنحهو بِرو

عفتومف إِلفيفِه جف هو عفنفكومف إِذفا رف هف جف لو وف ِ وت لف يوحف ِحيم  وف رف نحان  وف كومف حف بح إِلفهف ِض لفنح الرح ِجعوونف إِلفى هفِذِه الفرف مف ففيفرف بوونفهو امف الحِذينف يفسف ففكفانف الس عفاةو]. أفمف
أوونف بِِهمف زف يفهف لفيفِهمف وف كوونف عف حف بوولوونف ففكفانووا يفضف تحى زف نفسحى حف مف ايِمف وف ِض أفففرف ِدينفۭة فِي أفرف ِدينفۭة إِلفى مف ونف ِمنف مف نفسحى. يفعفبورو مف ما  ِمنف أفِشيرف وف إِلح إِنح قفوف

ِليمف شف أفتووا إِلفى أوورو عووا وف اضف بوولوونف تفوف زف ِل. وف سفبف قفوف سفاِء حف ؤف الر  ِلِك وف ِر الفمف فمف لووا بِأ اِحدا  ِليفعفمف طفاهومف قفلفبا  وف فعف ِ فِي يفهووذفا أفيفضا  ففأ كفانفتف يفدو اح وف
ِ بت ا . الرح ة  ِجدت اعفة  كفثِيرف مف ِر الثحانِي جف ِل ِعيِد الفففِطيِر فِي الشحهف ِليمف شفعفب  كفثِير  ِلعفمف شف عف إِلفى أوورو تفمف شفِليمف. ففاجف ذفابِحف الحتِي فِي أوورو الووا الفمف أفزف وا وف قفامو وف

ونف رو اِدي قفدف وهفا إِلفى وف حو طفرف ذفابِحِ التحبفِخيِر وف الووا كولح مف أفزف ِر الثحانِي. وف ابِعِ عفشفرف ِمنف الشحهف حف فِي الرح وا الفِفصف ذفبفحو ِجلووا. وف اللحِوي ونف خف نفةو وف الفكفهف وف
ِ ِل اح جو وسفى رف وِس مو ِمِهمف كفنفامو كف سفبف حو قفاِمِهمف حف وا عفلفى مف أفقفامو ِ وف بت قفاِت إِلفى بفيفِت الرح رف حف لووا الفمو خف أفدف تفقفدحسووا وف ش ونف الدحمف ِمنف يفِد. وف نفةو يفرو كفانف الفكفهف

ِ. اللحِويتِينف بت نف لفيفسف بِطفاِهۭر ِلتفقفِديِسِهمف ِللرح حِ عفنف كولتِ مف اعفِة لفمف يفتفقفدحسووا ففكفانف اللحِوي ونف عفلفى ذفبفحِ الفِفصف مف ونف فِي الفجف لفنح. لفنحهو كفانف كفثِيرو
تووب  كف ا هووف مف حف لفيفسف كفمف وا بفلف أفكفلووا الفِفصف رو بوولوونف لفمف يفتفطفهح زف يفسحاكفرف وف نفسحى وف مف ايِمف وف لحى. كفثِيِرينف ِمنف الشحعفِب كفثِيِرينف ِمنف أفففرف قِيحا صف زف إِلح إِنح حف

مف قفائِل  ِس: [عفنفهو ةِ الفقودف ارف لفيفسف كفطفهف ِ إِلفِه آبفائِِه وف بت ِ الرح ف قفلفبفهو ِلطفلفِب اح نف هفيحأ فتِرو عفنف كولتِ مف اِلحو يوكف ب  الصح شفففى]. الرح قِيحا وف زف ب  ِلحف ففسفِمعف الرح
ما . الشحعفبف بح يفوف ونف الرح نفةو يوسفبتِحو الفكفهف كفانف اللحِوي ونف وف حۭ عفِظيۭم وف ِليمف ِعيدف الفففِطيِر سفبفعفةف أفيحاۭم بِففرف شف ودوونف فِي أوورو جو وف ائِيلف الفمف رف عفِملف بفنوو إِسف وف

ِ بت ۭد ِللرح مف ما  بِآلفِت حف ۭة. ففيفوف ونف ذفبفائِحف سفلفمف بفحو ِسمف سفبفعفةف أفيحاۭم يفذف وف أفكفلووا الفمف ِ وف بت ة  ِللرح اِلحف نفة  صف ففِطنِينف فِطف ِميعِ اللحِويتِينف الف قِيحا قولووبف جف زف طفيحبف حف وف
بح إِلفهف آبفائِِهمف دوونف الرح مف يفحف حۭ. وف ى ففعفِملووا سفبفعفةف أفيحاۭم بِففرف رف لووا سفبفعفةف أفيحاۭم أوخف اعفِة أفنف يفعفمف مف رف كول  الفجف تفشفاوف اعفِة. وف مف مف ِللفجف ِلكف يفهووذفا قفدح قِيحا مف زف لفنح حف

نفِة ونف ِمنف الفكفهف تفقفدحسف كفثِيرو أفِن وف ةف آلفۭف ِمنف الضح عفشفرف ۭر وف اعفِة أفلففف ثفوف مف وا ِللفجف سفاءو قفدحمو ؤف الر  أفِن وف سفبفعفةف آلفۭف ِمنف الضح ۭر وف ففِرحف كول . أفلففف ثفوف وف
السحاِكنوونف فِي يفهووذفا ائِيلف وف رف ِض إِسف بفاءو التوونف ِمنف أفرف الفغورف ائِيلف وف رف اعفِة التِينف ِمنف إِسف مف كول  الفجف اللحِوي ونف وف نفةو وف الفكفهف اعفِة يفهووذفا وف مف ح . جف كفانف ففرف وف

ِليمف شف ذفا فِي أوورو ائِيلف لفمف يفكونف كفهف رف ِلِك إِسف دف مف انف بفِن دفاوو ِليمف لفنحهو ِمنف أفيحاِم سولفيفمف شف كووا الشحعفبف ففسوِمعف. عفِظيم  فِي أوورو بفارف نفةو اللحِوي ونف وف قفامف الفكفهف وف
اِء ِسِه إِلفى السحمف كفِن قودف سف مف إِلفى مف لفتف صفلفتوهو دفخف مف وف توهو وف  .صف

ذفابِحف ِمنف كولتِ الفمف تفففعفاِت وف رف وا الفمو هفدفمو اِريف وف قفطفعووا السحوف ابف وف وا الفنفصف كفسحرو دوِن يفهووذفا وف اِضِرينف إِلفى مو ائِيلف الفحف رف جف كول  إِسف رف ا كفِملف هفذفا خف لفمح وف
دونِِهمف لفِكِه إِلفى مو اِحۭد إِلفى مو ائِيلف كول  وف رف عف كول  إِسف جف تحى أفففنووهفا ثومح رف نفسحى حف مف ايِمف وف ِمنف أفففرف يفاِمينف وف بِنف اللحِويتِينف. يفهووذفا وف نفِة وف قف الفكفهف قِيحا فِرف زف أفقفامف حف وف

تِِه مف سفبف ِخدف اِحۭد حف سفبف أفقفسفاِمِهمف كول  وف ِ: حف بت لحِت الرح حف اِب مف بِيحِ فِي أفبفوف التحسف ِد وف مف الفحف ِة وف مف ِة ِللفِخدف ذفبفائِحِ السحلفمف قفاِت وف رف حف اللحِويتِينف ِللفمو نفةف وف .الفكفهف
تووب  فِي شفِريعفِة كف ا هووف مف اِسِم كفمف وف الفمف ِر وف هو الفشف قفاِت ِللس بووِت وف رف حف الفمو سفاِء وف الفمف بفاحِ وف قفاِت الصح رف حف قفاِت مو رف حف اِلِه ِللفمو ة  ِمنف مف ِلكو ِحصح طفى الفمف أفعف وف

ِ بت ِ. الرح بت سحكووا بِشفِريعفِة الرح اللحِويتِينف ِليفتفمف نفِة وف ةف الفكفهف ِليمف أفنف يوعفطووا ِحصح شف قفالف ِللشحعفِب سوكحاِن أوورو ائِيلف ِمنف. وف رف ثحرف بفنوو إِسف رو كف ا شفاعف الفمف لفمح وف
ةۭ ثفرف ِِ ِميعِ بِكف ِر الفجف أفتووا بِعوشف قفِل وف لحِة الفحف ِمنف كولتِ غف الفعفسفِل وف يفِت وف الزح طفاِر وف سف ِو ِم الف ائِِل الفِحنفطفِة وف دوِن. أفوف يفهووذفا السحاِكنوونف فِي مو ائِيلف وف رف بفنوو إِسف وف

ة  مف ة  كفوف مف عفلووهفا كفوف جف ِ إِلفِهِهمف وف بت قفدحسفِة ِللرح ِر الفقفدفاِس الفمو عوشف أفِن وف الضح ِر الفبفقفِر وف فأفِسيِس. يفهووذفا أفتووا هومف أفيفضا  بِعوشف أووا بِت ِر الثحاِلِث ابفتفدف فِي الشحهف
لووا مف ِر السحابِعِ أفكف فِي الشحهف ِم وف ائِيلف. الفكووف رف شفعفبفهو إِسف بح وف كووا الرح مف ففبفارف أووا الفكووف رف سفاءو وف ؤف الر  قِيحا وف زف اءف حف جف اللحِويتِينف عفِن. وف نفةف وف قِيحا الفكفهف زف فلف حف سفأ وف

ادووقف أفسو ِلبفيفِت صف يفا الفكفاِهنو الرح رف ابف عفزف فجف ِم ففأ بح: [الفكووف ةۭ لفنح الرح ثفرف ِِ نحا بِكف ففضفلف عف شفبِعفنفا وف لفنفا وف ِ أفكف بت ِة إِلفى بفيفِت الرح لفِب التحقفِدمف أف بِجف نفذو ابفتفدف مو
ةو لف هووف هفِذِه الفكفثفرف الحِذي ففضف كف شفعفبفهو وف فعفد وا]. بفارف ِ ففأ بت اِدعف فِي بفيفِت الرح خف دفاِد مف قِيحا بِإِعف زف رف حف أفمف انفۭة. وف فمف الفقفدفاِس بِأ ِر وف الفعوشف ِة وف أفتووا بِالتحقفِدمف .وف

ثو حف مف يفا وف خف مف يفسف إِيِليئِيلو وف ابفادو وف يووزف وثو وف يفِريمو عفسفائِيلو وف ثو وف نفحف يفا وف زف عفزف يفِحيئِيلو وف وهو الثحانِي وف ِعي أفخو شفمف لفيفِهمف كوونفنفيفا اللحِوي  وف ئِيسا  عف كفانف رف وف
ِ ئِيِس بفيفِت اح يفا رف رف عفزف ِلِك وف قِيحا الفمف زف سفبف تفعفيِيِن حف ِعي أفِخيِه حف شفمف تف يفِد كوونفنفيفا وف كفلفءف تفحف بفنفايفا وو وف. وف ابو نفحف نفةف اللحِوي  الفبفوح قووِري بفنو يفمف وف

أفقفدفاِس الفقفدفاِس ِ وف بت ِة الرح طفاِء تفقفِدمف ِ ِلعف عِ بِِه ِلح تفبفرح ِق كفانف عفلفى الفمو تف يفِدِه. الشحرف تفحف يفا فِي: وف شفكفنف يفا وف رف أفمف يفا وف عف شفمف يفشووعو وف بِنفيفاِمينو وف نو وف عفدف
قو ِمنف كولتِ ا ففوف ِۭ ففمف تِسفاِب ذوكووِرِهمف ِمِن ابفِن ثفلفِث ِسنِينف ل  عفِن انف ِغيِر ففضف ِق الفكفبِيِر كفالصح سفبف الفِفرف تِِهمف حف وف انفۭة ِليوعفطووا ِلخف فمف نفِة بِأ دوِن الفكفهف مو

اللحِويتِينف ِمِن ابفِن سفبف بويووِت آبفائِِهمف وف نفِة حف تِسفاِب الفكفهف انف سفبف أفقفسفاِمِهمف وف اسفاتِِهمف حف تِِهمف فِي ِحرف مف سفبف ِخدف ِمِه حف ۭم بِيفوف رف كولتِ يفوف ِ أفمف بت دفاِخۭل بفيفتف الرح
انفتِِهمف تفقفدحسووا فمف مف بِأ اعفِة لفنحهو مف بفنفاتِِهمف فِي كولتِ الفجف بفنِيِهمف وف نِسفائِِهمف وف ففاِلِهمف وف ِميعِ أفطف انفتِسفاِب جف أفقفسفاِمِهمف وف اسفاتِِهمف وف رف سفبف حف قو حف ا ففوف ِرينف سفنفة  ففمف ِعشف

طفاِء ِحصفۭص ِلكولتِ ذفكفۭر ِمنف. تفقفد سا  هومف ِلعف اؤو مف عفيحنفةو أفسف الو الفمو جف ِدينفۭة الرتِ ِدينفۭة ففمف دونِِهمف فِي كولتِ مف اِعي مو رف قووِل مف نفِة فِي حو ونف الفكفهف ِمنف بفنِي هفارو وف
ِن انفتفسفبف ِمنف اللحِويتِينف ِلكولتِ مف نفِة وف ِ إِلفِهِه. الفكفهف بت امف الرح ق  أفمف حف تفِقيم  وف سف مو اِلح  وف ا هووف صف عفِملف مف قِيحا فِي كولتِ يفهووذفا وف زف ۭل. هفكفذفا عفِملف حف كول  عفمف وف

أفففلفحف ا عفِملفهو بِكولتِ قفلفبِِه وف هو إِنحمف لوبف إِلفهف ِصيحِة ِليفطف الفوف فِي الشحِريعفِة وف ِ وف ِة بفيفِت اح مف أف بِِه فِي ِخدف  .ابفتفدف
ا ِلنفففِسِه اِعهف ضف طفِمعف بِإِخف ِصينفِة وف دوِن الفحف لف عفلفى الفمو نفزف لف يفهووذفا وف دفخف ِلكو أفش ورف وف اِريبو مف انفِة أفتفى سفنفحف هفِذِه الفمف وِر وف بفعفدف هفِذِه الومو أفى. وف ا رف لفمح وف

ِدينفِة اِرجف الفمف توهو عفلفى طفمتِ ِميفاِه الفعويووِن الحتِي ِهيف خف بفابِرف جف هو وف سفاؤو ؤف رو رف هووف وف ِليمف تفشفاوف شف بفِة أوورو ارف حف هو عفلفى مو هو جف وف اِريبف قفدف أفتفى وف قِيحا أفنح سفنفحف زف حف
ِض قفائِِلينف. ففسفاعفدووهو سفِط الفرف اِريف فِي وف رف الفجف النحهف ِميعف الفيفنفابِيعِ وف وا جف طفم  عف شفعفب  كفثِير  وف مح يفِجدوونف ِميفاها : [ففتفجف لووكو أفش ورف وف اذفا يفأفتِي مو ِلمف
ة ؟ ةۭ] غفِزيرف ثفرف ِِ عفِملف ِسلفحا  بِكف دف وف ِدينفةف دفاوو قفلفعفةف مف نف الف صح حف اِرجا  وف رف خف سوورا  آخف اجِ وف لفهو إِلفى الفبفرف أفعف ِدِم وف نفهف بفنفى كولح الس وِر الفمو تفشفدحدف وف وف
اسا  أفتفرف مف قفائِل . وف طفيحبف قولووبفهو ِدينفِة وف ِة بفاِب الفمف مف إِلفيفِه إِلفى سفاحف عفهو مف جف سفاءف قِتفاۭل عفلفى الشحعفِب وف ؤف عفلف رو جف عووا: [وف تفشفجح لف. تفشفدحدووا وف افووا وف لف تفخف

عفهو ا مف ثفرف ِممح عفنفا أفكف عفهو لفنح مف هووِر الحِذي مف مف ِمنف كولتِ الفجو ِلِك أفش ورف وف تفاعووا ِمنف مف اِربف. تفرف يوحف نفا وف نفا ِليوسفاِعدف ب  إِلفهو عفنفا الرح مف اعو بفشفۭر وف عفهو ِذرف مف
وبفنفا رو ِلِك يفهووذفا]. حو قِيحا مف زف تفنفدف الشحعفبو عفلفى كفلفِم حف ِليمف. ففاسف شف ِلكو أفش ورف عفبِيدفهو إِلفى أوورو اِريبو مف سفلف سفنفحف كول . (بفعفدف هفذفا أفرف هووف عفلفى لفِخيشف وف وف

عفهو ِليمف يفقوولوونف) سفلفطفنفتِِه مف شف إِلفى كولتِ يفهووذفا الحِذينف فِي أوورو ِلِك يفهووذفا وف قِيحا مف زف ِلكو أفش ورف: [إِلفى حف اِريبو مف اذفا تفتحِكلوونف: هفكفذفا يفقوولو سفنفحف عفلفى مف
الفعفطفِش قفائِل  وعِ وف ِت بِالفجو وف ففعفكومف ِللفمف قِيحا يوغفِويكومف ِليفدف زف ِليمف؟ أفلفيفسف حف شف اِر فِي أوورو ونف فِي الفِحصف توِقيمو ِلِك أفش ورف: وف ِقذونفا ِمنف يفِد مف نفا يونف ب  إِلفهو .الرح

ِليمف شف أوورو قفالف ِليفهووذفا وف هو وف ذفابِحف مف تفففعفاتِِه وف رف الف مو قِيحا هووف الحِذي أفزف زف ا ففعفلفتوهو أفنفا: أفلفيفسف حف ونف مف ا تفعفلفمو ؟ أفمف لفيفِه تووقِدوونف عف دوونف وف جو اِحۭد تفسف بفحۭ وف ذف امف مف أفمف
ا ِمنف يفِدي هف ضف اِضي أفنف تونفِقذف أفرف ِم الفرف ةو أومف تف آِلهف لف قفِدرف اِضي؟ ففهف ِميعِ شوعووِب الفرف آبفائِي بِجف مف. وف هو مف رح ِم الحِذينف حف لفِء الومف ِة هفؤو ِميعِ آِلهف نف ِمنف جف مف



قووهو دتِ لف توصف لف يوغفِويفنحكومف هفكفذفا وف قِيحا وف زف دفعفنحكومف حف النف لف يفخف ِقذفكومف ِمنف يفِدي؟ وف كومف أفنف يونف تفِطيعف إِلفهو تحى يفسف بفهو ِمنف يفِدي حف ِقذف شفعف تفطفاعف أفنف يونف آبفائِي اسف
يفِد آبفائِي ِقذف شفعفبفهو ِمنف يفِدي وف لفكفۭة أفنف يونف مف ۭة أفوف مف كومف لف يونفِقذوكومف ِمنف يفِدي. لفنحهو لفمف يفقفِدرف إِلفهو أومح ِ إِلفهو ِريت ِ!]. ففكفمف بِالفحف بت ثفرف ِضدح الرح لحمف عفبِيدوهو أفكف تفكف وف

قِيحا عفبفِدِه زف ِضدح حف هو قفائِل . اِللفِه وف ل ِم ِضدح ِللتحكف ائِيلف وف رف ِ إِلفِه إِسف بت سفائِلف ِلتفعفيِيِر الرح كفتفبف رف ا ِمنف يفِدي: [وف ِقذف شوعووبفهف اِضي لفمف تونف ِم الفرف ةف أومف ا أفنح آِلهف كفمف
قِيحا شفعفبفهو ِمنف يفِدي زف ِقذو إِلفهو حف ِويِعِهمف]. كفذفِلكف لف يونف تفرف ِويِفِهمف وف ِليمف الحِذينف عفلفى الس وِر ِلتفخف شف ِ إِلفى شفعفِب أوورو ۭت عفِظيۭم بِالفيفهووِديت وف وا بِصف خو رف صف وف

ِدينفةف ذووا الفمف نفعفِة أفيفِدي النحاِس. ِليفأفخو ِض صف ِة شوعووِب الفرف ا عفلفى آِلهف ِليمف كفمف شف وا عفلفى إِلفِه أوورو لحمو تفكف إِشفعفيفاءو بفنو آمووصف. وف ِلكو وف قِيحا الفمف زف لحى حف ففصف
ِلِك أفش ورف لحِة مف حف قفائِۭد فِي مف ئِيۭس وف رف بحاِر بفأفۭس وف فبفادف كولح جف لفكا  ففأ ب  مف سفلف الرح فرف اِء ففأ ا إِلفى السحمف خف رف صف ِه إِلفى. النحبِي  ِلذفِلكف وف جف يِ الفوف عف بِِخزف جف ففرف

ِضِه شفائِِه. أفرف وا ِمنف أفحف جو رف لف بفيفتف إِلفِهِه قفتفلفهو هونفاكف بِالسحيفِف الحِذينف خف ا دفخف لفمح ِلِك. وف اِريبف مف ِليمف ِمنف سفنفحف شف سوكحانف أوورو قِيحا وف زف ب  حف لحصف الرح خف وف
اهومف ِمنف كولتِ نفاِحيفۭة مف حف ِميعِ وف ِمنف يفِد الفجف توبِرف فِي. أفش ورف وف اعف ِلِك يفهووذفا وف قِيحا مف زف ۭف ِلحف توحف ِليمف وف شف ِ إِلفى أوورو بت اِت الرح فقفِدمف ونف يفأفتوونف بِت كفانف كفثِيرو وف

ِم بفعفدف ذفِلكف ِميعِ الومف يوِن جف ة . أفعف طفاهو عفلفمف أفعف هو وف لحمف ِ ففكف بت لحى إِلفى الرح صف ِت وف وف دتِ الفمف قِيحا إِلفى حف زف ِرضف حف قِيحا. فِي تِلفكف الفيحاِم مف زف دح حف لفِكنف لفمف يفرو وف
ِليمف شف أوورو عفلفى يفهووذفا وف لفيفِه وف تفففعف ففكفانف غفضفب  عف لفيفِه لفنح قفلفبفهو ارف ا أونفِعمف عف بفمف سف ِليمف ففلفمف. حف شف سوكحانو أوورو تِففاعِ قفلفبِِه هووف وف بفِب ارف قِيحا بِسف زف عف حف اضف ثومح تفوف

قِيحا زف ِ فِي أفيحاِم حف بت لفيفِهمف غفضفبو الرح ِة. يفأفِت عف ةِ الفكفِريمف ارف الفِحجف الذحهفِب وف ِة وف ائِنف ِللفِفضح زف عفِملف ِلنفففِسِه خف ا  وف ة  ِجدت ة  كفثِيرف امف كفرف قِيحا ِغن ى وف زف كفانف ِلحف وف
عفاِن ِللفقوطف ائِِم وف اعِ الفبفهف طفبفلفۭت ِلكولتِ أفنفوف إِسف يفِت وف الزح طفاِر وف الفِمسف اِزنف ِلغفلحِة الفِحنفطفِة وف خف مف كولتِ آنِيفۭة ثفِمينفۭة وف اِس وف الفتفرف يفاِب وف الفطف عفِملف ِلنفففِسِه. وف وف

ا  ة  ِجدت ال  كفثِيرف وف طفاهو أفمف ف أفعف ةۭ لفنح اح بفقفۭر بِكفثفرف اِشيف غفنفۭم وف وف مف اجا  وف ِض. أفبفرف تف الفرف اهفا تفحف رف أفجف لفى وف ونف الفعف يفحو جف ِميفاِه جف رف خف قِيحا هفذفا سفدح مف زف حف وف
دف ِدينفِة دفاوو بِيحِة ِمنف مف ِة الفغفرف ِلِه. إِلفى الفِجهف قِيحا فِي كولتِ عفمف زف أفففلفحف حف فلووا عفِن. وف أ سفلووا إِلفيفِه ِليفسف سفاِء بفابِلف الحِذينف أفرف ؤف اِء رو ِر سوففرف هفكفذفا فِي أفمف وف

ا فِي قفلفبِِه لفمف كولح مف بفهو ِليفعف رتِ و ِليوجف كفهو اح ِض تفرف وبفِة الحتِي كفانفتف فِي الفرف جو يفاءف بفِن آمووصف. الوعف يفا إِشفعف ؤف تووبفة  فِي رو كف هو مف اِحمو رف مف قِيحا وف زف وِر حف بفِقيحةو أومو وف
ائِيلف رف إِسف لووِك يفهووذفا وف ِ فِي ِسففِر مو تِِه كول  يفهووذفا. النحبِيت وف اما  ِعنفدف مف رف عفِملف لفهو إِكف دف وف قفبفِة قوبووِر بفنِي دفاوو عف آبفائِِه ففدفففنووهو فِي عف قِيحا مف زف عف حف طفجف ثومح اضف

شفِليمف سوكحاِن أوورو ضا  عفنفهو. وف نوهو ِعوف نفسحى ابف لفكف مف مف وف . 
شفِليمف ِسينف سفنفة  فِي أوورو مف خف سا  وف مف لفكف خف مف لفكف وف ةف سفنفة  ِحينف مف رف نفسحى ابفنف اثفنفتفيف عفشف ِم. كفانف مف اسفاِت الومف جف سفبف رف ِ حف بت يفنفيِ الرح عفِملف الشحرح فِي عف وف

ائِيلف رف اِم بفنِي إِسف ب  ِمنف أفمف دفهومو الرح دف ِلكولتِ. الحِذينف طفرف سفجف اِريف وف عفِملف سفوف ِليِم وف ذفابِحف ِللفبفعف أفقفامف مف قِيحا أفبووهو وف زف ا حف هف تفففعفاِت الحتِي هفدفمف رف عفادف ففبفنفى الفمو وف
بفدفهفا عف اِء وف نفِد السحمف ب  . جو ِ الحِذي قفالف عفنفهو الرح بت ذفابِحف فِي بفيفِت الرح بفنفى مف ِمي إِلفى الفبفِد[وف ِليمف يفكوونو اسف شف اِء]. فِي أوورو نفِد السحمف ذفابِحف ِلكولتِ جو بفنفى مف وف
ِ بت يف بفيفِت الرح يفنفيِ. فِي دفارف لف الشحرتِ فِي عف ثفرف عفمف أفكف تفابِعفة  وف انتا  وف دفمف جف تفخف اسف رف وف سفحف لف وف تفففاءف عفافف وف اِدي ابفِن ِهن ومف وف عفبحرف بفنِيِه فِي النحاِر فِي وف وف

ِ ِلغفاظفتِِه بت نِِه . الرح انف ابف ِلسولفيفمف دف وف و عفنفهو ِلدفاوو ِ الحِذي قفالف اح ِل الحِذي عفِملفهو فِي بفيفِت اح ثفالف الشحكف عف تِمف ضف وف ِليمف الحتِي[وف شف فِي أوورو فِي هفذفا الفبفيفِت وف
ِمي إِلفى الفبفِد عو اسف ائِيلف أفضف رف بفاِط إِسف ِميعِ أفسف تو ِمنف جف تفرف ذفِلكف إِذفا. اخف ِض الحتِي عفيحنفتو لبفائِِهمف وف ائِيلف عفِن الفرف رف لف إِسف ِزحو ِرجف حف لف أفعوودو أوزف وف

وسفى كفاِم عفنف يفِد مو الفحف ائِِض وف الفففرف مف بِِه كولح الشحِريعفِة وف توهو يف صف ا أفوف ِملووا كولح مف عف ِفظووا وف لووا]. حف ِليمف ِليفعفمف شف سوكحانف أوورو لح يفهووذفا وف نفسحى أفضف لفِكنف مف وف
ائِيلف رف اِم بفنِي إِسف ب  ِمنف أفمف دفهومو الرح ِم الحِذينف طفرف غووا. أفشفرح ِمنف الومف شفعفبفهو ففلفمف يوصف نفسحى وف ب  مف لحمف الرح كف ِلِك. وف نفِد مف سفاءف فجو ؤف لفيفِهمف رو ب  عف لفبف الرح ففجف

ذفهفبووا بِِه إِلفى بفابِلف اۭس وف قفيحدووهو بِسفلفِسِل نوحف ۭة وف امف نفسحى بِِخزف ذووا مف فخف امف إِلفِه آبفائِِه. أفش ورف ففأ ا  أفمف عف ِجدت اضف تفوف ِ إِلفِهِه وف بت هف الرح جف ايفقف طفلفبف وف ا تفضف لفمح وف
لفكفتِِه مف ِليمف إِلفى مف شف دحهو إِلفى أوورو رف عفهو وف ر  سفِمعف تفضف ابف لفهو وف تفجف لحى إِلفيفِه ففاسف صف و. وف بح هووف اح نفسحى أفنح الرح ِدينفِة. ففعفِلمف مف اِرجف مف بفعفدف ذفِلكف بفنفى سوورا  خف وف

ا  عفلحهو ِجدت ةف بِسووۭر وف طف الفكفمف وح حف ِك وف ِل بفاِب السحمف خف دف إِلفى مف اِدي وف ونف فِي الفوف با  إِلفى ِجيحو دف غفرف دوِن. دفاوو ِميعِ الفمو يووۭش فِي جف سفاءف جو ؤف عف رو ضف وف وف
ِصينفِة فِي يفهووذفا ا. الفحف هف حف طفرف ِليمف وف شف فِي أوورو ِ وف بت بفِل بفيفِت الرح ذفابِحِ الحتِي بفنفاهفا فِي جف ِميعف الفمف جف ِ وف بت نفمف ِمنف بفيفِت الرح الصح ةف الفغفِريبفةف وف الف الِلهف أفزف وف

ِدينفِة اِرجف الفمف ائِيلف. خف رف بح إِلفهف إِسف بودووا الرح رف يفهووذفا أفنف يفعف أفمف ۭر وف شوكف ۭة وف لفيفِه ذفبفائِحف سفلفمف ذفبفحف عف ِ وف بت بفحف الرح ذف مف مف مح رف إِلح أفنح الشحعفبف كفانووا بفعفدو. وف
ِ إِلفِهِهمف بت ا ِللرح تفففعفاِت إِنحمف رف ونف عفلفى الفمو بفحو ائِيلف ِهيف. يفذف رف ِ إِلفِه إِسف بت ِم الرح وهو بِاسف لحمو ائِينف الحِذينف كف كفلفمو الرح صفلفتوهو إِلفى إِلفِهِه وف نفسحى وف وِر مف بفِقيحةو أومو وف

ائِيلف رف لووِك إِسف بفاِر مو اثِيلف قفبفلف. فِي أفخف تفمف اِريف وف أفقفامف سفوف تفففعفاۭت وف رف ا مو اِكنو الحتِي بفنفى فِيهف الفمف ِخيفانفتوهو وف طفايفاهو وف كول  خف ابفةو لفهو وف تِجف اِلسف صفلفتوهو وف وف
ائِينف بفاِر الرح تووبفة  فِي أفخف كف اضوِعِه مف نفهو. تفوف ضا  عف نوهو ِعوف ونو ابف لفكف آمو مف عف آبفائِِه ففدفففنووهو فِي بفيفتِِه وف نفسحى مف عف مف طفجف ونو ابفنف اثفنفتفيفِن. ثومح اضف كفانف آمو

ِليمف شف لفكف سفنفتفيفِن فِي أوورو مف لفكف وف ِرينف سفنفة  ِحينف مف ِعشف اثِيِل الحتِي. وف ِميعِ التحمف ونو ِلجف ذفبفحف آمو نفسحى أفبووهو وف ا عفِملف مف ِ كفمف بت يفنفيِ الرح عفِملف الشحرح فِي عف وف
بفدفهفا عف نفسحى أفبووهو وف ونو إِثفما . عفِملف مف دفادف آمو نفسحى أفبووهو بفِل ازف عف مف اضف ا تفوف ِ كفمف بت امف الرح عف أفمف اضف لفمف يفتفوف قفتفلووهو فِي بفيفتِِه. وف لفيفِه عفبِيدوهو وف ففتفنف عف قفتفلف. وف وف

ضا  عفنفهو ِض يووِشيحا ابفنفهو ِعوف لحكف شفعفبو الفرف مف ونف وف ِلِك آمو ِميعف الفففاتِنِينف عفلفى الفمف ِض جف  .شفعفبو الفرف
شفِليمف ثفلفثِينف سفنفة  فِي أوورو دفى وف لفكف إِحف مف لفكف وف انِيف ِسنِينف ِحينف مف دف أفبِيِه. كفانف يووِشيحا ابفنف ثفمف ِق دفاوو سفارف فِي طورو ِ وف بت تفِقيمف فِي عفيفنفيِ الرح سف عفِملف الفمو وف

ال  لف ِشمف لفمف يفِحدف يفِمينا  وف دف أفبِيِه. وف لوبو إِلفهف دفاوو أف يفطف لفِكِه إِذف كفانف بفعفدو ففتى  ابفتفدف فِي السحنفِة الثحاِمنفِة ِمنف مو رو. وف أف يوطفهتِ ةف ابفتفدف فِي السحنفِة الثحانِيفِة عفشفرف وف
بووكفاِت سف الفمف اثِيِل وف التحمف اِري وف السحوف تفففعفاِت وف رف ِليمف ِمنف الفمو شف أوورو قو. يفهووذفا وف ا ِمنف ففوف لفيفهف ِس الحتِي عف اثِيلف الشحمف تفمف ِليِم وف ذفابِحف الفبفعف هو مف امف وا أفمف هفدفمو وف

ا وا لفهف ا عفلفى قوبووِر الحِذينف ذفبفحو شحهف رف ا وف دفقحهف بووكفاِت وف سف الفمف اثِيلف وف التحمف اِريف وف كفسحرف السحوف ا وف رف. قفطفعفهف طفهح ذفابِِحِهمف وف نفِة عفلفى مف قف ِعظفامف الفكفهف رف أفحف وف
ِليمف شف أوورو قفطفعف. يفهووذفا وف اثِيلف نفاِعما  وف دفقح التحمف اِريف وف السحوف ذفابِحف وف مف الفمف ا هفدف لفهف وف ا حف ائِبِهف رف عف خف عوونف إِلفى نفففتفاِلي مف شفمف ايِمف وف أفففرف نفسحى وف دوِن مف فِي مو وف

ِليمف شف عف إِلفى أوورو جف ائِيلف ثومح رف رف ِض إِسف ِس فِي كولتِ أفرف اثِيِل الشحمف ِميعف تفمف الفبفيفتف. جف ضف وف رف الفرف لفِكِه بفعفدف أفنف طفهح ةف ِمنف مو فِي السحنفِة الثحاِمنفةف عفشفرف وف
ِ إِلفِهِه بت ِميِم بفيفِت الرح ِل تفرف لف لفجف سفجتِ ازف الفمو يووآخف بفنف يووآحف ِدينفِة وف ئِيسف الفمف عفِسيحا رف مف لفيفا وف سفلف شفاففانف بفنف أفصف اءووا إِلفى ِحلفِقيحا الفكفاِهِن الفعفِظيِم. أفرف ففجف

ِمنف كولتِ يفهووذفا ائِيلف وف رف ِمنف كولتِ بفِقيحِة إِسف ايِمف وف أفففرف نفسحى وف اِرسوو الفبفاِب ِمنف مف ا اللحِوي ونف حف عفهف مف ِ الحتِي جف لفةف إِلفى بفيفِت اح خف دف ةف الفمو طووهو الفِفضح أفعف وف
شفِليمف عووا إِلفى أوورو جف بِنفيفاِمينف ثومح رف لوونف فِي. وف ِ ففدفففعووهفا ِلعفاِمِلي الش غفِل الحِذينف كفانووا يفعفمف بت كحِلينف فِي بفيفِت الرح وف دفففعووهفا لفيفِدي عفاِمِلي الش غفِل الفمو وف

ِميِمِه تفرف لفحِ الفبفيفِت وف ِل إِصف ِ لفجف بت ِقيِف الفبويووِت. بفيفِت الرح ِل تفسف لفجف ِل وف صف شفابا  ِللفوو أفخف وتفة  وف نفحو ة  مف ارف وا ِحجف تفرو الفبفنحائِينف ِليفشف اِرينف وف طووهفا ِللنحجح أفعف وف
لووكو يفهووذفا ا مو بفهف رف شولحمو. الحتِي أفخف مف كفِريحا وف زف اِري وف رف يفا اللحِويحاِن ِمنف بفنِي مف عووبفدف ثو وف كفلفءو يفحف لفيفِهمف وو عف انفۭة وف فمف لف بِأ لوونف الفعفمف الو يفعفمف جف كفانف الرتِ وف

اِهۭر بِآلفِت الفِغنفاِء ِمنف اللحِويتِينف كول  مف ةِ وف نفاظفرف ِل الفمو اتِيتِينف لفجف ۭة. ِمنف بفنِي الفقفهف مف كفلفءف عفلفى كولتِ عفاِمِل شوغفۭل فِي ِخدف وو اِل وف مح كفانووا عفلفى الفحو وف
ۭة مف ابوونف. ففِخدف بفوح ففاءو وف عورف كفانف ِمنف اللحِويتِينف كوتحاب  وف ِ. وف بت قحيفا الفكفاِهنو ِسففرف شفِريعفِة الرح دف ِحلف جف ِ وف بت لفةف إِلفى بفيفِت الرح خف دف ةف الفمو اِجِهِم الفِفضح رف ِعنفدف إِخف وف



وسفى ِقيحا ِلشفاففانف الفكفاتِِب. بِيفِد مو ِ: [ففقفالف ِحلف بت دفتو ِسففرف الشحِريعفِة فِي بفيفِت الرح جف ففرف إِلفى شفاففانف]. قفدف وف ِقيحا الستِ لحمف ِحلف سف ففِر إِلفى. وف اءف شفاففانو بِالستِ ففجف
قفالف ِلِك وف ِلمف ِليفِد عفبِيِدكف هومف يفففعفلوونفهو: [الفمف ا أوسف يفِد عفاِمِلي الش غفِل. كول  مف كفلفِء وف دفففعووهفا ِليفِد الفوو ِ وف بت ودفةف فِي بفيفِت الرح جو وف ةف الفمف غووا الفِفضح قفدف أفففرف ].وف

ِلكف بفرف شفاففانو الفكفاتِبو الفمف أفخف ِقيحا الفكفاِهنو ِسففرا : [وف طفانِي ِحلف ِلِك]. قفدف أفعف امف الفمف أف فِيِه شفاففانو أفمف قفرف رف. وف أفمف قف ثِيفابفهو وف زح ِلكو كفلفمف الشحِريعفِة مف ا سفِمعف الفمف ففلفمح
ِلِك عفسفايفا عفبفدف الفمف شفاففانف الفكفاتِبف وف ا وف بفدوونف بفنف ِميخف عف أفِخيقفامف بفنف شفاففانف وف ِلكو ِحلفِقيفا وف نف بفِقيف: [الفمف ِل مف ِمنف أفجف ِلي وف بح ِمنف أفجف فلووا الرح أ اذفهفبووا اسف

ِ بت ففظووا كفلفمف الرح نفا لفمف يفحف ِل أفنح آبفاءف لفيفنفا ِمنف أفجف ِ الحِذي انفسفكفبف عف بت ِجدف لفنحهو عفِظيم  غفضفبو الرح ففِر الحِذي وو يفهووذفا عفنف كفلفِم الستِ ائِيلف وف رف ِمنف إِسف
ففِر تووب  فِي هفذفا الستِ كف ا هووف مف سفبف كولتِ مف لووا حف ةف]. ِليفعفمف رف سف ةف بفِن حف أفةِ شفل ومف بفِن تووقفهف رف لفدفةف النحبِيحِة امف ِلكو إِلفى خف هومو الفمف رف الحِذينف أفمف ففذفهفبف ِحلفِقيحا وف

وهفا هفكفذفا لحمو كف ِم الثحانِي وف ِليمف فِي الفِقسف شف ِهيف سفاِكنفة  فِي أوورو اِرِس الثتِيفاِب وف مف. حف ائِيلف: [ففقفالفتف لفهو رف ب  إِلفهو إِسف ِل الحِذي: هفكفذفا قفالف الرح جو قوولووا ِللرح
لفكومف إِلفيح سف ب . أفرف ِلِك: هفكفذفا قفالف الرح امف مف أووهو أفمف ففِر الحِذي قفرف تووبفِة فِي الستِ كف ِميعف اللحعفنفاِت الفمف عفلفى سوكحانِِه جف ِضعِ وف وف ا  عفلفى هفذفا الفمف اِلب  شفرت هفئفنفذفا جف

اِل أفيفِديِهمف. يفهووذفا مف ى ِليفِغيظوونِي بِكولتِ أفعف رف ۭة أوخف قفدووا لِلهف أفوف كوونِي وف مف تفرف ِل أفنحهو لف يفنفطفِفئو. ِمنف أفجف ِضعِ وف وف بِي عفلفى هفذفا الفمف يفنفسفِكبو غفضف ا. وف أفمح وف
كفذفا تفقوولوونف لفهو ِ ففهف بت فلووا ِمنف الرح أ لفكومف ِلتفسف سف ِلكو يفهووذفا الحِذي أفرف ِة الفكفلفِم الحِذي سفِمعفتف: مف ائِيلف ِمنف ِجهف رف ب  إِلفهو إِسف ِل أفنحهو قفدف: هفكفذفا قفالف الرح ِمنف أفجف

اِمي يفقوولو بفكفيفتف أفمف قفتف ثِيفابفكف وف زح مف اِمي وف عفتف أفمف اضف تفوف عفلفى سوكحانِِه وف ِضعِ وف وف هو عفلفى هفذفا الفمف ِ ِحينف سفِمعفتف كفلفمف امف اح عفتف أفمف اضف تفوف قح قفلفبوكف وف رف
ب  قفدف سفِمعفتو أفنفا أفيفضا  ى. الرح عفلفى سوكحانِِه لف تفرف ِضعِ وف وف ِلبوهو عفلفى هفذفا الفمف كولح الشحرتِ الحِذي أفجف م  إِلفى قفبفِركف بِسفلفۭم وف كف إِلفى آبفائِكف ففتوضف هفئفنفذفا أفضوم 

ابف]. عفيفنفاكف وف ِلِك الفجف د وا عفلفى الفمف اِل يفهووذفا. ففرف عف كولتِ ِرجف ِ مف بت ِلكو إِلفى بفيفِت الرح ِعدف الفمف صف ِليمف وف شف أوورو عف كولح شويووخِ يفهووذفا وف مف جف ِلكو وف سفلف الفمف أفرف وف
ِ بت ِجدف فِي بفيفِت الرح ِد الحِذي وو أف فِي آذفانِِهمف كولح كفلفِم ِسففِر الفعفهف قفرف ِغيِر وف كولتِ الشحعفِب ِمنف الفكفبِيِر إِلفى الصح اللحِويتِينف وف نفِة وف الفكفهف شفِليمف وف سوكحاِن أوورو .وف

لف كفلفمف كولتِ نفففِسِه ِليفعفمف بِِه وف ائِِضِه بِكولتِ قفلف ففرف ادفاتِِه وف شفهف ايفاهو وف صف ِلِحففِظ وف ِ وف بت اءف الرح رف ِ ِللذحهفاِب وف بت امف الرح دا  أفمف قفطفعف عفهف ِلكو عفلفى ِمنفبفِرِه وف قففف الفمف وف وف
ففِر تووِب فِي هفذفا الستِ كف ِد الفمف ِ إِلفِه آبفائِِهمف. الفعفهف ِد اح سفبف عفهف ِليمف حف شف بِنفيفاِمينف ففعفِملف سوكحانو أوورو ِليمف وف شف وِدينف فِي أوورو جو وف قففف كولح الفمف أفوف الف يووِشيحا. وف أفزف وف

مف هو بح إِلفهف ِليمف يفعفبودوونف الرح شف وِدينف فِي أوورو جو وف ِميعف الفمف عفلف جف جف ائِيلف وف رف اِضي الحتِي ِلبفنِي إِسف اسفاِت ِمنف كولتِ الفرف جف ِميعف الرح كولح أفيحاِمِه لفمف يفِحيدووا ِمنف. جف
ِ إِلفِه آبفائِِهمف بت اِء الرح رف  .وف

ِل ِر الفوح ابِعف عفشفرف ِمنف الشحهف حف فِي الرح وا الفِفصف ذفبفحو ِ وف بت حا  ِللرح ِليمف فِصف شف عفِملف يووِشيحا فِي أوورو ِة. وف مف شفدحدفهومف ِلِخدف اسفاتِِهمف وف نفةف عفلفى ِحرف أفقفامف الفكفهف وف
ِ بت ِ. بفيفِت الرح بت قفدحِسينف ِللرح ائِيلف الحِذينف كفانووا مو رف ونف كولح إِسف قفالف ِللحِويتِينف الحِذينف كفانووا يوعفلتِمو انو: [وف ِس فِي الفبفيفِت الحِذي بفنفاهو سولفيفمف قودف عفلووا تفابووتف الف اجف

ائِيلف رف ِلكو إِسف دف مف تفاِف. بفنو دفاوو ِملووا عفلفى الفكف ائِيلف. لفيفسف لفكومف أفنف تفحف رف بفهو إِسف شفعف كومف وف بح إِلفهف وا الرح ِدمو قِكومف. النف اخف سفبف فِرف أفِعد وا بويووتف آبفائِكومف حف وف
انف ابفنِِه سفبف ِكتفابفِة سولفيفمف حف ائِيلف وف رف ِلِك إِسف دف مف سفبف ِكتفابفِة دفاوو ِق بويووِت آبفاِء. حف فِرف تِكومف بفنِي الشحعفِب وف وف سفبف أفقفسفاِم بويووِت آبفاِء إِخف ِس حف قودف قِفووا فِي الف وف

وسفى ِ عفنف يفِد مو بت سفبف كفلفِم الرح لووا حف تفكومف ِليفعفمف وف أفِعد وا إِخف تفقفدحسووا وف حف وف وا الفِفصف بفحو اذف لفنا ]. اللحِويتِينف وف مف طفى يووِشيحا ِلبفنِي الشحعفِب غفنفما  حو أفعف وف
ثفلفثفِة آلفۭف ِمنف الفبفقفِر وِدينف إِلفى عفدفِد ثفلفثِينف أفلففا  وف جو وف حِ ِلكولتِ الفمف ِميعف ذفِلكف ِللفِفصف ِجدفاء  جف ِلِك. وف اِل الفمف عا  ِللشحعفِب. هفِذِه ِمنف مف وا تفبفر  هو قفدحمو سفاؤو ؤف رو وف

ِ سفاِء بفيفِت اح ؤف يِئِيلف رو يفحف كفِريحا وف زف اللحِويتِينف ِحلفِقيفا وف نفِة وف الفكفهف ِمنف الفبفقفِر ثفلفثف ِمئفۭة. وف ِستح ِمئفۭة ِمنف الفغفنفِم وف حِ أفلفففيفِن وف نفةف ِللفِفصف طووا الفكفهف كوونفنفيفا. أفعف وف
سف ِمئفۭة مف ِمنف الفبفقفِر خف سفةف آلفۭف ِمنف الفغفنفِم وف مف حِ خف وا ِللحِويتِينف ِللفِفصف سفاءو اللحِويتِينف قفدحمو ؤف ابفادو رو يووزف يفِعيئِيلو وف شفبفيفا وف حف اهو وف وف نِثفنِئِيلو أفخف عفيفا وف شفمف .وف

حف وا الفِفصف ذفبفحو ِلِك وف ِر الفمف سفبف أفمف قِِهمف حف اللحِوي ونف فِي فِرف قفاِمِهمف وف نفةو فِي مف قفامف الفكفهف ةو وف مف فِت الفِخدف يحأ نفةو ِمنف أفيفِديِهمف. ففتفهف شح الفكفهف رف ا اللحِوي ونف. وف أفمح وف
ونف لوخو وسفى. ففكفانووا يفسف تووب  فِي ِسففِر مو كف ا هووف مف ِ كفمف بت بووا ِللرح سفبف أفقفسفاِم بويووِت البفاِء ِلبفنِي الشحعفِب ِليوقفرتِ قفةف ِليوعفطووا حف رف حف ففعووا الفمو رف هفكفذفا. وف وف

سووِم. بِالفبفقفِر رف الفمف حف بِالنحاِر كف وا الفِفصف شفوو ِميعِ بفنِي الشحعفِب. وف ا إِلفى جف وا بِهف بفادفرو اِف وف حف الصتِ اِجِل وف رف الفمف وهفا فِي الفقودووِر وف ا الفقفدفاسو ففطفبفخو أفمح .وف
ِم إِلفى اللحيفِل الشححف قفِة وف رف حف عفاِد الفمو ونف كفانووا عفلفى إِصف نفةف بفنِي هفارو نفِة لفنح الفكفهف ِللفكفهف فوِسِهمف وف بفعفدو أفعفد وا لفنف نفِة بفنِي. وف ِللفكفهف فوِسِهمف وف فعفدح اللحِوي ونف لفنف ففأ

ونف ِلِك. هفارو ائِي الفمف يفدووثوونف رف انف وف هفيفمف آسفافف وف دف وف ِر دفاوو سفبف أفمف قفاِمِهمف حف غفن ونف بفنوو آسفافف كفانووا فِي مف الفمو ابوونف عفلفى بفاۭب ففبفاۭب لفمف يفكونف. وف الفبفوح وف
مف مو اللحِويتِينف أفعفد وا لفهو تفهو وف تِِهمف لفنح إِخف مف مف أفنف يفِحيدووا عفنف ِخدف قفاِت عفلفى. لفهو رف حف عفاِد الفمو إِصف حِ وف ِل الفِفصف ِم ِلعفمف ِ فِي ذفِلكف الفيفوف بت ِة الرح دفمف ف كول  خف يحأ ففتفهف

ِلِك يووِشيحا ِر الفمف سفبف أفمف ِ حف بت بفحِ الرح ذف ِعيدف الفففِطيِر سفبفعفةف أفيحاۭم. مف قفِت وف حف فِي ذفِلكف الفوف ودوونف الفِفصف جو وف ائِيلف الفمف رف عفِملف بفنوو إِسف ح . وف لف فِصف لفمف يوعفمف وف
ِ وئِيلف النحبِيت ائِيلف ِمنف أفيحاِم صفمو رف كول  يفهووذفا. ِمثفلوهو فِي إِسف اللحِوي ونف وف نفةو وف الفكفهف حِ الحِذي عفِملفهو يووِشيحا وف لووا كفالفِفصف ائِيلف لفمف يفعفمف رف لووِك إِسف كول  مو وف

شفِليمف سوكحاِن أوورو وِدينف وف جو وف ائِيلف الفمف رف إِسف حو. وف لفِك يووِشيحا عوِملف هفذفا الفِفصف ةف ِلمو ِعدف. فِي السحنفِة الثحاِمنفةف عفشفرف ف يووِشيحا الفبفيفتف صف بفعفدف كولتِ هفذفا ِحينف هفيحأ
اِت اِربف ِعنفدف الففورف كفِميشف ِليوحف رف إِلفى كفرف ِلكو ِمصف و مف جف يووِشيحا ِلِلقفائِِه. نفخو رف سول  يفقوولو. ففخف سفلف إِلفيفِه رو فرف ِلكف يفهووذفا: [ففأ لفكف يفا مف ا ِلي وف لفيفكف! مف لفسفتو عف

اِعي رف رف بِإِسف و أفمف اح اِربوهو وف رف أوحف لفِكنف عفلفى بفيفۭت آخف مف وف ِلكفكف. أفنفتف الفيفوف ِعي ففلف يوهف ِ الحِذي مف هو عفنفهو بفلف تفنفكحرف]. ففكوفح عفِن اح هف جف لف يووِشيحا وف ِ وت لفمف يوحف وف
ِجد و اِربف فِي بوقفعفِة مف اءف ِليوحف ِ بفلف جف و ِمنف ففِم اح عف ِلكفلفِم نفخو مف لفمف يفسف قفاتفلفتِِه وف ِلكو ِلعفبِيِدِه. ِلمو ِلكف يووِشيحا ففقفالف الفمف اةو الفمف مف أفصفابف الر  قولوونِي لفنتِي: [وف انف

ا  تو ِجدت ِرحف دوفِنف فِي قوبووِر آبفائِِه]. جو اتف وف ِليمف ففمف شف وا بِِه إِلفى أوورو سفارو بفِة الثحانِيفِة الحتِي لفهو وف كف رف بووهو عفلفى الفمف كف أفرف كفبفِة وف رف كفانف. ففنفقفلفهو عفبِيدوهو ِمنف الفمف وف
ونف عفلفى يووِشيحا ِليمف يفنووحو شف أوورو ِميفا يووِشيحا. كول  يفهووذفا وف ثفى إِرف رف ِم. وف اثِيِهمف إِلفى الفيفوف رف غفنتِيفاِت يفنفدوبوونف يووِشيحا فِي مف الفمو غفنتِينف وف ِميعو الفمو كفانف جف وف

ائِيلف رف ة  عفلفى إِسف عفلووهفا ففِريضف جف اثِي. وف رف تووبفة  فِي الفمف كف هفا ِهيف مف ِ. وف بت وِس الرح تووب  فِي نفامو كف ا هووف مف بفمف سف هو حف اِحمو رف مف وِر يووِشيحا وف بفِقيحةو أومو .وف
يفهووذفا ائِيلف وف رف لووِك إِسف تووبفة  فِي ِسففِر مو كف ةو مف الفِخيرف هو الوولفى وف ورو أومو  .وف

شفِليمف ضا  عفنف أفبِيِه فِي أوورو لحكووهو ِعوف مف ازف بفنف يووِشيحا وف ِض يفهووآحف ذف شفعفبو الفرف أفخف لفكف. وف مف لفكف وف ِرينف سفنفة  ِحينف مف ِعشف ازو ابفنف ثفلفۭث وف كفانف يفهووآحف
نفۭة ِمنف الذحهفِب زف بِوف ِة وف نفۭة ِمنف الفِفضح زف ضف بِِمئفِة وف مف الفرف غفرح ِليمف وف شف رف فِي أوورو ِلكو ِمصف لفهو مف عفزف ِليمف وف شف ۭر فِي أوورو هو رف. ثفلفثفةف أفشف ِلكو ِمصف لحكف مف مف وف

هو إِلفى يفهوويفاقِيمف مف يحرف اسف غف شفِليمف وف أوورو اهو عفلفى يفهووذفا وف رف. أفِليفاقِيمف أفخف أفتفى بِِه إِلفى ِمصف و وف ذفهو نفخو فخف وهو ففأ ازو أفخو ا يفهووآحف أفمح ۭس. وف مف كفانف يفهوويفاقِيمو ابفنف خف
ِ إِلفِهِه بت عفِملف الشحرح فِي عفيفنفيِ الرح ِليمف وف شف ةف سفنفة  فِي أوورو دفى عفشفرف لفكف إِحف مف لفكف وف ِرينف سفنفة  ِحينف مف ِعشف قفيحدفهو. وف ِلكو بفابِلف وف رو مف ذفنفصح ِعدف نفبووخف لفيفِه صف عف

ِلِه فِي بفابِلف ا فِي هفيفكف عفلفهف جف ِ إِلفى بفابِلف وف بت رو بِبفعفِض آنِيفِة بفيفِت الرح نفصح ذف أفتفى نفبووخف اۭس ِليفذفهفبف بِِه إِلفى بفابِلف وف وِر يفهوويفاقِيمف. بِسفلفِسِل نوحف بفِقيحةو أومو وف
يفهووذفا ائِيلف وف رف لووِك إِسف تووبفة  فِي ِسففِر مو كف ِجدف فِيِه مف ا وو مف اسفاتوهو الحتِي عفِملف وف جف رف ضا  عفنفهو. وف لفكف يفهوويفاِكينو ابفنوهو ِعوف مف انِي. وف كفانف يفهوويفاِكينو ابفنف ثفمف

ِليمف شف ةف أفيحاۭم فِي أوورو عفشفرف ۭر وف هو لفكف ثفلفثفةف أفشف مف لفكف وف ِ. ِسنِينف ِحينف مف بت يفنفيِ الرح عفِملف الشحرح فِي عف رو. وف ذفنفصح ِلكو نفبووخف سفلف الفمف وعِ السحنفِة أفرف جو ِعنفدف رو وف



ِليمف شف أوورو اهو عفلفى يفهووذفا وف قِيحا أفخف لحكف ِصدف مف ِ الثحِمينفِة وف بت عف آنِيفِة بفيفِت الرح فتفى بِِه إِلفى بفابِلف مف لفكف. ففأ ِرينف سفنفة  ِحينف مف ِعشف دفى وف قِيحا ابفنف إِحف كفانف ِصدف
ِليمف شف ةف سفنفة  فِي أوورو دفى عفشفرف لفكف إِحف مف ِ. وف بت ِ ِمنف ففِم الرح ِميفا النحبِيت امف إِرف عف أفمف اضف لفمف يفتفوف ِ إِلفِهِه وف بت عفِملف الشحرح فِي عفيفنفيِ الرح دف أفيفضا  عفلفى. وف رح تفمف وف

الشحعفِب نفِة وف سفاِء الفكفهف ؤف ِميعف رو تحى أفنح جف ائِيلف حف رف ِ إِلفِه إِسف بت وعِ إِلفى الرح جو ى قفلفبفهو عفِن الر  قفوح لحبف عونوقفهو وف صف ِ وف لحففهو بِالح رف الحِذي حف نفصح ذف ِلِك نفبووخف الفمف
ِليمف شف ِ الحِذي قفدحسفهو فِي أوورو بت سووا بفيفتف الرح نفجح ِم وف اسفاِت الومف جف سفبف كولتِ رف وا الفِخيفانفةف حف ثفرو را . أفكف بفكتِ سوِلِه مو ب  إِلفهو آبفائِِهمف إِلفيفِهمف عفنف يفِد رو سفلف الرح فرف ففأ

بِِه ِ عفلفى شفعف بت تحى ثفارف غفضفبو الرح بِيفائِِه حف فنف نووا بِأ اوف تفهف هو وف ذفلووا كفلفمف رف ِ وف سوِل اح أوونف بِرو زف كفنِِه ففكفانووا يفهف سف عفلفى مف بِِه وف ِسل  لفنحهو شفِفقف عفلفى شفعف رف مو وف
تحى لفمف يفكونف ِشففاء  قفِدِسِهمف. حف تفاِريِهمف بِالسحيفِف فِي بفيفِت مف خف ِلكف الفِكلفدفانِيتِينف ففقفتفلف مو لفيفِهمف مف عفدف عف لف عفلفى شفيفخۭ. ففأفصف اءف وف ِفقف عفلفى ففت ى أفوف عفذفرف لفمف يوشف وف

ِميعف ِليفِدِه يفبف بفلف دفففعف الفجف ِميعا  إِلفى. أفوف أفشف ا جف سفائِِه أفتفى بِهف ؤف رو ِلِك وف ائِِن الفمف زف خف ِ وف بت ائِِن بفيفِت الرح زف خف ةِ وف ِغيرف الصح ةِ وف ِ الفكفبِيرف ِميعو آنِيفِة بفيفِت اح جف وف
ا الثحِمينفِة. بفابِلف ِميعف آنِيفتِهف لفكووا جف أفهف ِميعف قوصووِرهفا بِالنحاِر وف قووا جف رف أفحف شفِليمف وف وا سوورف أوورو هفدفمو ِ وف قووا بفيفتف اح رف أفحف سفبفى الحِذينف بفقووا ِمنف السحيفِف. وف وف

ا سفبفتفتف فِي ا لفنحهف ضو سوبووتفهف ففِت الفرف تفوف تحى اسف ِميفا حف ِ بِففِم إِرف بت اِل كفلفِم الرح مف لفكفةو ففاِرسف ِلكف مف لفكفتف مف ِلبفنِيِه عفبِيدا  إِلفى أفنف مف إِلفى بفابِلف ففكفانووا لفهو وف
اِل سفبفِعينف سفنفة  مف ا ِلكف ابِهف رف شف. كولتِ أفيحاِم خف وحف كوورف ب  رو ِميفا نفبحهف الرح ِ بِففِم إِرف بت ِميِل كفلفِم الرح ِل تفكف ِلِك ففاِرسف لفجف شف مف فِي السحنفِة الوولفى ِلكوورف وف

كفذفا بِالفِكتفابفِة قفائِل  لفكفتِِه وف مف لفقف نِدفاء  فِي كولتِ مف فطف ِلِك ففاِرسف ففأ اِلِك: [مف مف ِميعف مف طفانِي جف اِء قفدف أفعف بح إِلفهف السحمف ِلكو ففاِرسف إِنح الرح شو مف هفكفذفا قفالف كوورف
ِليمف الحتِي فِي يفهووذفا شف انِي أفنف أفبفنِيف لفهو بفيفتا  فِي أوورو صف هووف أفوف ِض وف عفدف. الفرف لفيفصف عفهو وف هو مف ب  إِلفهو ِميعِ شفعفبِِه الرح نف ِمنفكومف ِمنف جف مف ]. 

                                    
صدق ا العظيم  

سورة عزرا

 بسم ا الرحمن الرحيم

لفكفتِِه مف لفقف نِدفاء  فِي كولتِ مف فطف ِلِك ففاِرسف ففأ شف مف وحف كوورف ب  رو ِميفا نفبحهف الرح ِ بِففِم إِرف بت اِم كفلفِم الرح ِلِك ففاِرسف ِعنفدف تفمف شف مف فِي السحنفِة الوولفى ِلكوورف وف
بِالفِكتفابفِة أفيفضا  قفائِل  ِلكو ففاِرسف: [وف شو مف انِي أفنف أفبفنِيف لفهو بفيفتا  فِي: هفكفذفا قفالف كوورف صف هووف أفوف اِء وف ب  إِلفهو السحمف ا ِلي الرح ِض دفففعفهف اِلِك الفرف مف ِميعو مف جف

ِليمف الحتِي فِي يفهووذفا شف ائِيلف. أوورو رف ِ إِلفِه إِسف بت ِليمف الحتِي فِي يفهووذفا ففيفبفنِيف بفيفتف الرح شف عفدف إِلفى أوورو يفصف عفهو وف هو مف بِِه ِليفكونف إِلفهو نف ِمنفكومف ِمنف كولتِ شفعف هووف. مف
ِليمف شف عِ. اِللفهو الحِذي فِي أوورو عف التحبفر  ائِمف مف بِبفهف تِعفۭة وف فمف بِأ بِذفهفۭب وف ۭة وف كفانِِه بِِفضح لو مف هو أفهف ب  ففلفيونفِجدف تفغفرتِ يفثو هووف مو اِكِن حف ِد الفمف نف بفِقيف فِي أفحف كول  مف وف

ِليمف شف ِ الحِذي فِي أوورو بت ِ]. ِلبفيفِت الرح بت نووا بفيفتف الرح عفدووا ِليفبف هو ِليفصف وحف و رو نف نفبحهف اح عف كولتِ مف اللحِوي ونف مف نفةو وف الفكفهف يفاِمينف وف بِنف وسو آبفاِء يفهووذفا وف ؤو ففقفامف رو
ِليمف شف عف بِِه. الحِذي فِي أوورو ا توبورتِ ل  عفنف كولتِ مف ۭف ففضف بِتوحف ائِمف وف بِبفهف تِعفۭة وف فمف بِأ بِذفهفۭب وف ۭة وف مف أفعفانووهومف بِآنِيفِة فِضح لفهو وف كول  الحِذينف حف شو. وف ِلكو كوورف الفمف وف

تِِه ا فِي بفيفِت آِلهف عفلفهف جف ِليمف وف شف رو ِمنف أوورو نفصح ذف ا نفبووخف هف جف رف ِ الحتِي أفخف بت جف آنِيفةف بفيفِت الرح رف اِزِن. أفخف دفاثف الفخف ِلكو ففاِرسف عفنف يفِد ِمثفرف شو مف ا كوورف هف جف رف أفخف
ئِيِس يفهووذفا بفصحرف رف عفدحهفا ِلِشيشف هفذفا عفدفدوهفا. وف ثفلفثوونف قفدفحا  ِمنف: وف ينا  وف ونف ِسكتِ رو ِعشف عفة  وف تِسف ۭة وف ۭت ِمنف فِضح أفلففو طفسف تا  ِمنف ذفهفۭب وف ثفلفثوونف طفسف

ى رف أفلفف  ِمنف آنِيفۭة أوخف ة  وف عفشفرف بفعو ِمئفۭة وف تفبفِة الثحانِيفِة أفرف ۭة ِمنف الر  أفقفدفاحو فِضح بفعو ِمئفۭة. ذفهفۭب وف أفرف سفةو آلفۭف وف مف ِة خف الفِفضح ِميعو النِيفِة ِمنف الذحهفِب وف .جف
ِليمف شف عفاِد السحبفيِ ِمنف بفابِلف إِلفى أوورو رو ِعنفدف إِصف بفصح عفدفهو ِشيشف الفكول  أفصف

اِحۭد يفهووذفا كول  وف شفِليمف وف عووا إِلفى أوورو جف رف ِلكو بفابِلف إِلفى بفابِلف وف رو مف نفصح ذف بِيتِينف الحِذينف سفبفاهومف نفبووخف سف اِعدوونف ِمنف سفبفيِ الفمف ةِ الصح لفِء هومف بفنوو الفكوورف هفؤو وف
ِدينفتِِه لف. إِلفى مف ِِ بحابف رو عف زف اءووا مف ومو بفعفنفةف: الحِذينف جف حو ايو رف ففارو بفغفوف ايو بِلفشفانو ِمسف دفخف رف لفيفا مو عف ايفا رف يفا سفرف مف اِل شفعفِب. يفشووعو نفحف عفدفدو ِرجف

ائِيلف رف سفبفعوونف. إِسف اثفنفاِن وف ِمئفة  وف ففاِن وف عووشف أفلف سفبفعوونف. بفنوو ففرف اثفنفاِن وف يفا ثفلفثو ِمئفۭة وف سفبفعوونف. بفنوو شفففطف سفة  وف مف خف حف سفبفعو ِمئفۭة وف ثف. بفنوو آرف بفنوو ففحف
اثفنفا عفشفرف انو ِمئفۭة وف ثفمف يووآبف أفلفففاِن وف وآبف ِمنف بفنِي يفشووعف وف سوونف. مو مف خف بفعفة  وف أفرف ِمئفتفاِن وف سفة . بفنوو ِعيلفمف أفلفف  وف مف خف عو ِمئفۭة وف ت و تِسف بفنوو زف

بفعوونف أفرف ِست ونف. وف كحايف سفبفعو ِمئفۭة وف بفعوونف. بفنوو زف أفرف اثفنفاِن وف ونف. بفنوو بفانِي ِست  ِمئفۭة وف رو ِعشف ثفلفثفة  وف ِمئفتفاِن. بفنوو بفابفايف ِست  ِمئفۭة وف دف أفلفف  وف جف بفنوو عفرف
ونف رو ِعشف اثفنفاِن وف ِست ونف. وف ِستحة  وف سوونف. بفنوو أفدوونِيقفامف ِست  ِمئفۭة وف مف خف ِستحة  وف ففاِن وف ايف أفلف سوونف. بفنوو بفغفوف مف خف بفعفة  وف أفرف بفعو ِمئفۭة وف بفنوو. بفنوو عفاِدينف أفرف

عوونف تِسف انِيفة  وف قِيحا ثفمف زف ونف. آِطيرف ِمنف يفحف رو ِعشف ثفلفثفة  وف ايف ثفلفثو ِمئفۭة وف اثفنفا عفشفرف. بفنوو بِيصف ةف ِمئفة  وف ونف. بفنوو يوورف رو ِعشف ثفلفثفة  وف شوومف ِمئفتفاِن وف .بفنوو حف
عوونف تِسف سفة  وف مف ونف. بفنوو ِجبحارف خف رو ِعشف ثفلفثفة  وف ۭم ِمئفة  وف سوونف. بفنوو بفيفِت لفحف مف خف الو نفطووففةف ِستحة  وف ونف. ِرجف رو ِعشف انِيفة  وف ثفمف الو عفنفاثووثف ِمئفة  وف بفنوو. ِرجف
بفعوونف أفرف وتف اثفنفاِن وف مو بفعوونف. عفزف أفرف ثفلفثفة  وف وتف سفبفعو ِمئفۭة وف بفئِيرو ةف وف يفِة عفاِريمف كفِفيرف ونف. بفنوو قفرف رو ِعشف اِحد  وف وف بفعف ِست  ِمئفۭة وف جف ِة وف امف .بفنوو الرح

ونف رو ِعشف اثفنفاِن وف اسف ِمئفة  وف مف الو ِمخف ونف. ِرجف رو ِعشف ثفلفثفة  وف عفايف ِمئفتفاِن وف الو بفيفِت إِيلف وف سوونف. ِرجف مف خف ِستحة . بفنوو نفبوو اثفنفاِن وف غفبِيشف ِمئفة  وف بفنوو مف
سوونف مف خف سوونف. وف مف خف بفعفة  وف أفرف ِمئفتفاِن وف ِر أفلفف  وف ونف. بفنوو ِعيلفمف الخف رو ِعشف اِريمف ثفلفثو ِمئفۭة وف سفة . بفنوو حف مف خف أوونوو سفبفعو ِمئفۭة وف اِديدف وف بفنوو لوودف بفنوو حف
ونف رو ِعشف بفعوونف. وف أفرف سفة  وف مف خف ا ثفلفثو ِمئفۭة وف ثفلفثوونف. بفنوو أفِريحف ِست  ِمئفۭة وف ةف ثفلفثفةو آلفۭف وف عو. بفنوو سفنفاءف ِعيفا ِمنف بفيفِت يفشووعف تِسف نفةو ففبفنوو يفدف ا الفكفهف أفمح

سفبفعوونف ثفلفثفة  وف سوونف. ِمئفۭة وف مف خف اثفنفاِن وف يرف أفلفف  وف بفعوونف. بفنوو إِمتِ أفرف سفبفعفة  وف ِمئفتفاِن وف ورف أفلفف  وف حو سفبفعفةف عفشفرف. بفنوو ففشف اِريمف أفلفف  وف ا. بفنوو حف أفمح
سفبفعوونف بفعفة  وف ِميئِيلف ِمنف بفنِي هوودوويفا أفرف قفدف ونف. اللحِوي ونف ففبفنوو يفشووعف وف رو ِعشف انِيفة  وف ثفمف غفن ونف بفنوو آسفافف ِمئفة  وف ابِينف بفنوو شفل ومف بفنوو. الفمو بفنوو الفبفوح

ثفلفثوونف عفة  وف تِسف ِميعو ِمئفة  وف ِطيطفا بفنوو شووبفايف الفجف ق وبف بفنوو حف ونف بفنوو عف سووففا بفنوو طفبفاعووتف بفنوو. آِطيرف بفنوو طفلفمو ا بفنوو حف النحثِينِيمو بفنوو ِصيحف
انفانف لفيف بفنوو حف ابف بفنوو شفمو اجف ابفةف بفنوو عفق وبف بفنوو حف جف ا بفنوو ففادوونف بفنوو لفبفانفةف بفنوو حف وسف بفنوو ِسيعفهف آيفا بفنوو. قِيرو رف بفنوو رف جف يلف بفنوو حف دتِ بفنوو جف

ورف بفنوو حو رف قووففا بفنوو حف عوونِيمف بفنوو نففووِسيمف بفنوو بفقفبووقف بفنوو حف نفةف بفنوو مف ا بفنوو ففاِسيحف بفنوو بِيسفايف بفنوو أفسف امف بفنوو عوزح زح ِصينف بفنوو نفقوودفا بفنوو جف رف
ِطيففا حف بفنوو نفِصيحف بفنوو حف ا بفنوو ثفامف قووسف بفنوو ِسيسفرف شفا بفنوو بفرف رف ِحيدفا بفنوو حف لووتف بفنوو مف ثف بفنوو. بفصف طفايف بفنوو هفس وففرف انف بفنوو سفوف بفنوو عفبِيِد سولفيفمف



بفاِء بفنوو آِمي ةِ الظتِ رف يلف بفنوو فووخف طتِ يفا بفنوو حف يلف بفنوو شفففطف دتِ قوونف بفنوو جف لفةف بفنوو دفرف ودفا بفنوو يفعف انف ثفلفثو ِمئفۭة. ففرو بفنِي عفبِيِد سولفيفمف ِميعو النحثِينِيِم وف جف
عوونف تِسف اثفنفاِن وف يرو. وف وبو أفدحانو إِمتِ شفا كفرو رف تفلتِ حف ِعدووا ِمنف تفلتِ ِملفحۭ وف لفِء هومو الحِذينف صف هفؤو مف هفلف. وف لفهو نفسف تفِطيعووا أفنف يوبفيتِنووا بويووتف آبفائِِهمف وف لفمف يفسف وف
ائِيلف رف سوونف. هومف ِمنف إِسف مف خف اثفنفاِن وف ذف. بفنوو دفلفيفا بفنوو طووبِيحا بفنوو نفقوودفا ِست  ِمئفۭة وف ِزلحيف الحِذي أفخف بفايفا بفنوو هفق وصف بفنوو بفرف نفِة بفنوو حف ِمنف بفنِي الفكفهف وف

ِمِهمف ى بِاسف تفسفمح ِ وف ِزلحيف الفِجلفعفاِديت أفة  ِمنف بفنفاِت بفرف رف نووِت. امف ِذلووا ِمنف الفكفهف دف ففرو لفِء ففتحشووا عفلفى ِكتفابفِة أفنفسفابِِهمف ففلفمف تووجف شفاثفا أفنف. هفؤو مو التتِرف قفالف لفهو وف
يِم الت متِ تحى يفقوومف كفاِهن  ِللووِريِم وف ِس الفقفدفاِس حف بِيِدِهمف. لف يفأفكولووا ِمنف قودف ل  عفنف عف ِست ونف ففضف ثفلفثو ِمئفۭة وف بفعوونف أفلففا  وف أفرف عا  اثفنفاِن وف هووِر مف مف كول  الفجو

غفنتِيفاِت ِمئفتفاِن الفمو غفنتِينف وف مف ِمنف الفمو لفهو ثفلفثِينف وف سفبفعفة  وف ثفلفثف ِمئفۭة وف لفِء كفانووا سفبفعفةف آلفۭف وف ؤو ائِِهمف ففهف إِمف ثفلفثوونف. وف ِستحة  وف مف سفبفعو ِمئفۭة وف لوهو يف مف. خف بِغفالوهو
ثفلفثوونف سفة  وف مف خف بفعو ِمئفۭة وف مف أفرف الوهو بفعوونف ِجمف أفرف سفة  وف مف خف ونف. ِمئفتفاِن وف رو ِعشف سفبفعو ِمئفۭة وف هومف ِستحةو آلفۭف وف ِميرو وِس البفاِء ِعنفدف. حف ؤو الفبفعفضو ِمنف رو وف

كفانِِه تِِه فِي مف ِ ِلقفامف بت عووا ِلبفيفِت الرح ِليمف تفبفرح شف ِ الحِذي فِي أوورو بت ِجيئِِهمف إِلفى بفيفِت الرح ِستتِينف أفلففف. مف اِحدا  وف ِل وف انفِة الفعفمف سفبف طفاقفتِِهمف ِلِخزف طووا حف أفعف
نفِة ِمئفةف قفِميۭص ِللفكفهف ِة وف نا  ِمنف الفِفضح سفةف آلفِف مف مف خف هفۭم ِمنف الذحهفِب وف النحثِينِيمو. ِدرف ابوونف وف الفبفوح غفن ونف وف الفمو بفعفضو الشحعفِب وف اللحِوي ونف وف نفةو وف فقفامف الفكفهف ففأ

دونِِهمف ائِيلف فِي مو رف كول  إِسف دونِِهمف وف  .فِي مو
ِليمف شف اِحۭد إِلفى أوورو ۭل وف جو عف الشحعفبو كفرف تفمف ِِ اجف دونِِهمو ائِيلف فِي مو رف بفنوو إِسف رو السحابِعو وف توِهلح الشحهف ا اسف لفمح نفةو. وف توهو الفكفهف وف إِخف ادفاقف وف قفامف يفشووعو بفنو يووصف وف

وا أفقفامو ِ وف ِل اح جو وسفى رف تووب  فِي شفِريعفِة مو كف ا هووف مف قفاۭت كفمف رف حف لفيفِه مو ِعدووا عف ائِيلف ِليوصف رف بفحف إِلفِه إِسف ذف بفنووا مف توهو وف وف إِخف فلفتِئِيلف وف لو بفنو شفأ ِِ بحابف رو زف وف
كفانِِه بفحف فِي مف ذف سفاِء. الفمف الفمف بفاحِ وف قفاِت الصح رف حف ِ مو بت قفاۭت ِللرح رف حف لفيفِه مو عفدووا عف أفصف اِضي وف عفب  ِمنف شوعووِب الفرف لفيفِهمف رو ِفظووا ِعيدف. لفنحهو كفانف عف حف وف

ِمِه ِم بِيفوف رف الفيفوف سووِم أفمف رف الفمف ۭم بِالفعفدفِد كف ۭم ففيفوف قفةف يفوف رف حف مو تووب  وف كف ا هووف مف ظفالتِ كفمف ِ. الفمف بت اِسِم الرت وف ِميعِ مف ِلجف ِللفِهلحِة وف ةو وف قفةو الدحائِمف رف حف بفعفدف ذفِلكف الفمو وف
ِ بت عۭ ِللرح تفبفرح عف بِمو ن تبرح ِلكولتِ مف قفدحسفِة وف ِ لفمف يفكونف قفدف. الفمو بت هفيفكفلو الرح ِ وف بت قفاۭت ِللرح رف حف ِعدوونف مو ِر السحابِعِ يوصف ِل ِمنف الشحهف ِم الفوح تفدفأووا ِمنف الفيفوف ابف

فسحسف ِر يفاففا. تفأ ۭز ِمنف لوبفنفانف إِلفى بفحف شفِب أفرف الص وِريتِينف ِليفأفتووا بِخف يفدوونِيتِينف وف يفتا  ِللصح زف با  وف رف شف مف أفكفل  وف مف اِرينف وف النحجح اتِينف وف ة  ِللنححح طووا فِضح أفعف وف
مف ِلِك ففاِرسف لفهو شف مف سفبف إِذفِن كوورف لو بفنو. حف ِِ بحابف رو عف زف ِر الثحانِي شفرف ِليمف فِي الشحهف شف ِ إِلفى أوورو ِجيئِِهمف إِلفى بفيفِت اح فِي السحنفِة الثحانِيفِة ِمنف مف وف

ِرينف وا اللحِويتِينف ِمِن ابفِن ِعشف أفقفامو ِليمف وف شف قفاِدِمينف ِمنف السحبفيِ إِلفى أوورو ِميعو الف جف اللحِويتِينف وف نفِة وف تِِهِم الفكفهف وف بفِقيحةو إِخف ادفاقف وف يفشووعو بفنو يووصف فلفتِئِيلف وف شفأ
ِ بت ِل بفيفِت الرح اِف عفلفى عفمف رف قو ِلِلشف ا ففوف اِف عفاِمِلي الش غفِل فِي. سفنفة  ففمف رف عا  ِلِلشف بفنِيِه بفنِي يفهووذفا مف ِميئِيلف وف تِِه قفدف وف إِخف عف بفنِيِه وف قففف يفشووعو مف وف وف

تِِهِم اللحِويتِينف وف إِخف عف بفنِيِهمف وف بفنِي ِحينفادفادف مف ِ وف اللحِويتِينف بفنِي آسفافف. بفيفِت اح اۭق وف فبفوف لفبِِسِهمف بِأ نفةف بِمف وا الفكفهف ِ أفقفامو بت ا أفسحسف الفبفانوونف هفيفكفلف الرح لفمح وف
ائِيلف رف ِلِك إِسف دف مف تِيِب دفاوو ِ عفلفى تفرف بت بِيحِ الرح نووجِ ِلتفسف ائِيلف. بِالص  رف تفهو عفلفى إِسف مف حف اِلح  لفنح إِلفى الفبفِد رف ِ لفنحهو صف بت ِد ِللرح مف الفحف بِيحِ وف غفن وا بِالتحسف .وف

ِ بت ِل تفأفِسيِس بفيفِت الرح ِ لفجف بت بِيحِ ِللرح كول  الشحعفِب هفتففووا هوتفافا  عفِظيما  بِالتحسف وِس البفاِء الش يووخِ الحِذينف. وف ؤو رو اللحِويتِينف وف نفِة وف ونف ِمنف الفكفهف كفثِيرو وف
يونِِهمف امف أفعف ۭت عفِظيۭم ِعنفدف تفأفِسيِس هفذفا الفبفيفِت أفمف وف لف بفكووا بِصف ا الفبفيفتف الفوح أفوو حۭ. رف تفاِف بِففرف مف بِالفهو اتفهو وف ففعوونف أفصف ونف كفانووا يفرف كفثِيرو لفمف يفكوِن. وف وف

تف سوِمعف ِمنف بوعفۭد وف تحى أفنح الصح تِفو هوتفافا  عفِظيما  حف ِت بوكفاِء الشحعفِب لفنح الشحعفبف كفانف يفهف وف حِ ِمنف صف يتِزو هوتفافف الفففرف  .الشحعفبو يومف
لفيفِهمف ائِيلف عف رف ِم إِلفِه إِسف شفِليمف بِاسف أوورو كفِريحا بفنو ِعد وف ِللفيفهووِد الحِذينف فِي يفهووذفا وف زف يِ النحبِي  وف جح ف النحبِيحاِن حف فلفتِئِيلف. ففتفنفبحأ أ لو بفنو شف ِِ بحابف رو ِحينفئِۭذ قفامف زف

ا مف ِ يوسفاِعدوونفهو ا أفنفبِيفاءو اح مف عفهو مف ِليمف وف شف ِ الحِذي فِي أوورو يفاِن بفيفِت اح عفا بِبونف شفرف ادفاقف وف يفشووعو بفنو يووصف اِلي. وف اءف إِلفيفِهمف تفتفنفايو وف اِن جف مف فِي ذفِلكف الزح
مف قفالووا لفهو ا وف هومف ففقفاؤو رو نفايو وف بووزف شفتفرف ِر وف ؟: [عفبفِر النحهف لووا هفذفا الس ورف توكفمتِ كومف أفنف تفبفنووا هفذفا الفبفيفتف وف رف نف أفمف اِل]. مف جف اِء الرتِ مف فسف نفاهومف بِأ بفرف ِحينفئِۭذ أفخف

بووا بِِرسفالفۭة عفنف. الحِذينف يفبفنوونف هفذفا الفبِنفاءف اوف ِحينفئِۭذ جف رو إِلفى دفاِريووسف وف لف الفمف صف تحى وف كفانفتف عفلفى شويووخِ الفيفهووِد عفيفنو إِلفِهِهمف ففلفمف يووقِفووهومف حف وف
ِلِك. هفذفا ِر إِلفى دفاِريووسف الفمف سفِكيتِينف الحِذينف فِي عفبفِر النحهف ا الفففرف هومف ففقفاؤو رو نفايو وف بووزف شفتفرف ِر وف اِلي عفبفِر النحهف ا تفتفنفايو وف لفهف سف الفِة الحتِي أفرف سف ةو الرتِ :صوورف

ِلِك كول  سفلفۭم[ عو. ِلدفاِريووسف الفمف يووضف ۭة وف ةۭ عفِظيمف ارف إِذفا بِِه يوبفنفى بِِحجف نفا إِلفى بِلفِد يفهووذفا إِلفى بفيفِت اِللفِه الفعفِظيِم وف ِلِك أفنحنفا ذفهفبف عفلووما  لفدفى الفمف ِليفكونف مف
شفب  فِي الفِحيطفاِن حو فِي أفيفِديِهمف. خف يفنفجف عفۭة وف لو بِسورف لو يوعفمف هفذفا الفعفمف فلفنفا أوولفئِكف الش يووخف. وف أ ِميِل هفِذِه: ِحينفئِۭذ سف تفكف كومف بِبِنفاِء هفذفا الفبفيفِت وف رف نف أفمف مف

وِسِهمف ؤو اِل رو جف اءف الرتِ مف تفبفنفا أفسف كف كف وف ائِِهمف ِلنوعفِلمف مف فلفنفاهومف أفيفضا  عفنف أفسف سفأ اِر؟ وف وف بووا. الفسف اوف اِب جف وف بِِمثفِل هفذفا الفجف اِء: وف نو عفبِيدو إِلفِه السحمف نفحف
لفهو مف أفكف ائِيلف وف رف ِلك  عفِظيم  ِلسف قفدف بفنفاهو مف ةِ وف نِينف الفكفثِيرف نفبفنِي هفذفا الفبفيفتف الحِذي بونِيف قفبفلف هفِذِه الستِ ِض وف الفرف اِء. وف نفا إِلفهف السحمف طف آبفاؤو خف لفِكنف بفعفدف أفنف أفسف وف

سفبفى الشحعفبف إِلفى بفابِلف ِ الحِذي هفدفمف هفذفا الفبفيفتف وف ِلِك بفابِلف الفِكلفدفانِيت رف مف ذفنفصح مف ِليفِد نفبووخف دفرف. دفففعفهو ِلكف بفابِلف أفصف شف مف عفلفى أفنحهو فِي السحنفِة الوولفى ِلكوورف
ِ هفذفا را  بِبِنفاِء بفيفِت اح ِلكو أفمف شو الفمف يفكفِل الحِذي فِي. كوورف نفصحرو ِمنف الفهف ذف ا نفبووخف هف جف رف ۭة الحتِي أفخف فِضح ِ هفذفا الحتِي ِمنف ذفهفۭب وف تحى إِنح آنِيفةف بفيفِت اح حف

عفلفهو بفصحرو الحِذي جف هو ِشيشف مو اِحۭد اسف ِطيفتف ِلوف أوعف يفكفِل الحِذي فِي بفابِلف وف ِلكو ِمنف الفهف شو الفمف ا كوورف هف جف رف يفكفِل الحِذي فِي بفابِلف أفخف ا إِلفى الفهف أفتفى بِهف ِليمف وف شف أوورو
اِليا  قفالف لفهو. وف كفانِِه: وف ِ فِي مف لفيوبفنف بفيفتو اح ِليمف وف شف يفكفِل الحِذي فِي أوورو ا إِلفى الفهف ِملفهف احف اذفهفبف وف ذف هفِذِه النِيفةف وف عف. خو ضف وف رو هفذفا وف بفصح اءف ِشيشف ِحينفئِۭذ جف

ِليمف شف ِ الحِذي فِي أوورو لف. أفسفاسف بفيفِت اح مف لفمف يوكف قفِت إِلفى النف يوبفنفى وف ِمنف ذفِلكف الفوف ِلِك. وف ائِِن الفمف زف ِلِك ففلفيوففتحشف فِي بفيفِت خف سونف ِعنفدف الفمف النف إِذفا حف وف
ادفهو فِي ذفِلكف رف نفا مو ِلكو إِلفيف ِسِل الفمف لفيورف ِليمف وف شف ِ هفذفا فِي أوورو ِلِك بِبِنفاِء بفيفِت اح شف الفمف ر  ِمنف كوورف دفرف أفمف  .[الحِذي هووف هونفاكف فِي بفابِلف هفلف كفانف قفدف صف
ِر الحِذي فِي بِلفِد ثفا فِي الفقفصف مف ِجدف فِي أفحف ضووعفة  فِي بفابِلف ففوو وف ائِنو مف زف يفثو كفانفِت الفخف ففاِر حف ِلكو ففففتحشووا فِي بفيفِت الفسف رف دفاِريووسو الفمف ِحينفئِۭذ أفمف

تووب  فِيِه هفكفذفا كف ج  مف اِدي دفرف ِليمف. تِذفكفار : [مف شف ِ فِي أوورو ِة بفيفِت اح ِلكو ِمنف ِجهف شو الفمف رف كوورف ِلِك أفمف شف الفمف ِليوبفنف الفبفيفتو: فِي السحنفِة الوولفى ِلكوورف
اعا  هو ِست ونف ِذرف ضو عفرف اعا  وف تِففاعوهو ِست ونف ِذرف عف أوسوسوهو ارف لفتووضف ونف فِيِه ذفبفائِحف وف بفحو كفانو الحِذي يفذف ۭ. الفمف صففت ۭة وف ةۭ عفِظيمف ارف فووۭف ِمنف ِحجف بِثفلفثفِة صو

ِديۭد شفۭب جف ِلِك. ِمنف خف لفتوعفطف النحففقفةو ِمنف بفيفِت الفمف يفكفِل الحِذي فِي. وف رو ِمنف الفهف ذفنفصح ا نفبووخف هف جف رف ۭة الحتِي أفخف فِضح ِ الحتِي ِمنف ذفهفۭب وف أفيفضا  آنِيفةو بفيفِت اح وف
ِ عف فِي بفيفِت اح تووضف ا وف كفانِهف شفِليمف إِلفى مف يفكفِل الحِذي فِي أوورو عف إِلفى الفهف جف تورف دح وف لف ففلفتورف ِِ ا إِلفى بفابف أفتفى بِهف ِليمف وف شف اِلي عفبفِر]. [أوورو النف يفا تفتفنفايو وف وف

ِر ابفتفِعدووا ِمنف هونفاكف بفِر النحهف سفِكيتِينف الحِذينف فِي عف ا الفففرف كومف ففقفاءف رو نفايو وف بووزف شفتفرف ِر وف ِ هفذفا. النحهف لف بفيفِت اح كووا عفمف شويووخو. اتفرو اِلي الفيفهووِد وف ا وف أفمح
كفانِِه ِ هفذفا فِي مف ِ هفذفا. الفيفهووِد ففلفيفبفنووا بفيفتف اح لفِء فِي بِنفاِء بفيفِت اح عف شويووخِ الفيفهووِد هفؤو لوونف مف ا تفعفمف ر  بِمف دفرف ِمنتِي أفمف قفدف صف ِلِك ِمنف. وف اِل الفمف ففِمنف مف

تحى لف يفبفطولووا اِل حف جف لفِء الرتِ ؤو ِر توعفطف النحففقفةو عفاِجل  ِلهف يفِة عفبفِر النحهف اِء. ِجزف قفة  ِللفِه السحمف رف حف اِف مو الفِخرف الفِكبفاِش وف اِن وف ونف إِلفيفِه ِمنف الثتِيرف تفاجو ا يفحف مف وف
وۭر ِللفِه ائِحِ سورو وف أووا عفنف تفقفِريِب رف دف تحى لف يفهف ما  حف ما  ففيفوف مف يفوف ِليمف ِلتوعفطف لفهو شف نفِة الحِذينف فِي أوورو ِل الفكفهف سفبف قفوف يفۭت حف زف ۭر وف مف خف ِملفحۭ وف ِحنفطفۭة وف وف

بفنِيِه ِلِك وف يفاةِ الفمف ِل حف الصحلفةِ لفجف اِء وف ا. السحمف لفيفهف لووبا  عف صف يوعفلحقو مف شفبفة  ِمنف بفيفتِِه وف بو خف ر  أفنح كولح إِنفسفاۭن يوغفيتِرو هفذفا الفكفلفمف توسفحف دفرف ِمنتِي أفمف قفدف صف وف



ِل هفذفا بفلفة  ِمنف أفجف زف توهو مف عفلو بفيف يوجف ِ هفذفا الحِذي فِي. وف ِم بفيفِت اح دف د  يفدفهو ِلتفغفيِيِر أفوف ِلهف شفعفۭب يفمو ِلۭك وف ِلكو كولح مف هو هونفاكف يوهف مف كفنف اسف و الحِذي أفسف اح وف
ِليمف شف تو ففلفيوففعفلف عفاِجل . أوورو رف سفلف]. أفنفا دفاِريووسو قفدف أفمف ا أفرف بفمف سف ا عفِملووا عفاِجل  حف هومف ففقفاؤو رو نفايو وف بووزف شفتفرف ِر وف اِلي عفبفِر النحهف ِحينفئِۭذ تفتفنفايو وف

ِلكو كفِريحا بفِن ِعد و. دفاِريووسو الفمف زف ِ وف يِ النحبِيت جح ةِ حف سفبف نوبووح ونف حف حو يفنفجف كفانف شويووخو الفيفهووِد يفبفنوونف وف ائِيلف. وف رف ِر إِلفِه إِسف سفبف أفمف لووا حف مف أفكف ففبفنووا وف
ِلِك ففاِرسف تفا مف شفسف تفحف أفرف دفاِريووسف وف شف وف ِر كوورف أفمف لفِك دفاِريووسف. وف ِر أفذفارف فِي السحنفِة السحاِدسفِة ِمنف مو ِم الثحاِلِث ِمنف شفهف لف هفذفا الفبفيفتو فِي الفيفوف كفمو وف

ِلِك حۭ. الفمف ِ هفذفا بِففرف بفاقِي بفنِي السحبفيِ دفشحنووا بفيفتف اح اللحِوي ونف وف نفةو وف ائِيلف الفكفهف رف بفنوو إِسف ِمئفتفيف كفبفۭش. وف ۭر وف ِ هفذفا ِمئفةف ثفوف ِشينا  ِلبفيفِت اح بووا تفدف قفرح وف
ائِيلف رف بفاِط إِسف سفبف عفدفِد أفسف ائِيلف حف رف ِميعِ إِسف ِطيحۭة عفنف جف ةف خف ى ذفبِيحف اثفنفيف عفشفرف تفيفسف ِمعفز  وۭف وف رو بفعف ِمئفِة خف أفرف قِِهمف. وف نفةف فِي فِرف وا الفكفهف أفقفامو وف

وسفى تووب  فِي ِسففِر مو كف ا هووف مف ِليمف كفمف شف ِ الحتِي فِي أوورو ِة اح مف اللحِويتِينف فِي أفقفسفاِمِهمف عفلفى ِخدف ابِعف عفشفرف ِمنف. وف حف فِي الرح عفِملف بفنوو السحبفيِ الفِفصف وف
ِل ِر الفوح فوِسِهمف. الشحهف لفنف نفِة وف تِِهِم الفكفهف وف ِلخف ِميعِ بفنِي السحبفيِ وف حف ِلجف وا الفِفصف ذفبفحو مف طفاِهِرينف وف ِميعا  كفانووا كول هو وا جف رو اللحِويتِينف تفطفهح نفةف وف لفنح الفكفهف

ِض ِم الفرف اسفِة أومف جف لووا إِلفيفِهمف ِمنف رف ِميعِ الحِذينف انفففصف عف جف اِجعوونف ِمنف السحبفيِ مف ائِيلف الرح رف لفهو بفنوو إِسف أفكف عفِملووا ِعيدف. وف ائِيلف وف رف بح إِلفهف إِسف لوبووا الرح ِليفطف

حۭ ائِيلف. الفففِطيِر سفبفعفةف أفيحاۭم بِففرف رف ِ إِلفِه إِسف ِل بفيفِت اح هومف ِلتفقفِويفِة أفيفِديِهمف فِي عفمف وف ِلِك أفش ورف نفحف لف قفلفبف مف وح حف مف وف هو حف بح ففرح لفنح الرح . 
يفا بفِن رف ادووقف بفِن أفِخيطووبف بفِن أفمف يفا بفِن ِحلفِقيحا بفِن شفل ومف بفِن صف رف ايفا بفِن عفزف رف ِِ ا بفنو سف رف ِلِك ففاِرسف عفزف تفا مف شفسف تفحف لفِك أفرف وِر فِي مو بفعفدف هفِذِه الومو وف
ِعدف ِمنف بفابِلف ا هفذفا صف رف أفِس عفزف ونف الفكفاِهِن الرح ارف بفِن هفارو اسف بفِن أفِلعفازف ي بفِن بوقتِي بفِن أفبِيشووعف بفِن فِينفحف يفا بفِن عوزتِ حف رف ايووثف بفِن زف رف يفا بفِن مف رف عفزف

ائِيلف رف ب  إِلفهو إِسف طفاهفا الرح وسفى الحتِي أفعف اِهر  فِي شفِريعفِة مو هووف كفاتِب  مف ِلِه. وف لفيفِه كولح سوؤف ِ إِلفِهِه عف بت سفبف يفِد الرح ِلكو حف طفاهو الفمف أفعف عفهو ِمنف. وف ِعدف مف صف وف
ِلِك تفا الفمف شفسف تفحف ِليمف فِي السحنفِة السحابِعفِة لفرف شف النحثِينِيِم إِلفى أوورو ابِينف وف الفبفوح غفنتِينف وف الفمو اللحِويتِينف وف نفِة وف الفكفهف ائِيلف وف رف ِليمف فِي. بفنِي إِسف شف اءف إِلفى أوورو جف وف

ِلِك اِمِس فِي السحنفِة السحابِعفِة ِللفمف ِر الفخف سفبف يفِد. الشحهف شفِليمف حف اءف إِلفى أوورو اِمِس جف ِر الفخف ِل الشحهف فِي أفوح عفدو ِمنف بفابِلف وف أف يفصف ِل ابفتفدف ِر الفوح لفنحهو فِي الشحهف
لفيفِه ِة عف اِلحف ِ الصح اء . اح قفضف ة  وف ائِيلف ففِريضف رف مف إِسف ِليوعفلتِ ا وف ِل بِهف الفعفمف ِ وف بت ف قفلفبفهو ِلطفلفِب شفِريعفِة الرح ا هفيحأ رف سفالفِة الحتِي. لفنح عفزف ةو الرتِ هفِذِه صوورف وف

ائِيلف رف ائِِضِه عفلفى إِسف ففرف ِ وف بت ايفا الرح صف ا الفكفاِهِن الفكفاتِِب كفاتِِب كفلفِم وف رف تفا ِلعفزف شفسف تفحف ِلكو أفرف طفاهفا الفمف ا: [أفعف رف لووِك إِلفى عفزف ِلِك الفمو تفا مف شفسف تفحف ِمنف أفرف
اِء الفكفاِمِل إِلفى آِخِرِه اللحِويتِينف أفنف. الفكفاِهِن كفاتِِب شفِريعفِة إِلفِه السحمف نفتِِه وف كفهف ائِيلف وف رف لفِكي ِمنف شفعفِب إِسف ادف فِي مو نف أفرف ر  أفنح كولح مف دفرف ِمنتِي أفمف قفدف صف

ِجعف عفكف ففلفيفرف ِليمف مف شف ِجعف إِلفى أوورو سفبف شفِريعفِة. يفرف ِليمف حف شف أوورو اِل عفنف يفهووذفا وف ِل الس ؤف ِشيِريِه السحبفعفِة لفجف مو ِلِك وف سفل  ِمنف قِبفِل الفمف رف ِل أفنحكف مو ِمنف أفجف
كفنِهو سف شفِليمف مف ائِيلف الحِذي فِي أوورو رف وهو ِللفِه إِسف ِشيرو مو ِلكو وف عف بِِه الفمف ذفهفۭب تفبفرح ۭة وف ِل فِضح مف ِلحف الذحهفِب الحتِي تفِجدو فِي. إِلفِهكف الحتِي بِيفِدكف وف ِة وف كول  الفِفضح وف

افا  ِخرف ِكبفاشا  وف انا  وف ِة ثِيرف ِذِه الفِفضح تفِريف عفاِجل  بِهف شفِليمف ِلتفشف ِعينف ِلبفيفِت إِلفِهِهِم الحِذي فِي أوورو تفبفرتِ نفِة الفمو الفكفهف عفاِت الشحعفِب وف عف تفبفر  لف مف ِِ كولتِ بِلفِد بفابف
ِليمف شف بفحِ الحِذي فِي بفيفِت إِلفِهكومو الحِذي فِي أوورو ذف ا عفلفى الفمف بفهف توقفرتِ ا وف سفكفائِبفهف ا وف اتِهف تفقفِدمف ِة. وف لووهو بِبفاقِي الفِفضح تِكف أفنف تفعفمف وف ِعنفدف إِخف سونف ِعنفدفكف وف ا حف مف هف مف وف

لوونفهو ادفةِ إِلفِهكومف تفعفمف سفبف إِرف الذحهفِب ففحف ِليمف. وف شف امف إِلفِه أوورو ا أفمف هف لتِمف ِة بفيفِت إِلفِهكف ففسف مف النِيفةو الحتِي توعفطفى لفكف ِلِخدف تِيفاجِ بفيفِت إِلفِهكف الحِذي. وف بفاقِي احف وف
ِلِك ائِِن الفمف زف ِطِه ِمنف بفيفِت خف فعف ا. يفتحِفقو لفكف أفنف توعفِطيفهو ففأ ِر أفنح كولح مف نفِة الحِذينف فِي عفبفِر النحهف زف ر  إِلفى كولتِ الفخف دفرف أفمف ِلِك صف تفا الفمف شفسف تفحف ِمنتِي أفنفا أفرف وف

ِر مف ۭ ِمنف الفخف ِمئفِة بفثت ِمئفِة كورتۭ ِمنف الفِحنفطفِة وف ِة وف نفۭة ِمنف الفِفضح زف عفۭة إِلفى ِمئفِة وف لف بِسورف اِء ففلفيوعفمف ا الفكفاِهنو كفاتِبو شفِريعفِة إِلفِه السحمف رف لوبوهو ِمنفكومف عفزف يفطف
الفِملفحِ ِمنف دووِن تفقفيِيۭد يفِت وف ۭ ِمنف الزح ِمئفِة بفثت لفِك. وف اذفا يفكوونو غفضفب  عفلفى مو اِء لفنحهو ِلمف اۭد ِلبفيفِت إِلفِه السحمف تِهف لف بِاجف اِء ففلفيوعفمف رف بِِه إِلفهو السحمف ا أفمف كول  مف

اج  رف يفة  أفوف خف لفيفِهمف ِجزف ذفنو أفنف يولفقفى عف ِ هفذفا لف يوؤف دحاِم بفيفِت اح خو النحثِينِيِم وف ابِينف وف الفبفوح غفنتِينف وف الفمو اللحِويتِينف وف نفِة وف ِميعف الفكفهف كومف أفنح جف نوعفِلمو بفنِيِه؟ وف ِلِك وف الفمف
ة  نف. أفوف ِخففارف ِميعِ مف ِر ِمنف جف ِميعِ الشحعفِب الحِذي فِي عفبفِر النحهف اة  يفقفضوونف ِلجف قوضف كحاما  وف ِة إِلفِهكف الحتِي بِيفِدكف ضفعف حو مف سفبف ِحكف ا ففحف رف ا أفنفتف يفا عفزف أفمح

ائِعف إِلفِهكف وهومف. يفعفِرفو شفرف الحِذينف لف يفعفِرفوونف ففعفلتِمو ِت أفوف. وف وف ا بِالفمف لفيفِه عفاِجل  إِمح ِلِك ففلفيوقفضف عف شفِريعفةف الفمف لو شفِريعفةف إِلفِهكف وف نف لف يفعفمف كول  مف وف
بفِس اِل أفوف بِالفحف ِة الفمف امف ِليمف]. بِالنحففيِ أفوف بِغفرف شف ِ الحِذي فِي أوورو بت يِيِن بفيفِت الرح ِل تفزف ِلِك لفجف عفلف ِمثفلف هفذفا فِي قفلفِب الفمف ب  إِلفهو آبفائِنفا الحِذي جف ك  الرح بفارف .مو

قفتفِدِرينف ِلِك الفمو سفاِء الفمف ؤف ِميعِ رو امف جف أفمف ِشيِريِه وف مو ِلِك وف امف الفمف ة  أفمف مف حف قفدف بفسفطف عفلفيح رف عفتو. وف مف جف ِ إِلفِهي عفلفيح وف بت سفبف يفِد الرح ا أفنفا ففقفدف تفشفدحدفتو حف أفمح وف
ِعي عفدووا مف سفاءف ِليفصف ؤف ائِيلف رو رف  .ِمنف إِسف

لف ِِ ِلِك ِمنف بفابف تفا الفمف شفسف تفحف لفِك أفرف ِعي فِي مو ِعدووا مف بفةو الحِذينف صف نِسف وسو آبفائِِهمف وف ؤو لفِء هومف رو هفؤو شوومو. وف اسف ِجرف ارف. ِمنف بفنِي فِينفحف ِمنف بفنِي إِيثفامف
ط وشو. دفانِيفآلو دف حف سوونف. ِمنف بفنِي دفاوو مف خف عفهو ِمنف الذ كووِر ِمئفة  وف انفتفسفبف مف كفِريحا وف عووشف زف نفيفا ِمنف بفنِي ففرف وآبف. ِمنف بفنِي شفكف ثف مو ِمنف بفنِي ففحف

عفهو ِمئفتفاِن ِمنف الذ كووِر مف يفا وف حف رف عفهو ثفلفثو ِمئفۭة ِمنف الذ كووِر. أفِليهووِعينفايو بفنو زف مف ِزيئِيلف وف نفيفا ابفنو يفحف ِمنف بفنِي عفاِدينف عفابِدو بفنو يوونفاثفانف. ِمنف بفنِي شفكف
سوونف ِمنف الذ كووِر مف عفهو خف مف عفهو سفبفعوونف ِمنف الذ كووِر. وف مف انوونف. ِمنف بفنِي ِعيلفمف يفشفعفيفا ابفنو عفثفلفيفا وف عفهو ثفمف مف ائِيلف وف يفا بفنو ِميخف بفدف يفا زف ِمنف بفنِي شفففطف وف

انِيفةف عفشفرف ِمنف الذ كووِر. ِمنف الذ كووِر ثفمف عفهو ِمئفتفاِن وف مف يفا ابفنو يفِحيئِيلف وف ِست ونف. ِمنف بفنِي يووآبف عووبفدف عفهو ِمئفة  وف مف ففيفا وف ِمنف بفنِي شفلووِميثف ابفنو يووشف وف
ونف ِمنف الذ كووِر. ِمنف الذ كووِر رو ِعشف انِيفة  وف عفهو ثفمف مف كفِريحا بفنو بفابفايف وف ِمنف بفنِي بفابفايف زف عفهو ِمئفة . وف مف انفانو بفنو ِهقحاطفانف وف دف يووحف جف ِمنف بفنِي عفزف وف

ة  ِمنف الذ كووِر رف ِف عفشف مف ِست ونف ِمنف الذ كووِر. وف عفهو مف عفيفا وف شفمف يفِعيئِيلو وف هومف أفِليففلفطو وف اؤو مف هفِذِه أفسف ِرينف وف ِمنف بفنِي أفدوونِيقفامف الخف ايف. وف ِمنف بفنِي بفغفوف وف
ا سفبفعوونف ِمنف الذ كووِر مف عفهو مف ب ودو وف زف لفنفا هونفاكف ثفلفثفةف أفيحاۭم. عووتفايو وف نفزف ا وف وف اِري إِلفى أفهف ِر الفجف مف إِلفى النحهف توهو عف مف لفِكنحنِي. ففجف نفةف وف الفكفهف لفتو الشحعفبف وف فمح تفأ وف

دا  ِمنف اللحِويتِينف هونفاكف إِلفى. لفمف أفِجدف أفحف وِس وف ؤو شولحمف الر  مف كفِريحا وف زف نفاثفانف وف أفلفنفاثفانف وف يفاِريبف وف أفلفنفاثفانف وف يفا وف عف شفمف أفِريئِيلف وف رف وف سفلفتو إِلفى أفِليعفزف فرف ففأ
تفهو النحثِينِيمف وف إِخف ونف بِِه إِد وف وف لتِمو اِهِهمف كفلفما  يوكف عفلفتو فِي أفففوف جف ى كفِسففيفا وف سفمح كفاِن الفمو أفِس فِي الفمف مف إِلفى إِد و الرح لفتوهو سف أفرف يفِن وف ففِهيمف أفلفنفاثفانف الف يوويفاِريبف وف

دحاۭم ِلبفيفِت إِلفِهنفا نفا بِخو كفاِن كفِسففيفا ِليفأفتووا إِلفيف ائِيلف. فِي الفمف رف ِلي بفِن لفِوي بفِن إِسف حف ۭل ففِطۭن ِمنف بفنِي مف جو لفيفنفا بِرف ِة عف اِلحف ِ الصح سفبف يفِد اح فتووا إِلفيفنفا حف ففأ
ونف رو بفنووهومف ِعشف توهو وف وف إِخف اِري وف رف يفا ِمنف بفنِي مف هو يفشفعف ِف عف مف يفا وف شفبف حف انِيفةف عفشفرف وف تِِه ثفمف وف إِخف بفنِيِه وف بفيفا وف شفرف عف. وف دو مف مف دفاوو عفلفهو ِمنف النحثِينِيِم الحِذينف جف وف

ِرينف ِعشف ِة اللحِويتِينف ِمنف النحثِينِيِم ِمئفتفيفِن وف مف سفاِء ِلِخدف ؤف ائِِهمف. الر  مف فسف ِميعو تفعفيحنووا بِأ امف إِلفِهنفا. الفجف ا ِلنفتفذفلحلف أفمف وف ِر أفهف ۭم عفلفى نفهف وف نفادفيفتو هونفاكف بِصف وف
اِلنفا ِلكولتِ مف ففاِلنفا وف لفطف ة  لفنفا وف تفِقيمف سف لوبف ِمنفهو طفِريقا  مو ِ فِي الطحِريِق. ِلنفطف سفانا  ِليونفِجدوونفا عفلفى الفعفدووت فورف يفشا  وف ِلِك جف لوبف ِمنف الفمف ِجلفتو ِمنف أفنف أفطف لفنتِي خف

ِلكف كوهو: [لفنحنفا قولفنفا ِللفمف نف يفتفرو بفهو عفلفى كولتِ مف غفضف لفتفهو وف وف صف يفِر وف اِلبِيِه ِللفخف ابف لفنفا]. إِنح يفدف إِلفِهنفا عفلفى كولتِ طف تفجف لفبفنفا ذفِلكف ِمنف إِلفِهنفا ففاسف طف نفا وف مف .ففصو
نفِة اثفنفيف عفشفرف سفاِء الفكفهف ؤف تو ِمنف رو زف أفففرف ة : وف ا عفشفرف تِِهمف وف ا ِمنف إِخف هومف ِف عف مف يفا وف شفبف حف بفيفا وف ةف بفيفِت. شفرف النِيفةف تفقفِدمف الذحهفبف وف ةف وف مو الفِفضح نفتو لفهو زف وف وف

نفۭة ِمنف زف ِمئفةف وف ِة وف نفة  ِمنف الفِفضح زف ِسينف وف مف خف نفتو ِليفِدِهمف ِستح ِمئفۭة وف زف وِدينف وف جو وف ائِيلف الفمف رف ِميعو إِسف جف هو وف سفاؤو ؤف رو وهو وف ِشيرو مو ِلكو وف ا الفمف هف إِلفِهنفا الحتِي قفدحمف



يتِۭد ثفِميۭن كفالذحهفِب ِقيۭل جف اۭس صف آنِيفة  ِمنف نوحف هفۭم وف ِرينف قفدفحا  ِمنف الذحهفِب أفلففف ِدرف ِعشف نفۭة ِمنف الذحهفِب وف زف ِمئفةف وف ِة وف مف. آنِيفِة الفِفضح قولفتو لفهو أفنفتومف: [وف
ِ إِلفِه آبفائِكومف بت ع  ِللرح الذحهفبو تفبفر  ةو وف الفِفضح قفدحسفة  وف النِيفةو مو ِ وف بت قفدحسوونف ِللرح اللحِويتِينف. مو نفِة وف سفاِء الفكفهف ؤف امف رو تحى تفِزنووهفا أفمف ففظووهفا حف احف وا وف رو هف ففاسف

ِ بت اِدعِ بفيفِت الرح خف شفِليمف فِي مف ائِيلف فِي أوورو رف سفاِء آبفاِء إِسف ؤف رو ِليمف]. وف شف ا إِلفى أوورو النِيفِة ِليفأفتووا بِهف الذحهفِب وف ِة وف نف الفِفضح زف اللحِوي ونف وف نفةو وف ذف الفكفهف فخف ففأ
ِ. إِلفى بفيفِت إِلفِهنفا قفذفنفا ِمنف يفِد الفعفدووت فنف لفيفنفا ففأ كفانفتف يفدو إِلفِهنفا عف ِليمف وف شف ِل ِلنفذفهفبف إِلفى أوورو ِر الفوح ا فِي الثحانِي عفشفرف ِمنف الشحهف وف ِر أفهف لفنفا ِمنف نفهف حف ثومح رف

الفكفاِمِن عفلفى الطحِريِق نفا هونفاكف ثفلفثفةف أفيحاۭم. وف أفقفمف ِليمف وف شف نفا إِلفى أوورو فتفيف النِيفةو فِي بفيفِت إِلفِهنفا عفلفى يفِد. ففأ الذحهفبو وف ةو وف ِزنفِت الفِفضح ابِعِ وو ِم الرح فِي الفيفوف وف
يفا بفنو بفن ويف اللحِويحاِن نووعفدف ابفادو بفنو يفشووعف وف ا يووزف مف عفهو مف اسف وف ارو بفنو فِينفحف عفهو أفِلعفازف مف وثف بفِن أووِريحا الفكفاِهِن وف ِريمو كوتِبف. مف ِن ِللفكولتِ وف زف الفوف بِالفعفدفِد وف

قفِت ِن فِي ذفِلكف الفوف زف ِعينف. كول  الفوف تِسف ِستحة  وف ائِيلف وف رف را  عفنف كولتِ إِسف ائِيلف اثفنفيف عفشفرف ثفوف رف قفاۭت ِللفِه إِسف رف حف بووا مو ونف ِمنف السحبفيِ قفرح بفنوو السحبفيِ الفقفاِدمو وف
ِطيحۭة ةف خف اثفنفيف عفشفرف تفيفسا  ذفبِيحف وفا  وف رو سفبفِعينف خف سفبفعفة  وف ِ. كفبفشا  وف بت قفة  ِللرح رف حف ِميعو مو ِر. الفجف لفةِ عفبفِر النحهف وو ِلِك وف اِزبفِة الفمف رف ِلِك ِلمف اِمرف الفمف طووا أفوف أفعف وف

ِ بفيفتف اح فعفانووا الشحعفبف وف  .ففأ
سفاءو قفائِِلينف ؤف مف إِلفيح الر  لفتف هفِذِه تفقفدح ا كفمو لفمح اسفاتِِهمف ِمنف: [وف جف سفبف رف اِضي حف اللحِوي ونف ِمنف شوعووِب الفرف نفةو وف الفكفهف ائِيلف وف رف لفمف يفنفففِصلف شفعفبو إِسف

وِريتِينف الفمو ِريتِينف وف الفِمصف وآبِيتِينف وف الفمو ونِيتِينف وف الفعفم  الفيفبووِسيتِينف وف يتِينف وف ِفِرزتِ الف الفِحثتِيتِينف وف ِلبفنِيِهمف. الفكفنفعفانِيتِينف وف ذووا ِمنف بفنفاتِِهمف لفنففوِسِهمف وف مو اتحخف لفنحهو
اِضي قفدحسو بِشوعووِب الفرف عو الفمو رف تفلفطف الزح اخف ل . وف لفةِ فِي هفِذِه الفِخيفانفِة أفوح الفوو سفاِء وف ؤف كفانفتف يفدو الر  قفتو ثِيفابِي]. وف زح ِر مف ذفا الفمف ا سفِمعفتو بِهف ففلفمح

يتِرا  تفحف لفسفتو مو جف ذفقفنِي وف أفِسي وف نفتحففتو شفعفرف رف ِردفائِي وف لفسفتو. وف أفنفا جف بِيتِينف وف سف ِل ِخيفانفِة الفمف ائِيلف ِمنف أفجف رف تفعفدف ِمنف كفلفِم إِلفِه إِسف ِن ارف عف إِلفيح كول  مف تفمف ففاجف
سفاِء ِة الفمف يتِرا  إِلفى تفقفِدمف تفحف ِ. مو بت بفسفطفتو يفدفيح إِلفى الرح بفتفيح وف كف تو عفلفى رو ثفوف قفِة جف زح مف ِردفائِي الفمو فِي ثِيفابِي وف تو ِمنف تفذفل ِلي وف سفاِء قومف ِة الفمف ِعنفدف تفقفِدمف وف

قولفتو اِء: [إِلفِهي وف تف إِلفى السحمف نفا تفعفاظفمف آثفامف وِسنفا وف ؤو قف رو تف ففوف كف لفنح ذونووبفنفا قفدف كفثورف وف ِهي نفحف جف ففعف يفا إِلفِهي وف ى ِمنف أفنف أفرف زف أفخف لو وف جف مح إِنتِي أفخف .اللحهو
ِم نو فِي إِثفۭم عفِظيۭم إِلفى هفذفا الفيفوف نفذو أفيحاِم آبفائِنفا نفحف ِب. مو النحهف السحبفيِ وف اِضي ِللسحيفِف وف لووِك الفرف نفتونفا ِليفِد مو كفهف لووكونفا وف مو نو وف نفا نفحف ِل ذونووبِنفا قفدف دوفِعف لفجف وف

ِم ذفا الفيفوف وِه كفهف جو يِ الفوو ِخزف يونفنفا. وف نفا أفعف ِسِه ِليونِيرف إِلفهو كفاِن قودف تفدا  فِي مف يوعفِطيفنفا وف اة  وف ِ إِلفِهنفا ِليوبفِقيف لفنفا نفجف بت أفففة  ِمنف لفدوِن الرح يفظفۭة كفانفتف رف النف كفلوحف وف
يفاة  قفِليلفة  فِي عوبووِديحتِنفا يوعفِطيفنفا حف ففعف. وف يفاة  ِلنفرف لووِك ففاِرسف ِليوعفِطيفنفا حف امف مو ة  أفمف مف حف لفيفنفا رف نفا بفلف بفسفطف عف نفا إِلفهو كف فِي عوبووِديحتِنفا لفمف يفتفرو نو وف لفنحنفا عفبِيد  نفحف

ِليمف شف فِي أوورو ائِطا  فِي يفهووذفا وف لفيوعفِطيفنفا حف ائِبفهو وف رف نوِقيمف خف يفتف. بفيفتف إِلفِهنفا وف صف ايفاكف الحتِي أفوف صف نفا وف كف نفا بفعفدف هفذفا لفنحنفا قفدف تفرف اذفا نفقوولو يفا إِلفهف النف ففمف وف
ا عفنف يفِد عفبِيِدكف الفنفبِيفاِء قفائِل  اسفاتِِهِم الحتِي: بِهف جف اِضي بِرف اسفِة شوعووِب الفرف سفة  بِنفجف تفنفجتِ ض  مو تفِلكووهفا ِهيف أفرف لوونف ِلتفمف خو ضف الحتِي تفدف إِنح الفرف

اسفتِِهمف ۭة بِنفجف ۭة إِلفى ِجهف ا ِمنف ِجهف ووهفا بِهف لف هومف إِلفى الفبفِد. مف يفرف خف مف وف تفهو لوبووا سفلفمف لف تفطف ذووا بفنفاتِِهمف ِلبفنِيكومف وف لف تفأفخو النف ففلف توعفطووا بفنفاتِكومف ِلبفنِيِهمف وف وف
تووِرثووا بفنِيكومف إِيحاهفا إِلفى الفبفِد ِض وف يفرف الفرف تفأفكولووا خف ِة . ِلتفتفشفدحدووا وف آثفاِمنفا الفعفِظيمف ِديئفِة وف اِلنفا الرح مف ِل أفعف لفيفنفا لفجف اءف عف ا جف بفعفدف كولتِ مف لفنحكف قفدف- وف

تحى توففنِيفنفا لفيفنفا حف طو عف خف ا تفسف اسفاِت؟ أفمف جف اِهرو شوعووبف هفِذِه الرح نوصف ايفاكف وف صف نفتفعفدحى وف ِذِه أفففنفعوودو وف اة  كفهف طفيفتفنفا نفجف أفعف نفا أفقفلح ِمنف آثفاِمنفا وف يفتفنفا يفا إِلفهف ازف جف
ِم ذفا الفيفوف ائِيلف أفنفتف بفار  لفنحنفا بفِقينفا نفاِجينف كفهف رف ب  إِلفهف إِسف ا الرح اة ؟ أفي هف لف نفجف كف فِي آثفاِمنفا لفنحهو لفيفسف لفنفا أفنف نفِقفف. ففلف تفكوونو بفِقيحة  وف امف نو أفمف هفا نفحف

ِل هفذفا كف ِمنف أفجف امف  .[أفمف
لفِد لفنح الفوف النتِسفاِء وف اِل وف جف ا  ِمنف الرتِ ة  ِجدت اعفة  كفثِيرف مف ائِيلف جف رف عف إِلفيفِه ِمنف إِسف تفمف ِ اجف امف بفيفِت اح سفاقِط  أفمف هووف بفاۭك وف فف وف تفرف اعف ا وف رف لحى عفزف ا صف ففلفمح

ا. الشحعفبف بفكفى بوكفاء  عفِظيما  رف قفالف شفكفنفيفا بفنو يفِحيئِيلف ِمنف بفنِي ِعيلفمف ِلعفزف ِض: [وف نفا نِسفاء  غفِريبفة  ِمنف شوعووِب الفرف ذف اتحخف نفا وف نحا إِلفهف لفِكِن. إِنحنفا قفدف خو وف
ائِيلف فِي هفذفا رف اء  ِلسف جف دو رف الحِذينف. النف يووجف ةِ سفيتِِدي وف شوورف سفبف مف ِلدووا ِمنفهونح حف الحِذينف وو ِرجف كولح النتِسفاِء وف عف إِلفِهنفا أفنف نوخف دا  مف ففلفنفقفطفعِ النف عفهف

سفبف الشحِريعفِة لف حف لفيوعفمف ِصيحةف إِلفِهنفا وف شوونف وف عفكف. يفخف نو مف نفحف رف وف لفيفكف الفمف اففعفلف. قومف ففإِنح عف عف وف نفِة]. تفشفجح سفاءف الفكفهف ؤف لففف رو تفحف اسف ا وف رف ففقفامف عفزف
لففووا ِر ففحف سفبف هفذفا الفمف لووا حف ائِيلف أفنف يفعفمف رف كولح إِسف اللحِويتِينف وف انفانف بفِن أفلفيفاِشيبف. وف دفعِ يفهووحف ذفهفبف إِلفى ِمخف ِ وف اِم بفيفِت اح ا ِمنف أفمف رف .ثومح قفامف عفزف

ِل السحبفيِ اء  لفنحهو كفانف يفنووحو بِسفبفِب ِخيفانفِة أفهف بف مف رف لفمف يفشف بفزا  وف هووف لفمف يفأفكولف خو شفِليمف إِلفى. ففانفطفلفقف إِلفى هونفاكف وف أوورو لفقووا نِدفاء  فِي يفهووذفا وف أفطف وف
ِليمف شف تفِمعووا إِلفى أوورو ِميعِ بفنِي السحبفيِ ِلكفيف يفجف زو. جف هووف يوففرف اِلِه وف مو كول  مف رح الش يووخِ يوحف سفاِء وف ؤف ةِ الر  شوورف سفبف مف نف لف يفأفتِي فِي ثفلفثفِة أفيحاۭم حف كول  مف وف

ِل السحبفيِ اعفِة أفهف مف ِر. ِمنف جف ِرينف ِمنف الشحهف ِر التحاِسعِ فِي الفِعشف ِليمف فِي الثحلفثفِة الفيحاِم أفيف فِي الشحهف شف يفاِمينف إِلفى أوورو بِنف اِل يفهووذفا وف عف كول  ِرجف تفمف ففاجف
طفاِر ِمنف الفمف ِر وف تفِعِدينف ِمنف الفمف رف ِ مو ِة بفيفِت اح ِميعو الشحعفِب فِي سفاحف لفسف جف جف مف. وف قفالف لفهو ا الفكفاِهنو وف رف تومف نِسفاء : [ففقفامف عفزف ذف اتحخف نفتومف وف إِنحكومف قفدف خو

ائِيلف رف عفِن النتِسفاِء الفغفِريبفِة. غفِريبفة  ِلتفِزيدووا عفلفى إِثفِم إِسف ِض وف انفففِصلووا عفنف شوعووِب الفرف اتفهو وف ضف رف لووا مف مف اعف ِ إِلفِه آبفائِكومف وف بت تفِرفووا النف ِللرح ].ففاعف
ۭت عفِظيۭم وف اعفِة بِصف مف ابف كول  الفجف فجف لو: [ففأ تفنفا كفذفِلكف نفعفمف لحمف ا كف قووِف فِي. كفمف لف طفاقفةف لفنفا عفلفى الفوو طفاۭر وف قفتو أفمف قفتف وف الفوف إِلح أفنح الشحعفبف كفثِير  وف

ِر نفا الذحنفبف فِي هفذفا الفمف ثفرف اِحۭد أفوف ِلثفنفيفِن لفنحنفا قفدف أفكف ۭم وف لو لفيفسف ِليفوف الفعفمف اِرجِ وف اعفِة. الفخف مف نفا ِلكولتِ الفجف سفاؤو ؤف دونِنفا قفِد. ففلفيفِقفف رو كول  الحِذينف فِي مو وف
ِر ِل هفذفا الفمف ِب إِلفِهنفا ِمنف أفجف و  غفضف مو تفدح عفنحا حو تحى يفرف ا حف اتوهف قوضف ِدينفۭة وف ِدينفۭة ففمف مف شويووخو مف عفهو مف عفيحنفۭة وف قفاۭت مو ذووا نِسفاء  غفِريبفة  ففلفيفأفتووا فِي أفوف ].اتحخف

ا شفبفتفايو اللحِوي  سفاعفدفاهومف شولحمو وف مف ا عفلفى هفذفا وف ةف ففقفطف قفامف ِزيفا بفنو تِقفوف يفحف يوونفاثفانو بفنو عفسفائِيلف وف ففعفلف هفكفذفا بفنوو السحبفيِ. وف ا. وف رف انفففصفلف عفزف وف
ِر ِص عفِن الفمف ِر الفعفاِشِر ِللفففحف ِل ِمنف الشحهف ِم الفوح لفسووا فِي الفيفوف جف ائِِهمف وف مف فسف مف بِأ ِميعوهو جف سفبف بويووِت آبفائِِهمف وف وسو آبفاۭء حف ؤو ال  رو ِرجف .الفكفاِهنو وف

ِل ِر الفوح ِل ِمنف الشحهف ِم الفوح ذووا نِسفاء  غفِريبفة  فِي الفيفوف اِل الحِذينف اتحخف جف انفتفهووا ِمنف كولتِ الرتِ ذف نِسفاء  غفِريبفة . وف ِن اتحخف نفِة مف ِجدف بفيفنف بفنِي الفكفهف ففِمنف. ففوو
يفا لف دف جف يفاِريبو وف رو وف أفِليعفزف عفِشيحا وف تِِه مف وف إِخف ادفاقف وف ِل إِثفِمِهمف. بفنِي يفشووعف بفِن يووصف بِينف كفبفشف غفنفۭم لفجف قفرتِ اجِ نِسفائِِهمف مو رف مف ِلخف طووا أفيفِديفهو أفعف ِمنف. وف وف

بفِديفا زف نفانِي وف يرف حف يحا. بفنِي إِمتِ عوزتِ يفِحيئِيلو وف عفيفا وف شفمف إِيِليحا وف عفِسيحا وف اِريمف مف ِمنف بفنِي حف نفثفنفئِيلو. وف ِعيلو وف مف إِسف عفِسيحا وف مف ورف أفلفيووِعينفايو وف حو ِمنف بفنِي ففشف وف
أفلفعفاسفةو ابفادو وف يووزف قفلفيفا . وف ِعي وف شفمف ابفادو وف ِمنف اللحِويتِينف يووزف رو). هووف قفِليطفا(وف أفِليعفزف يفهووذفا وف يفا وف ففتفحف غفنتِينف أفلفيفاِشيبو. وف ِمنف الفمو ابِينف. وف ِمنف الفبفوح وف

أووِري طفالفمو وف بفنفايفا. شفل ومو وف لفِكيحا وف مف ارو وف أفِلعفازف ِميحاِمينو وف لفِكيحا وف مف يحا وف يِزتِ يفا وف مف عووشف رف ائِيلف ِمنف بفنِي ففرف رف ِمنف إِسف كفِريحا. وف زف تحنفيفا وف ِمنف بفنِي ِعيلفمف مف وف
إِيِليحا وثو وف يفِريمو بفِدي وف عف يفِحيئِيلو وف ا. وف عفِزيزف ابفادو وف زف وثو وف يفِريمو تحنفيفا وف مف أفلفيفاِشيبو وف ت و أفلفيووِعينفايو وف ِمنف بفنِي زف انفانو. وف ِمنف بفنِي بفابفايف يفهووحف وف

عفثفلفيو بفايو وف زف نفنفيفا وف حف وثو. وف امو رف شفآلو وف يفاشووبو وف عفدفايفا وف ل وخو وف مف شولحمو وف ِمنف بفنِي بفانِي مف بفنفايفا. وف كفلفلو وف نفا وف وآبو عفدف ثف مو ِمنف بفنِي ففحف وف
نفسحى مف بِن ويو وف لفئِيلو وف بفصف تحنفيفا وف مف عفِسيحا وف مف يفا. وف رف شفمف ل وخو وف مف يفاِمينو وف بِنف عوونو وف شفمف عفيفا وف شفمف لفِكيحا وف مف يحا وف يِشتِ رو وف اِريمف أفِليعفزف بفنوو حف شوومف. وف ِمنف بفنِي حف

ِعي شفمف نفسحى وف مف ايو وف أفِليففلفطو ويفِريمف ابفادو وف تحاثفا وزف تحنفايو ومف وثو. مف ِريمو مف نفيفا وف يفا وكفلووِهي ووف بِيدف بفنفايفا وف أووئِيلو وف امو وف رف عفمف عفدفايو وف ِمنف بفنِي بفانِي مف



يفا رف شفمف شفلفِميفا وف ئِيلو وف رف عفزف ايو وف شفارف شفاشفايو وف بفايو وف نفدف كف مف عفدفايفا وف نفاثفانو وف يفا وف لفمف شف ِعي وف شفمف بِن ويو وف بفانِي وف يفعفسوو وف تحنفايو وف مف تحنفيفا وف مف أفلفيفاِشيبو وف وف
يووسوفو يفا وف رف أفمف شفل ومو وف بفنفايفا. وف يووئِيلو وف يفد و وف بِينفا وف زف ابفادو وف زف تحثفيفا وف مف ِمنفهونح نِسفاء  قفدف. ِمنف بفنِي نفبوو يفِعيئِيلو وف ذووا نِسفاء  غفِريبفة  وف لفِء اتحخف كول  هفؤو

عفنف بفنِينف ضف  .وف
          

صدق ا العظيم  

سورة نحميا

بسم ا الرحمن الرحيم

لفيفا كف يفا بفِن حف مف ال : كفلفمو نفحف ِرجف تِي هووف وف وف اِحد  ِمنف إِخف نفانِي وف اءف حف ِر أفنحهو جف ا كونفتو فِي شووشفنف الفقفصف ِرينف بفيفنفمف لوو فِي السحنفِة الفِعشف ِر كفسف دفثف فِي شفهف حف
شفِليمف عفنف أوورو وا الحِذينف بفقووا ِمنف السحبفيِ وف مف عفِن الفيفهووِد الحِذينف نفجو فلفتوهو أ إِنح الفبفاقِينف الحِذينف بفقووا ِمنف السحبفيِ هونفاكف فِي الفبِلفِد: [ففقفالووا ِلي. ِمنف يفهووذفا ففسف

عفاۭر وقفة  بِالنحاِر. هومف فِي شفرتۭ عفِظيۭم وف رو حف ا مف ابوهف أفبفوف ِدم  وف نفهف ِليمف مو شف سوورو أوورو تو]. وف صومف تو أفيحاما  وف نوحف بفكفيفتو وف لفسفتو وف ا سفِمعفتو هفذفا الفكفلفمف جف ففلفمح
قولفتو اِء وف امف إِلفِه السحمف لحيفتو أفمف صف نوكف: [وف ايفاهو ِلتفكونف أوذف صف افِِظي وف حف ِحبتِيِه وف ةف ِلمو مف حف الرح دف وف افِظو الفعفهف وفو الفحف خو اِء اِللفهو الفعفِظيمو الفمف ب  إِلفهو السحمف ا الرح أفي هف

طفايفا بفنِي يفعفتفِرفو بِخف ائِيلف عفبِيِدكف وف رف ِل بفنِي إِسف لفيفل  لفجف ارا  وف لتِي إِلفيفكف النف نفهف عف صفلفةف عفبفِدكف الحِذي يوصف مف تفيفِن ِلتفسف ففتووحف يفنفاكف مف عف ِغيفة  وف صف مو
ا إِلفيفكف طفأفنفا بِهف ائِيلف الحتِي أفخف رف طفأفنفا. إِسف بفيفتو أفبِي قفدف أفخف ا. ففإِنتِي أفنفا وف تف بِهف رف كفامف الحتِي أفمف الفحف ائِضف وف الفففرف ايفا وف صف ففِظ الفوف لفمف نفحف كف وف امف نفا أفمف لفقفدف أفففسفدف

بفدفكف وسفى عف وسفى عفبفدفكف قفائِل . مو تف بِِه مو رف كوِر الفكفلفمف الحِذي أفمف ايفايف: اذف صف تومف وف ِفظف حف عفتومف إِلفيح وف جف إِنف رف قوكومف فِي الش عووِب وف نفتومف ففإِنتِي أوففرتِ إِنف خو
وهفا  عفِملفتومو ِمي فِيِه- وف كفاِن اسف تو ِلسف تفرف كفاِن الحِذي اخف آتِي بِِهمف إِلفى الفمف مف وف عوهو مف اِت ففِمنف هونفاكف أفجف اوف اِء السحمف ِفي ونف ِمنفكومف فِي أفقفصف نف مف. إِنف كفانف الفمف ففهو

ةِ يفِدكف الشحِديدف ِة وف تِكف الفعفِظيمف شفعفبوكف الحِذي اففتفدفيفتف بِقووح صفلفةِ عفبِيِدكف الحِذينف يوِريدوونف. عفبِيدوكف وف بفِدكف وف ِغيفة  إِلفى صفلفةِ عف صف يفا سفيتِدو ِلتفكونف أوذفنوكف مو
ِمكف اففةف اسف خف ِل. مف جو امف هفذفا الرح ة  أفمف مف حف هو رف نفحف امف مف ِلعفبفِدكف وف احف الفيفوف ِط النحجف أفعف ِلِك]. وف لفنتِي كونفتو سفاقِيا  ِللفمف .  

ِلِك تفا الفمف شفسف تفحف ِرينف لفرف ِر نِيسفانف فِي السحنفِة الفِعشف فِي شفهف ِلكف. وف طفيفتو الفمف أفعف رف وف مف لفتو الفخف مف هو ففحف امف ر  أفمف مف هو. كفانفتف خف امف دا  أفمف كفمح لفمف أفكونف قفبفلو مو ففقفالف. وف
ِلكو ا هفذفا إِلح كآبفةف قفلفۭب: [ِلي الفمف ِريۭض؟ مف أفنفتف غفيفرو مف د  وف كفمح هوكف مو جف اذفا وف ِلِك!] ِلمف قولفتو ِللفمف ا  وف ِلكو إِلفى الفبفِد: [ففِخففتو كفثِيرا  ِجدت يف الفمف كفيففف لف. ِليفحف

؟ ا النحارو لفتفهف ا قفدف أفكف ابوهف أفبفوف اب  وف رف قفابِِر آبفائِي خف ِدينفةو بفيفتو مف الفمف ِهي وف جف د  وف مف ِلكو] يفكف ؟: [ففقفالف ِلي الفمف اذفا طفاِلب  أفنفتف قولفتو] مف اِء وف لحيفتو إِلفى إِلفِه السحمف ففصف
ِلِك ا: [ِللفمف فبفنِيهف ِدينفِة قوبووِر آبفائِي ففأ ِسلونِي إِلفى يفهووذفا إِلفى مف كف تورف امف سفنف عفبفدوكف أفمف إِذفا أفحف ِلكو وف انِبِِه]. إِذفا سورح الفمف اِلسفة  بِجف ِلكفةو جف الفمف ِلكو وف :ففقفالف ِلي الفمف

؟[ ِجعو تفى تفرف مف كف وف تفى يفكوونو سفففرو انا ] إِلفى مف مف لفنِي ففعفيحنفتو لفهو زف سف أفرف ِلِك وف سونف لفدفى الفمف ِلِك. ففحف قولفتو ِللفمف سفائِلو: [وف ِلِك ففلفتوعفطف ِلي رف سونف ِعنفدف الفمف إِنف حف
ِر اِب الفقفصف شفابا  ِلسفقفِف أفبفوف ِلِك ِليوعفِطيفنِي أفخف ِس الفمف دفوف اِرِس فِرف الفة  إِلفى آسفافف حف ِرسف تحى أفِصلف إِلفى يفهووذفا وف ونِي حف ِر ِليوِجيزو لفةِ عفبفِر النحهف إِلفى وو

لو إِلفيفِه خو ِللفبفيفِت الحِذي أفدف ِدينفِة وف ِلسووِر الفمف ِة عفلفيح]. الحِذي ِللفبفيفِت وف اِلحف سفبف يفِد إِلفِهي الصح ِلكو حف طفانِي الفمف فعف مف. ففأ طفيفتوهو أفعف ِر وف لفةِ عفبفِر النحهف فتفيفتو إِلفى وو ففأ
ِلِك سفائِلف الفمف سفانا . رف فورف يفۭش وف سفاءف جف ؤف ِلكو رو ِعي الفمف سفلف مف أفرف ة  لفنحهو. وف ة  عفِظيمف سفاءف ا مف ونِي  سفاءفهومف طووبِيحا الفعفبفدو الفعفم  ونِي  وف ورو ا سفِمعف سفنفبفلحطو الفحو لفمح وف

ائِيلف رف يفرا  ِلبفنِي إِسف لوبو خف ل  يفطف جو اءف رف كونفتو هونفاكف ثفلفثفةف أفيحاۭم. جف ِليمف وف شف ِعي. ففِجئفتو إِلفى أوورو ال  قفِليلوونف مف ِرجف تو لفيفل  أفنفا وف دا . ثومح قومف بِرف أفحف لفمف أوخف وف
ِليمف شف لفهو فِي أوورو مف عفلفهو إِلفِهي فِي قفلفبِي لفعف ا جف ا. بِمف اِكبفهف ةو الحتِي كونفتو رف ة  إِلح الفبفِهيمف ِعي بفِهيمف لفمف يفكونف مف امف عفيفِن. وف اِدي لفيفل  أفمف تو ِمنف بفاِب الفوف جف رف خف وف

ا النحارو لفتفهف ا الحتِي أفكف ابِهف أفبفوف ِة وف ِدمف نفهف شفِليمف الفمو اِر أوورو وف سو فِي أفسف تو أفتفففرح ِصرف ِن وف مف ِلِك. التتِنتِيِن إِلفى بفاِب الدتِ كفِة الفمف إِلفى بِرف تو إِلفى بفاِب الفعفيفِن وف عفبفرف وف
تِي ِة الحتِي تفحف كفان  ِلعوبووِر الفبفِهيمف لفمف يفكونف مف اِجعا . وف اِدي رف لفتو ِمنف بفاِب الفوف سو فِي الس وِر ثومح عودفتو ففدفخف كونفتو أفتفففرح اِدي لفيفل  وف ِعدفتو فِي الفوف لفمف. ففصف وف

ِل بفاقِي عفاِمِلي الفعفمف لفةف وف الفوو افف وف رف الفشف نفةف وف الفكفهف قفِت الفيفهوودف وف بِرف إِلفى ذفِلكف الفوف لفمف أوخف ا أفنفا عفاِمل  وف لف مف لفةو إِلفى أفيفنف ذفهفبفتو وف ثومح قولفتو. يفعفِرِف الفوو
مف ِرقفتف بِالنحاِر: [لفهو ا قفدف أوحف ابفهف أفبفوف ِربفة  وف ِليمف خف شف نو فِيِه كفيففف أفنح أوورو ونف الشحرح الحِذي نفحف تومف تفرو لف نفكوونو بفعفدو عفارا . أفنف ِليمف وف شف ].هفلومح ففنفبفنِيف سوورف أوورو

ِلِك الحِذي قفالفهو ِلي أفيفضا  عفنف كفلفِم الفمف ِة عفلفيح وف اِلحف مف عفنف يفِد إِلفِهي الصح توهو بفرف أفخف لفنفبفِن: [ففقفالووا. وف يفِر]. ِلنفقومف وف مف ِللفخف شفدحدووا أفيفاِديفهو ا سفِمعف سفنفبفلحطو. وف لفمح وف
قفالووا ونفا وف تفقفرو احف أووا بِنفا وف بِي  هفزف شفم  الفعفرف جف ونِي  وف طووبِيحا الفعفبفدو الفعفم  ونِي  وف ورو ؟: [الفحو دوونف رح ِلِك تفتفمف ؟ أفعفلفى الفمف تومف عفاِملوونف رو الحِذي أفنف ا هفذفا الفمف ].مف

مف بفتوهو فجف نفبفنِي: [ففأ نو عفبِيدوهو نفقوومو وف نفحف احف وف اِء يوعفِطينفا النحجف ِليمف. إِنح إِلفهف السحمف شف ر  فِي أوورو لف ِذكف ق  وف لف حف ا أفنفتومف ففلفيفسف لفكومف نفِصيب  وف أفمح وف ].  
أفِن بفنووا بفابف الضح نفةو وف توهو الفكفهف وف إِخف قفامف أفلفيفاِشيبو الفكفاِهنو الفعفِظيمو وف نفنفئِيلف. وف جِ حف جِ الفِمئفِة إِلفى بورف قفدحسووهو إِلفى بورف اِريعفهو وف صف وا مف أفقفامو .هومف قفدحسووهو وف

ِري ك ورو بفنو إِمف انِبِِهمف بفنفى زف بِجف ا وف الو أفِريحف انِبِِه بفنفى ِرجف بِجف ةف. وف نفاءف ِك بفنفاهو بفنوو هفسف بفابو السحمف ففالفهو. وف أفقف اِريعفهو وف صف قففووا مف أفوف هومف سفقففووهو وف
هو اِرضف عفوف وثو بفنو أووِريحا بفِن هفق وصف. وف ِريمو مف مف مح انِبِِهمف رف بِجف بفئِيلف. وف ِشيزف يفا بفِن مف خف شولحمو بفنو بفرف مف مف مح انِبِِهمف رف بِجف ادووقو بفنو. وف مف صف مح انِبِِهمف رف بِجف وف

نفا ِل سفيتِِدِهمف. بفعف مف فِي عفمف نفاقفهو ِخلووا أفعف هومف ففلفمف يودف اؤو ا عوظفمف أفمح مف التحقووِعي ونف وف مح انِبِِهمف رف بِجف شولحمو بفنو. وف مف هو يوويفادفاعو بفنو ففاِسيحف وف مف مح الفبفابو الفعفتِيقو رف وف
يفا ِِ هو. بفسوودف اِرضف عفوف ففالفهو وف أفقف اِريعفهو وف صف ا مف أفقفامف ا سفقفففاهو وف ِل ِجبفعوونف. هومف ونووثِي  ِمنف أفهف يفادوونو الفِميفرو يفا الفِجبفعوونِي  وف لفطف مف مف مح ا رف انِبِِهمف بِجف وف

ِر اِلي عفبفِر النحهف ِ وف ِسيت ففاةِ إِلفى كورف الفِمصف يحاِغينف. وف هفايفا ِمنف الصح رف يئِيلو بفنو حف مف عوزتِ مح ا رف انِبِِهمف بِجف يفا ِمنف الفعفطحاِرينف. وف نفنف مف حف مح انِبِِه رف بِجف كووا. وف تفرف وف
ِليمف إِلفى الس وِر الفعفِريِض شف ِليمف. أوورو شف ةِ أوورو ِف دفائِرف ئِيسو نِصف وۭر رف ففايفا بفنو حو مف رف مح انِبِِهمف رف بِجف لف. وف ِِ قفابف مو افف وف ومف رو ايفا بفنو حف مف يفدف مح انِبِِهمف رف بِجف وف

تِِه شفبفنِيفا. بفيف ط وشو بفنو حف مف حف مح انِبِِه رف بِجف جف التحنفانِيِر. وف بورف وآبف وف ثف مو ش وبو بفنو ففحف حف اِريمف وف لفِكيحا بفنو حف هو مف مف مح م  ثفاۭن رف مف شفل ومو بفنو. قِسف مح انِبِِه رف بِجف وف
بفنفاتوهو ِليمف هووف وف شف ةِ أوورو ِف دفائِرف ئِيسو نِصف ففالفهو. هفل وِحيشف رف أفقف اِريعفهو وف صف وا مف أفقفامو هو وف انووحف هومف بفنفوف سوكحانو زف انوونو وف هو حف مف مح اِدي رف بفابو الفوف

ِن مف اعۭ عفلفى الس وِر إِلفى بفاِب الدتِ أفلففف ِذرف هو وف اِرضف عفوف ةِ بفيفِت هفكحاِريمف. وف ئِيسو دفائِرف كفابف رف لفِكيحا بفنو رف هو مف مف مح ِن رف مف بفابو الدتِ أفقفامف. وف هووف بفنفاهو وف
هو اِرضف عفوف ففالفهو وف أفقف اِريعفهو وف صف ففاةِ. مف ةِ الفِمصف ئِيسو دفائِرف ةف رف وزف هو شفل ونو بفنو كفلفحو مف مح بفابو الفعفيفِن رف ففالفهو. وف أفقف اِريعفهو وف صف أفقفامف مف قفففهو وف سف هووف بفنفاهو وف



دف ِدينفِة دفاوو جِ النحاِزِل ِمنف مف ِلِك إِلفى الدحرف نفِة الفمف نفيف اۭم ِعنفدف جو ِة ِسلووف كف سوورف بِرف هو وف اِرضف عفوف ةِ بفيفِت. وف ِف دفائِرف ئِيسو نِصف بووقف رف يفا بفنو عفزف مف مف نفحف مح بفعفدفهو رف وف
ةِ بفابِرف إِلفى بفيفِت الفجف نووعفِة وف صف ِة الفمف كف إِلفى الفبِرف دف وف ِل قوبووِر دفاوو ِِ قفابف شفبفيفا. صوورف إِلفى مو مف حف مح انِبِِه رف بِجف ومو بفنو بفانِي وف حو مف اللحِوي ونف رف مح بفعفدفهو رف وف

ِمِه ةِ قفِعيلفةف فِي قِسف ِف دفائِرف ئِيسو نِصف ةِ قفِعيلفةف. رف ِف دفائِرف ئِيسو نِصف ايو بفنو ِحينفادفادف رف مف بفوح توهو وف مف إِخف مح بفعفدفهو رف رو بفنو يفشووعف. وف ِِ انِبِِه عفازف مف بِجف مح رف وف
اِويفِة لفحِ ِعنفدف الزح عفِد بفيفِت الستِ صف قفابِِل مف ما  ثفانِيا  ِمنف مو ففاةِ قِسف ئِيسو الفِمصف ِل. رف خف دف اِويفِة إِلفى مف ما  ثفانِيا  ِمنف الزح بحايف قِسف وخو بفنو زف ۭم بفارو مف بِعفزف مح بفعفدفهو رف وف

ايفِة بفيفِت أفلفيفاِشيبف. بفيفِت أفلفيفاِشيبف الفكفاِهِن الفعفِظيِم ِل بفيفِت أفلفيفاِشيبف إِلفى نِهف خف دف ما  ثفانِيا  ِمنف مف وثو بفنو أووِريحا بفِن هفق وصف قِسف ِريمو مف مف مح بفعفدفهو رف بفعفدفهو. وف وف
ِر لو الفغفوف نفةو أفهف مف الفكفهف مح ا. رف قفابِلف بفيفتِِهمف ش وبو مو حف يفاِمينو وف مف بِنف مح بفعفدفهومف رف انِِب بفيفتِِه. وف عفِسيحا بفِن عفنفنفيفا بِجف يفا بفنو مف رف مف عفزف مح ا رف بفعفدفهومف مف. وف مح بفعفدفهو رف وف

ففِة إِلفى الفعفطف اِويفِة وف يفا إِلفى الزح رف ما  ثفانِيا  ِمنف بفيفِت عفزف اِرجف. بِن ويو بفنو ِحينفادفادف قِسف جِ الحِذي هووف خف الفبورف اِويفِة وف ِل الزح ِف قفاِب ايف ِمنف مو ففالفلو بفنو أووزف وف
ِن جف لفى الحِذي ِلدفاِر الستِ ِلِك الفعف عووشف. بفيفِت الفمف بفعفدفهو ففدفايفا بفنو ففرف ِق. وف ِة الشحرف اِء ِلِجهف قفابِِل بفاِب الفمف ِة إِلفى مو كفانف النحثِينِيمو سفاِكنِينف فِي الفكفمف وف

ِ اِرِجيت جِ الفخف الفبورف ِة. وف ِ إِلفى سووِر الفكفمف اِرِجيت جِ الفكفبِيِر الفخف قفابِِل الفبورف ما  ثفانِيا  ِمنف مو مف التحقووِعي ونف قِسف مح بفعفدفهومف رف هو. وف مف مح يفِل رف قف بفاِب الفخف ا ففوف مف وف
تِِه قفابِلف بفيف اِحۭد مو نفةو كول  وف قفابِلف بفيفتِِه. الفكفهف يرف مو ادووقو بفنو إِمتِ مف صف مح بفعفدفهومف رف ِق. وف اِرسو بفاِب الشحرف عفيفا بفنو شفكفنفيفا حف مف شفمف مح بفعفدفهو رف نفنفيفا. وف مف حف مح بفعفدفهو رف وف

ما  ثفانِيا  انوونو بفنو صفالففف السحاِدسو قِسف حف يفا وف دفِعِه. بفنو شفلفمف لف ِمخف ِف قفاِب يفا مو خف شولحمو بفنو بفرف مف مف مح بفعفدفهو رف ائِغِ إِلفى بفيفِت. وف لفِكيحا ابفنو الصح مف مف مح بفعفدفهو رف وف
ففِة عفِد الفعفطف صف قفابِلف بفاِب الفعفدتِ إِلفى مف اِر مو الت جح ارو. النحثِينِيِم وف الت جح يحاغوونف وف هو الصح مف مح أفِن رف ففِة إِلفى بفاِب الضح عفِد الفعفطف صف ا بفيفنف مف مف وف . 

ةِ يفِش السحاِمرف جف تِِه وف وف امف إِخف قفالف أفمف أف بِالفيفهووِد وف هفزف تفاظف كفثِيرا  وف اغف ا سفِمعف سفنفبفلحطو أفنحنفا آِخذوونف فِي بِنفاِء الس وِر غفِضبف وف لفمح لو الفيفهوودو: [وف اذفا يفعفمف مف
قفة ؟ رف حف ِهيف مو اِب وف ِم الت رف ةف ِمنف كووف ارف يوونف الفِحجف ۭم؟ هفلف يوحف ِملوونف فِي يفوف ؟ هفلف يوكف ونف بفحو ؟ هفلف يفذف مف كوونفهو عفففاءو؟ هفلف يفتفرو ونِي ] الض  كفانف طووبِيحا الفعفم  وف

انِبِِه ففقفالف ائِِطِهِم: [بِجف ةف حف ارف ِدمو ِحجف ِعدف ثفعفلفب  ففإِنحهو يفهف ا يفبفنوونفهو إِذفا صف وِسِهمف]. إِنح مف ؤو هومف عفلفى رو دح تفعفيِيرف رو تِقفارا  وف نفا احف نفا لفنحنفا قفدف ِصرف عف يفا إِلفهف مف اسف
امف الفبفانِينف بووكف أفمف مف أفغفضف اِمكف لفنحهو مف ِمنف أفمف ِطيحتوهو حف خف لف تومف مف وف تورف ذونووبفهو لف تفسف ِض السحبفيِ وف با  فِي أفرف مف نفهف عفلفهو اجف لف كول . وف اتحصف نفا الس ورف وف ففبفنفيف

ِل كفانف ِللشحعفِب قفلفب  فِي الفعفمف ِفِه وف ِليمف قفدف. الس وِر إِلفى نِصف شف ارف أوورو وف دووِدي ونف أفنح أفسف الفشف ونِي ونف وف الفعفم  بو وف الفعفرف طووبِيحا وف ا سفِمعف سفنفبفلحطو وف لفمح وف
ا  أفتف توسفد  غفِضبووا ِجدت الث غفرف ابفتفدف تف وف مف متِ را . رو رف ا ضف لووا بِهف يفعفمف ِليمف وف شف اِربووا أوورو يوحف عا  أفنف يفأفتووا وف مف مف ِميعوهو وا جف رو تفآمف نفا. وف أفقفمف لحيفنفا إِلفى إِلفِهنفا وف ففصف

لفيفل  بِسفبفبِِهمف ارا  وف اسا  ِضدحهومف نفهف رح قفالف يفهووذفا. حو نو لف نفقفِدرو أفنف نفبفنِيف الس ورف: [وف نفحف ابو كفثِير  وف الت رف اِلينف وف مح ةو الفحف عوففتف قووح نفا]. قفدف ضف دفاؤو قفالف أفعف :وف
لف[ نووقِفف الفعفمف مف وف نفقفتولفهو سفِطِهمف وف لف إِلفى وف خو تحى نفدف ونف حف لف يفرو ونف وف اۭت]. لف يفعفلفمو رح انِبِِهمف قفالووا لفنفا عفشفرف مف اءف الفيفهوودو السحاِكنوونف بِجف ا جف لفمح ِمنف: [وف

لفيفنفا عووا سفيفأفتوونف عف جف ا رف اِكِن الحتِي ِمنفهف ِميعِ الفمف سفبف عفشفائِِرِهمف]. جف مف حف قفففتوهو ِم أفوف ِقمف عفلفى الف اءف الس وِر وف رف ِضعِ وف وف ففِل الفمف قفففتو الشحعفبف ِمنف أفسف فوف ففأ
قِِسيتِِهمف اِحِهمف وف ِرمف ِلبفِقيحِة الشحعفِب. بِسويووفِِهمف وف لفةِ وف الفوو اِء وف قولفتو ِللفعوظفمف تو وف قومف تو وف نفظفرف هووبف: [وف رف وا السحيتِدف الفعفِظيمف الفمف افووهومف بفِل اذفكورو لف تفخف

بويووتِكومف نِسفائِكومف وف بفنفاتِكومف وف بفنِيكومف وف تِكومف وف وف ِل إِخف اِربووا ِمنف أفجف حف نفا كول نفا إِلفى الس وِر]. وف عف جف مف رف تفهو شوورف و مف أفبفطفلف اح ففنفا وف نفا أفنحنفا قفدف عفرف دفاؤو ا سفِمعف أفعف لفمح وف
ِلِه اِحۭد إِلفى شوغف وعف. كول  وف الد رو الفِقِسيح وف اسف وف الفتفرف احف وف مف ِسكوونف الرتِ مف يومف فوهو نِصف ِل وف تفِغلوونف فِي الفعفمف انِي يفشف فو ِغلفمف ِم كفانف نِصف ِمنف ذفِلكف الفيفوف .وف

اءف كولتِ بفيفِت يفهووذفا رف سفاءو وف ؤف الر  لووا. وف مف اِل حف مف اِملوو الفحف حف ِسكوونف. الفبفانوونف عفلفى الس وِر بفنووا وف ى يومف رف بِالوخف لف وف لوونف الفعفمف اِحدفةِ يفعفمف بِالفيفِد الفوف
لفحف انِبِي. الستِ كفانف النحافِخو بِالفبووِق بِجف نفبِِه وف بووط  عفلفى جف رف اِحۭد مف سفيففو كول  وف كفانف الفبفانوونف يفبفنوونف وف ِلبفِقيحِة الشحعفِب. وف لفةِ وف الفوو اِء وف :ففقولفتو ِللفعوظفمف

نفا عفنف بفعفۭض[ بفِعيدوونف بفعفضو قوونف عفلفى الس وِر وف تفففرتِ نو مو نفحف تحِسع  وف مو لو كفثِير  وف تفِمعوونف. الفعفمف تف الفبووِق هونفاكف تفجف عوونف ِمنفهو صفوف مف كفانو الحِذي تفسف ففالفمف
نحا. إِلفيفنفا اِربو عف نفا يوحف وِم]. إِلفهو ِر إِلفى ظوهووِر الن جو احف ِمنف طولووعِ الفففجف مف ِسكوونف الرتِ مف يومف فوهو كفانف نِصف لف وف لو الفعفمف نو نفعفمف قفِت. ففكونحا نفحف قولفتو فِي ذفِلكف الفوف وف

اِر: [أفيفضا  ِللشحعفِب ِل فِي النحهف ِللفعفمف اسا  فِي اللحيفِل وف رح ِليمف ِليفكوونووا لفنفا حو شف سفِط أوورو عف غولفِمِه فِي وف اِحۭد مف لف]. ِليفبِتف كول  وف تِي وف وف لف إِخف لفمف أفكونف أفنفا وف وف
لفعو ثِيفابفنفا ائِي نفخف رف اسو الحِذينف وف رح لف الفحو انِي وف اِء. ِغلفمف اِحۭد يفذفهفبو بِِسلفِحِه إِلفى الفمف كفانف كول  وف . 

تِِهِم الفيفهووِد وف نِسفائِِهمف عفِظيما  عفلفى إِخف اخو الشحعفِب وف كفانف صورف نف يفقوولو. وف كفانف مف ونف: [وف بفنفاتونفا كفثِيرو بفنوونفا وف نو وف يفا. نفحف نفحف حا  ففنفأفكولف وف ذف قفمف نفا نفأفخو !]دفعف
نف يفقوولو كفانف مف وعِ: [وف حا  فِي الفجو ذف قفمف تحى نفأفخو اِهنووهفا حف نو رف بويووتونفا نفحف نفا وف ومو كورو قوولونفا وف نف يفقوولو!] حو كفانف مف ِلِك: [وف اجِ الفمف رف ة  ِلخف نفا فِضح ضف تفقفرف قفِد اسف

وِمنفا كورو قووِلنفا وف لفيفسف. عفلفى حو بفدفات  وف تفعف سف دو ِمنف بفنفاتِنفا مو يووجف بفنفاتِنفا عفبِيدا  وف ِضعو بفنِينفا وف نو نوخف هفا نفحف بفنوونفا كفبفنِيِهمف وف تِنفا وف وف ِم إِخف نفا كفلفحف مو النف لفحف وف
ِرينف نفا ِللخف ومو كورو قوولونفا وف حو ء  فِي طفاقفِة يفِدنفا وف هفذفا الفكفلفمف]. شفيف مف وف هو اخف ا  ِحينف سفِمعفتو صورف اءف. ففغفِضبفتو ِجدت بفكحت  الفعوظفمف تو قفلفبِي فِيح وف رف ففشفاوف

مف قولفتو لفهو لفةف وف الفوو اِحۭد ِمنف أفِخيِه: [وف بفا كول  وف ذوونف الرتِ ة ]. إِنحكومف تفأفخو اعفة  عفِظيمف مف لفيفِهمف جف تو عف أفقفمف مف. وف قولفتو لفهو تفنفا الفيفهوودف الحِذينف: [وف وف نفا إِخف يف تفرف نو اشف نفحف
سفبف طفاقفتِنفا ِم حف تفكومف ففيوبفاعوونف لفنفا. بِيعووا ِللومف وف أفنفتومف أفيفضا  تفبِيعوونف إِخف ابا ]. وف وف لفمف يفِجدووا جف قولفتو. ففسفكفتووا وف لوونفهو: [وف رو الحِذي تفعفمف سفنا  الفمف ا. لفيفسف حف أفمف

ائِنفا دف ِم أفعف ِف إِلفِهنفا بِسفبفِب تفعفيِيِر الومف وف ونف بِخف حا ! تفِسيرو قفمف ة  وف نفاهومف فِضح ضف انِي أفقفرف ِغلفمف تِي وف وف إِخف أفنفا أفيفضا  وف بفا. وف كف هفذفا الرتِ مف هفذفا. ففلفنفتفرو د وا لفهو رو
مف ِربا  ذوونفهو ِمنفهو يفِت الحِذي تفأفخو الزح ِر وف مف الفخف حِ وف الفقفمف ِة وف ءف ِمنف ِمئفِة الفِفضح زف الفجو مف وف بويووتفهو مف وف يفتوونفهو زف مف وف هو ومف كورو مف وف قوولفهو مف حو لف: [ففقفالووا]. الفيفوف د  وف نفرو

مف لوبو ِمنفهو ا تفقوولو. نفطف سفبف هفذفا الفكفلفِم]. هفكفذفا نفففعفلو كفمف لووا حف مف أفنف يفعفمف لفففتوهو تفحف اسف نفةف وف تو الفكفهف قولفتو. ففدفعفوف ِري وف ِِ تو ِحجف و: [ثومح نفففضف هفكفذفا يفنففوضو اح
ففاِرغا  نففووضا  وف هفكفذفا يفكوونو مف ِمنف تفعفبِِه وف تِِه وف اعفِة]. كولح إِنفسفاۭن لف يوِقيمو هفذفا الفكفلفمف ِمنف بفيف مف بح!] آِمينف: [ففقفالف كول  الفجف وا الرح سفبححو عفِملف الشحعفبو. وف وف

سفبف هفذفا الفكفلفِم الثحلفثِينف. حف ِرينف إِلفى السحنفِة الثحانِيفِة وف ِض يفهووذفا ِمنف السحنفِة الفِعشف مف فِي أفرف اِليفهو ِم الحِذي أووِصيتو فِيِه أفنف أفكوونف وف أفيفضا  ِمنف الفيفوف وف
اِلي بفزف الفوف تِي خو وف لف إِخف ةف سفنفة  لفمف آكولف أفنفا وف ِلِك اثفنفتفيف عفشفرف تفا الفمف شفسف تفحف مف. لفرف ذووا ِمنفهو أفخف لوونف الحِذينف قفبفِلي ثفقحلووا عفلفى الشحعفِب وف لفةو الفوح لفِكِن الفوو وف

مف تفسفلحطووا عفلفى الشحعفِب انفهو تحى إِنح ِغلفمف ِة حف بفِعينف شفاقِل  ِمنف الفِفضح ل  عفنف أفرف را  ففضف مف خف بفزا  وف ِ. خو ِف اح وف ِل خف ا أفنفا ففلفمف أفففعفلف هفكفذفا ِمنف أفجف أفمح .وف
تو أفيفضا  بِشوغفِل هفذفا الس وِر سحكف تفمف قفل . وف تفِر حف لفمف أفشف ِل. وف تفِمِعينف هونفاكف عفلفى الفعفمف جف انِي مو ِميعو ِغلفمف كفانف جف لفةِ. وف الفوو ائِدفتِي ِمنف الفيفهووِد وف كفانف عفلفى مف وف

لفنفا وف ِم الحِذينف حف ل  عفِن التِينف إِلفيفنفا ِمنف الومف ل  ففضف جو سوونف رف مف خف ةۭ. ِمئفة  وف تفارف خف اۭف مو ِستحةف ِخرف را  وف اِحۭد ثفوف ۭم وف لو ِليفوف ا يوعفمف كفانف مف لو ِلي. وف كفانف يوعفمف وف
ةۭ ِر بِكفثفرف مف عۭ ِمنف الفخف ةِ أفيحاۭم كول  نفوف فِي كولتِ عفشفرف اِلي لفنح الفعوبووِديحةف كفانفتف ثفِقيلفة  عفلفى هفذفا الشحعفِب. طويوور  وف بفزف الفوف لوبف خو عف هفذفا لفمف أفطف مف اذفكورف ِلي. وف

ذفا الشحعفِب ا عفِملفتو ِلهف يفِر كولح مف  .يفا إِلفِهي ِللفخف
ة   لفمف تفبفقف فِيِه ثوغفرف دفائِنفا أفنتِي قفدف بفنفيفتو الس ورف وف بفِقيحةو أفعف بِي  وف شفم  الفعفرف جف طووبِيحا وف ا سفِمعف سفنفبفلحطو وف لفمح تو(وف قفِت قفدف أفقفمف عفلفى أفنتِي لفمف أفكونف إِلفى ذفِلكف الفوف

اِب اِريعف ِللفبفوف صف شفم  إِلفيح قفائِلفيفِن) مف جف بفلحطو وف سفلف سفنف ى فِي بوقفعفِة أوونوو: [أفرف عا  فِي الفقورف تفِمعو مف ا ]. هفلومح نفجف لف بِي شفرت اِن أفنف يفعفمف رف كفانفا يوففكتِ سفلفتو. وف فرف ففأ



سول  قفائِل  ا رو رو أفنف أفنفِزلف: [إِلفيفِهمف ِِ ل  عفِظيما  ففلف أفقفدو ا؟. إِنتِي أفنفا عفاِمل  عفمف أفنفِزلو إِلفيفكومف كوهو وف ا أفتفرو لو بفيفنفمف اذفا يفبفطولو الفعفمف سفلف إِلفيح بِِمثفِل هفذفا] ِلمف أفرف وف
اِب وف ا بِِمثفِل هفذفا الفجف مف توهو بف اوف جف اۭت وف رح بفعف مف تووب . الفكفلفِم أفرف كف ةۭ بِيفِدِه مف نفشوورف عف غولفِمِه بِِرسفالفۭة مف اِمسفة  مف ة  خف رح بفلحطو بِِمثفِل هفذفا الفكفلفِم مف سفلف إِلفيح سفنف فرف ففأ

ا وِر: [فِيهف سفبف هفِذِه الومو ِلكا  حف مف مف دووا ِلذفِلكف أفنفتف تفبفنِي الس ورف ِلتفكوونف لفهو رح ونف أفنف تفتفمف رو الفيفهوودو توففكتِ شفم  يفقوولو إِنحكف أفنفتف وف جف ِم وف .قفدف سوِمعف بفيفنف الومف
ِليمف قفائِِلينف شف بِيفاءف ِليونفادووا بِكف فِي أوورو تف أفيفضا  أفنف قفدف أفقفمف ِلك : وف ذفا الفكفلفِم. فِي يفهووذفا مف ِلكو بِهف بفرو الفمف النف يوخف عا . وف رو مف لومح النف نفتفشفاوف سفلفتو]. ففهف فرف ففأ

تفِلقوهو ِمنف قفلفبِكف: [إِلفيفِه قفائِل  خف ا أفنفتف مو ِميعا  يوِخيفوونفنفا قفائِِلينف]. لف يفكوونو ِمثفلو هفذفا الفكفلفِم الحِذي تفقوولوهو بفلف إِنحمف مف كفانووا جف تف أفيفِديِهمف عفِن: [لفنحهو تفخف قفِد ارف
لو ِل ففلف يوعفمف دف يفدفيح]. الفعفمف غفلفق  ففقفالف. ففالنف يفا إِلفِهي شفدتِ هووف مو ِهيطفبفئِيلف وف عفيفا بفِن دفلفيفا بفِن مف لفتو بفيفتف شفمف دفخف سفِط: [وف ِ إِلفى وف تفِمعف إِلفى بفيفِت اح ِلنفجف

مف يفأفتوونف ِليفقفتولووكف يفكفِل لفنحهو ابف الفهف نوقفِفلف أفبفوف يفكفِل وف يفا: [ففقولفتو]. فِي اللحيفِل يفأفتوونف ِليفقفتولووكف. الفهف يفكفلف ففيفحف لو الفهف خو نف ِمثفِلي يفدف مف ؟ وف بو رو ل  ِمثفِلي يفهف جو لف! أفرف
لو خو اهو]. أفدف رف تفأفجف سفنفبفلحطو قفِد اسف طووبِيحا وف ةِ عفلفيح وف لحمف بِالن بووح و لفنحهو تفكف ِسلفهو اح ذفا لفمف يورف هووف قحقفتو وف أفففعفلف هفكفذفا. ففتفحف افف وف ِجرف لفخف توؤف ِل هفذفا قفِد اسف لفجف

انِي ِديء  ِليوعفيتِرف بفر  رف ا خف ِطئف ففيفكوونف لفهومف أوخف بِيفاِء الحِذينف. وف بفاقِيف الفنف يفةف النحبِيحةف وف نووعفدف ا هفِذِه وف اِلِهمف مف سفبف أفعف سفنفبفلحطف حف اذفكورف يفا إِلفِهي طووبِيحا وف
ما . يوِخيفوونفنِي ِسينف يفوف مف خف ِرينف ِمنف أفيفلوولف فِي اثفنفيفِن وف الفِعشف اِمِس وف كفِملف الس ورو فِي الفخف ِم الحِذينف. وف ِميعو الومف أفى جف رف دفائِنفا وف ا سفِمعف كول  أفعف لفمح وف

لو وا أفنحهو ِمنف قِبفِل إِلفِهنفا عوِملف هفذفا الفعفمف عفِلمو فوِسِهمف وف يوِن أفنف الفيفنفا سفقفطووا كفثِيرا  فِي أفعف وف سفائِِلِهمف. حف دف رف ارو اءو يفهووذفا تفوف ثفرف عوظفمف أفيفضا  فِي تِلفكف الفيحاِم أفكف وف
سفائِلو إِلفيفِهمف ِمنف ِعنفِد طووبِيحا أفتفِت الرح انفانو ابفنوهو. عفلفى طووبِيحا وف يفهووحف حف وف نفيفا بفِن آرف رو شفكف ابف ِحلفۭف لفهو لفنحهو ِصهف حف لفنح كفثِيِرينف فِي يفهووذفا كفانووا أفصف

يفا خف شولحمف بفِن بفرف ذف بِنفتف مف كفانووا يوبفلتِغوونف كفلفِمي إِلفيفِه. أفخف سفنفاتِِه وف اِمي بِحف ونف أفمف بِرو كفانووا أفيفضا  يوخف ففنِي. وف ِ وت سفائِلف ِليوخف سفلف طووبِيحا رف أفرف وف . 
ِليمف لفنحهو كفانف شف ِر عفلفى أوورو ئِيسف الفقفصف يفا رف نفنف حف نفانِيف أفِخي وف تو حف اللحِوي ونف أفقفمف غفن ونف وف الفمو ابوونف وف تحبف الفبفوح تفرف اِريعف وف صف تو الفمف أفقفمف ا بونِيف الس ورو وف لفمح وف

ثفرف ِمنف كفثِيِرينف ف أفكف افو اح ل  أفِمينا  يفخف جو ا. رف مف قولفتو لفهو سو: [وف ى الشحمف مف تحى تفحف ِليمف حف شف ابو أوورو اِريعف. لف توففتفحف أفبفوف ِلقووا الفمفصف قووفا  ففلفيوغف وا وو ا دفامو مف وف
يوقفِفلووهفا تِِه. وف لف بفيف ِف قفاِب اِحۭد مو كول  وف اسفتِِه وف اِحۭد عفلفى ِحرف شفِليمف كول  وف اسفات  ِمنف سوكحاِن أوورو أوقِيمف ِحرف ة ]. وف عفِظيمف نفاِب وف اِسعفةف الفجف ِدينفةو وف كفانفِت الفمف وف

لفمف تفكوِن الفبويووتو قفدف بونِيفتف ا وف سفِطهف الشحعفبو قفِليل  فِي وف ِل اِلنفتِسفاِب. وف الشحعفبف لفجف لفةف وف الفوو اءف وف عف الفعوظفمف مف نِي إِلفِهي أفنف أفجف مف فلفهف دفتو ِسففرف. ففأ جف ففوف
تووبا  فِيِه كف دفتو مف جف وف ل  وف ِعدووا أفوح ِلكو: انفتِسفاِب الحِذينف صف رو مف نفصح ذف بِيتِينف الحِذينف سفبفاهومف نفبووخف سف اِعدوونف ِمنف سفبفيِ الفمف ةِ الصح لفِء هومف بفنوو الفكوورف هفؤو

ِدينفتِِه اِحۭد إِلفى مف يفهووذفا كول  وف ِليمف وف شف عووا إِلفى أوورو جف رف لف وف ِِ لف. بفابف ِِ بحابف رو عف زف اءووا مف ايو: الحِذينف جف دفخف رف انِي مو مف يفا نفحف عفمف يفا رف رف يفا عفزف مف يفشووعو نفحف
بفعفنفةو ومو وف ايو نفحو ثو بِغفوف ففارف ائِيلف. بِلفشفانو ِمسف رف اِل شفعفِب إِسف سفبفعوونف. عفدفدو ِرجف اثفنفاِن وف ِمئفة  وف عووشف أفلفففاِن وف اثفنفاِن. بفنوو ففرف يفا ثفلفثو ِمئفۭة وف بفنوو شفففطف

سفبفعوونف سوونف. وف مف خف اثفنفاِن وف حف ِست  ِمئفۭة وف انِيفةف عفشفرف. بفنوو آرف ثفمف انو ِمئفۭة وف ثفمف يووآبف أفلفففاِن وف وآبف ِمنف بفنِي يفشووعف وف ثف مو بفنوو ِعيلفمف أفلفف . بفنوو ففحف
سوونف مف خف بفعفة  وف أفرف ِمئفتفاِن وف بفعوونف. وف أفرف سفة  وف مف خف انو ِمئفۭة وف ت و ثفمف ِست ونف. بفنوو زف كحايف سفبفعو ِمئفۭة وف بفعوونف. بفنوو زف أفرف انِيفة  وف ثفمف بفنوو. بفنوو بفن ويف ِست  ِمئفۭة وف

ونف رو ِعشف انِيفة  وف ثفمف ونف. بفابفايف ِست  ِمئفۭة وف رو ِعشف اثفنفاِن وف ثفلفثو ِمئفۭة وف ففاِن وف دف أفلف جف ِست ونف. بفنوو عفزف سفبفعفة  وف ففاِن. بفنوو أفدوونِيقفامف ِست  ِمئفۭة وف ايف أفلف بفنوو بِغفوف
ِست ونف سفبفعفة  وف سوونف. وف مف خف سفة  وف مف خف عوونف. بفنوو عفاِدينف ِست  ِمئفۭة وف تِسف انِيفة  وف قِيحا ثفمف زف يرف ِلحف ونف. بفنوو أفطتِ رو ِعشف انِيفة  وف ثفمف شوومف ثفلفثو ِمئفۭة وف بفنوو. بفنوو حف

ونف رو ِعشف بفعفة  وف أفرف ايف ثفلفثو ِمئفۭة وف اثفنفا عفشفرف. بِيصف اِريفف ِمئفة  وف عوونف. بفنوو حف تِسف سفة  وف مف انيفة . بفنوو ِجبفعوونف خف ثفمف نفطووففةف ِمئفة  وف ِۭ وف مف ِِ لفحف الو بفيفتف ِرجف
انوونف ثفمف ونف. وف رو ِعشف انِيفة  وف ثفمف الو عفنفاثووثف ِمئفة  وف بفعوونف. ِرجف أفرف وتف اثفنفاِن وف مو الو بفيفِت عفزف وتف سفبفعو ِمئفۭة. ِرجف بفئِيرو ةف وف يفِة يفعفاِريمف كفِفيرف الو قفرف ِرجف

بفعوونف أفرف ثفلفثة  وف ونف. وف رو ِعشف اِحد  وف وف ِۭ ِست  ِمئفۭة وف بفعف جف ِة وف امف الو الرح ونف. ِرجف رو ِعشف اثفنفاِن وف اسف ِمئفة  وف مف الو ِمخف الو بفيفِت إِيلف وعفايف ِمئفة . ِرجف ِرجف
ونف رو ِعشف ثفلفثة  وف سوونف. وف مف خف ى اثفنفاِن وف رف الو نفبوو الوخف سوونف. ِرجف مف خف بفعفة  وف أفرف ِمئفتفاِن وف ِر أفلفف  وف ونف. بفنوو ِعيلفمف الخف رو ِعشف اِريمف ثفلفثو ِمئفۭة وف .بفنوو حف

بفعوونف أفرف سفة  وف مف خف ا ثفلفثو ِمئفۭة وف ونف. بفنوو أفِريحف رو ِعشف اِحد  وف وف أوونوو سفبفعو ِمئفۭة وف اِديدف وف ِۭ بفنوو حف عو ِمئفۭة. بفنوو لوودف تِسف ةف ثفلفثفةو آلفۭف وف بفنوو سفنفاءف
ثفلفثوونف سفبفعوونف. وف ثفلفثفة  وف عو ِمئفۭة وف ِعيفا ِمنف بفيفِت يفشووعف تِسف نفةف ففبفنوو يفدف ا الفكفهف سوونف. أفمح مف خف اثفنفاِن وف يرف أفلفف  وف ِمئفتفاِن. بفنوو إِمتِ ورف أفلفف  وف حو بفنوو ففشف

بفعوونف أفرف سفبفعفة  وف سفبفعفةف عفشفرف. وف اِريمف أفلفف  وف سفبفعوونف. بفنوو حف بفعفة  وف ِميئِيلف ِمنف بفنِي هوودوويفا أفرف ا اللحِوي ونف ففبفنوو يفشووعف ِلقفدف غفن ونف بفنوو آسفافف. أفمح افلفمو
بفعوونف أفرف انِيفة  وف ثفمف ثفلفثوونف. ِمئفة  وف انِيفة  وف ثفمف ِطيطفا بفنوو شووبفايف ِمئفة  وف ونف بفنوو عفق وبف بفنوو حف ابوونف بفنوو شفل ومف بفنوو أفِطيرف بفنوو طفلفمو افلنحثِينِيمو بفنوو. افلفبفوح

رف بفنوو احف ِديلف بفنوو جف انفانف بفنوو جف ايف بفنوو حف لفمف ابفا بفنوو سف جف بفنوو حف بفنوو لفبفانفةف وف وسف بفنوو ِسيعفا بفنوو ففادوونف وف سووففا بفنوو طفبفاعووتف بفنوو قِيرو ا بفنوو حف ِصيحف
ورف بفنوو حو رف قووففا بفنوو حف عوونِيمف بفنوو نفِفيشفِسيمف بفنوو بفقفبووقف بفنوو حف ا بفنوو ففاِسيحف بفنوو بِيسفايف بفنوو مف امف بفنوو عفزف زف بفنوو نفقوودفا بفنوو جف ِصينف وف آيفا بفنوو رف رف

ِطيففا حف بفنوو نفِصيحف بفنوو حف ا بفنوو تفامف قووسف بفنوو ِسيسفرف شفا بفنوو بفرف رف ِحيدفا بفنوو حف ِليتف بفنوو مف ثف بفنوو. بفصف انف بفنوو سووطفايف بفنوو سووففرف بفنوو عفبِيِد سولفيفمف
ونف بفاِء بفنوو آمو ةِ الظتِ رف يلف بفنوو فووخف طتِ يفا بفنوو حف يلف بفنوو شفففطف دتِ قوونف بفنوو جف اثفنفاِن. ففِريدفا بفنوو يفعفلف بفنوو دفرف انف ثفلفثو ِمئفۭة وف بفنِي عفبِيِد سولفيفمف كول  النحثِينِيِم وف

عوونف تِسف مف هفلف هومف ِمنف. وف لفهو نفسف تفِطيعووا أفنف يوبفيتِنووا بويووتف آبفائِِهمف وف لفمف يفسف يرو وف إِمتِ أفدوونو وف وبو وف شفا كفرو رف تفلتِ حف ِعدووا ِمنف تفلتِ ِملفحۭ وف لفِء هومو الحِذينف صف هفؤو وف
ائِيلف رف بفعوونف: إِسف أفرف اثفنفاِن وف نفِة. بفنوو دفلفيفا بفنوو طووبِيحا بفنوو نفقوودفا ِست  ِمئفۭة وف ِمنف الفكفهف أفة  ِمنف: وف رف ذف امف ِزلحيف الحِذي أفخف بفابفا بفنوو هفق وصف بفنوو بفرف بفنوو حف

ِمِهمف ى بِاسف تفسفمح ِ وف ِزلحيف الفِجلفعفاِديت نووِت. بفنفاِت بفرف ِذلووا ِمنف الفكفهف دف ففرو صووا عفنف ِكتفابفِة أفنفسفابِِهمف ففلفمف تووجف لفِء ففحف شفاثفا أفنف لف يفأفكولووا. هفؤو مو التحرف قفالف لفهو وف
يِم الت متِ تحى يفقوومف كفاِهن  ِللووِريِم وف ِس الفقفدفاِس حف ائِِهِم. ِمنف قودف إِمف ل  عفنف عفبِيِدِهمف وف ِست ونف ففضف ثفلفثو ِمئفۭة وف ففاِن وف أفلف اۭت وف بفوف بفعو رف عا  أفرف هووِر مف مف كول  الفجو
ثفلفثِينف سفبفعفة  وف ثفلفثف ِمئفۭة وف بفعوونف. الحِذينف كفانووا سفبفعفةف آلفۭف وف أفرف سفة  وف مف خف غفنتِيفاِت ِمئفتفاِن وف الفمو غفنتِينف وف مف ِمنف الفمو لفهو ِستحة . وف مف سفبفعو ِمئفۭة وف لوهو يف خف وف

ونف رو ِعشف سفبفعو ِمئفۭة وف ِميرو ِستحةو آلفۭف وف الفحف ثفلفثوونف وف سفة  وف مف خف بفعو ِمئفۭة وف الو أفرف الفِجمف بفعوونف وف أفرف سفة  وف مف خف مف ِمئفتفاِن وف بِغفالوهو ثفلفثوونف وف الفبفعفضو ِمنف. وف وف
ِل طووا ِللفعفمف وِس البفاِء أفعف ؤو نفِة. رو ثفلفثِينف قفِميصا  ِللفكفهف سف ِمئفۭة وف مف خف ة  وف حف ِسينف ِمنفضف مف خف هفۭم ِمنف الذحهفِب وف ِزينفِة أفلففف ِدرف طفى ِللفخف شفاثفا أفعف .التحرف

ِة نا  ِمنف الفِفضح ِمئفتفيف مف ففيفِن وف أفلف تفيفِن ِمنف الذحهفِب وف بفوف ِل رف ِزينفِة الفعفمف طووا ِلخف وِس البفاِء أفعف ؤو الفبفعفضو ِمنف رو اۭت. وف بفوف طفاهو بفِقيحةو الشحعفِب ِستح رف ا أفعف مف وف
نفِة ِستتِينف قفِميصا  ِللفكفهف سفبفعفة  وف ِة وف نا  ِمنف الفِفضح أفلفففيف مف كول . ِمنف الذحهفِب وف النحثِينِيمو وف بفعفضو الشحعفِب وف غفن ونف وف الفمو ابوونف وف الفبفوح اللحِوي ونف وف نفةو وف أفقفامف الفكفهف وف

دونِِهمف ائِيلف فِي مو رف  .إِسف
ا الفكفاتِِب رف قفالووا ِلعفزف اِء وف امف بفاِب الفمف ِة الحتِي أفمف اِحۭد إِلفى السحاحف ۭل وف جو عف كول  الشحعفِب كفرف تفمف دونِِهِم اجف ائِيلف فِي مو رف بفنوو إِسف رو السحابِعو وف توِهلح الشحهف ا اسف لفمح وف

ائِيلف رف ب  إِسف ا الرح رف بِهف وسفى الحتِي أفمف ا. أفنف يفأفتِيف بِِسففِر شفِريعفِة مو كولتِ ففاِهۭم مف النتِسفاِء وف اِل وف جف اعفِة ِمنف الرتِ مف امف الفجف ا الفكفاتِبو بِالشحِريعفِة أفمف رف فتفى عفزف ففأ

ِر السحابِعِ ِل ِمنف الشحهف ِم الفوح عو فِي الفيفوف مف النتِسفاِء. يوسف اِل وف جف امف الرتِ اِر أفمف ِف النحهف بفاحِ إِلفى نِصف اِء ِمنف الصح امف بفاِب الفمف ِة الحتِي أفمف امف السحاحف ا أفمف أف فِيهف قفرف وف



ففاِهِمينف الف وف ِسففِر الشحِريعفِة. وف كفانفتف آذفانو كولتِ الشحعفِب نفحف انِبِِه. وف قففف بِجف وف ِر وف ذفا الفمف ِملووهو ِلهف شفِب الحِذي عف ا الفكفاتِبو عفلفى ِمنفبفِر الفخف رف قففف عفزف وف وف
شولحمو مف كفِريحا وف زف بفدحانفةو وف شف حف اشوومو وف حف لفِكيحا وف مف ِميشفائِيلو وف عفنف يفسفاِرِه ففدفايفا وف عفِسيحا عفنف يفِمينِِه وف مف ِحلفِقيحا وف أووِريحا وف عفنفايفا وف عو وف شفمف تحثفيفا وف ا. مف رف ففتفحف عفزف وف

قف كولتِ الشحعفِب امف كولتِ الشحعفِب لفنحهو كفانف ففوف ففرف أفمف قففف كول  الشحعفِب. الستِ هو وف ا ففتفحف ِعنفدفمف بح اِللفهف الفعفِظيمف. وف ا الرح رف كف عفزف بفارف ِميعو. وف ابف جف أفجف وف
ِض!] آِمينف آِمينف: [الشحعفِب وِهِهمف إِلفى الفرف جو ِ عفلفى وو بت دووا ِللرح سفجف وا وف ر  خف مف وف افِِعينف أفيفِديفهو شفبفتفايو. رف عفق وبو وف يفاِمينو وف يفا وف بف شفرف بفانِي وف يفشووعو وف وف

اِكنِِهمف الشحعفبو فِي أفمف وا الشحعفبف الشحِريعفةف وف مو اللحِوي ونف أفففهف ففلفيفا وف نفانو وف حف ابفادو وف يووزف يفا وف رف عفزف قفِليطفا وف عفِسيحا وف مف هووِديحا وف ففِر فِي. وف أووا فِي الستِ قفرف وف
ةف اءف وهومو الفِقرف مو أفففهف عفنفى وف وا الفمف ففسحرو ِ بِبفيفاۭن وف يفا . شفِريعفِة اح مف نفحف شفاثفا(وف ونف الشحعفبف قفالووا) أفيِ التتِرف ففِهمو اللحِوي ونف الفمو ا الفكفاِهنو الفكفاتِبو وف رف عفزف وف

ِميعِ الشحعفِب لف تفبفكووا: [ِلجف وا وف ِ إِلفِهكومف لف تفنووحو بت قفدحس  ِللرح مو مو ِميعف الشحعفِب بفكووا ِحينف سفِمعووا كفلفمف الشحِريعفِة]. هفذفا الفيفوف مو. لفنح جف اذفهفبووا: [ففقفالف لفهو
قفدحس  ِلسفيتِِدنفا ا هووف مو مف إِنحمف نف لفمف يوعفدح لفهو لفنح الفيفوف ابفعفثووا أفنفِصبفة  ِلمف لفوف وف بووا الفحو رف اشف توكومف. كولووا السحِمينف وف ِ هووف قووح بت حف الرح نووا لفنح ففرف زف لف تفحف كفانف]. وف وف

توونف كولح الشحعفِب قفائِِلينف نووا: [اللحِوي ونف يوسفكتِ زف قفدحس  ففلف تفحف مف مو كوتووا لفنح الفيفوف لووا]. اسف يفعفمف يفبفعفثووا أفنفِصبفة  وف بووا وف رف يفشف ففذفهفبف كول  الشحعفِب ِليفأفكولووا وف
وهومف إِيحاهو لحمو وا الفكفلفمف الحِذي عف مف ففِهمو حا  عفِظيما  لفنحهو ا. ففرف رف اللحِوي ونف إِلفى عفزف نفِة وف الفكفهف ِميعِ الشحعفِب وف وسو آبفاِء جف ؤو عف رو تفمف ِم الثحانِي اجف فِي الفيفوف وف

مف كفلفمف الشحِريعفِة هو ظفالح فِي. الفكفاتِِب ِليوففِهمف كونوونف فِي مف ائِيلف يفسف رف وسفى أفنح بفنِي إِسف ب  عفنف يفِد مو ا الرح رف بِهف تووبا  فِي الشحِريعفِة الحتِي أفمف كف دووا مف جف ففوف
شفِليمف قفائِِلينف فِي أوورو دونِِهمف وف يونفادووا فِي كولتِ مو ِمعووا وف أفنف يوسف ِر السحابِعِ وف اِن: [الفِعيِد فِي الشحهف أفغفصف يفتووۭن وف اِن زف فغفصف أفتووا بِأ بفِل وف وا إِلفى الفجف جو رو اخف

تووب  كف ا هووف مف ظفالح كفمف ِل مف بفيفاءف ِلعفمف اۭر غف جف اِن أفشف أفغفصف ۭل وف اِن نفخف أفغفصف اِن آۭس وف أفغفصف ۭ وف يت يفتووۭن بفرتِ فوِسِهمف]. زف ِملووا لفنف عف لفبووا وف جف جف الشحعفبو وف رف ففخف
ايِمف ِة بفاِب أفففرف فِي سفاحف اِء وف ِة بفاِب الفمف فِي سفاحف ِ وف دووِر بفيفِت اح فِي دووِرِهمف وف ِحِه وف اِحۭد عفلفى سفطف ظفالح كول  وف اِجِعينف ِمنف. مف اعفِة الرح مف عفِملف كول  الفجف وف
ِم ائِيلف هفكفذفا ِمنف أفيحاِم يفشووعف بفِن نووۭن إِلفى ذفِلكف الفيفوف رف لف بفنوو إِسف ظفالتِ لفنحهو لفمف يفعفمف سفكفنووا فِي الفمف ظفالح وف ا . السحبفيِ مف ح  عفِظيم  ِجدت كفانف ففرف كفانف. وف وف

ِم الفِخيِر ِل إِلفى الفيفوف ِم الفوح ما  ِمنف الفيفوف ما  ففيفوف ِ يفوف أو فِي ِسففِر شفِريعفِة اح عفِملووا ِعيدا  سفبفعفةف أفيحاۭم. يوقفرف سفبف. وف تِكفاف  حف ِم الثحاِمِن اعف فِي الفيفوف وف
سووِم رف  .الفمف

اب  تورف سووح  وف لفيفِهمف مو عف ِم وف وف ائِيلف بِالصح رف عف بفنوو إِسف تفمف ِر اجف ِرينف ِمنف هفذفا الشحهف الفِعشف ابِعِ وف ِم الرح فِي الفيفوف ِميعِ بفنِي. وف ائِيلف ِمنف جف رف لو إِسف لف نفسف انفففصف وف
ذونووِب آبفائِِهمف طفايفاهومف وف فووا بِخف تفرف اعف قففووا وف وف بفاِء وف ِر. الفغورف بفعِ الخف فِي الر  اِر وف بفعف النحهف ِ إِلفِهِهمف رو بت أووا فِي ِسففِر شفِريعفِة الرح قفرف كفانِِهمف وف وا فِي مف أفقفامو وف

ِ إِلفِهِهمف بت دوونف ِللرح جو يفسف دوونف وف مف وا. كفانووا يفحف خو رف صف كفنفانِي وف بفانِي وف بفيفا وف شفرف بونتِي وف شفبفنفيفا وف ِميئِيلو وف قفدف بفانِي وف جِ اللحِويتِينف يفشووعو وف قففف عفلفى دفرف وف وف
ِ إِلفِهِهمف بت ۭت عفِظيۭم إِلفى الرح وف يفا. بِصف ففتفحف يفا وف شفبفنف هووِديحا وف بفيفا وف شفرف شفبفنِيفا وف حف بفانِي وف ِميئِيلو وف قفدف قفالف اللحِوي ونف يفشووعو وف بح: [ وف وا بفاِركووا الرح قوومو

بِيحۭ تفسف كفۭة وف تفعفاِلي عفلفى كولتِ بفرف لفِلكف الفمو مو جف ِك اسف لفيفتفبفارف ِل إِلفى الفبفِد وف كومف ِمنف الفزف دفكف. إِلفهف حف ب  وف اءف. أفنفتف هووف الرح سفمف اِت وف اوف نفعفتف السحمف أفنفتف صف
ا ا كولحهف يِيهف أفنفتف توحف ا وف ا فِيهف كولح مف ارف وف الفبِحف ا وف لفيفهف ا عف كولح مف ضف وف الفرف نفِدهفا وف كولح جو اِت وف اوف دو. السحمف جو اِء لفكف يفسف نفدو السحمف جو ب  اِللفهو الحِذي. وف أفنفتف هووف الرح

اِهيمف هو إِبفرف مف عفلفتف اسف جف تفهو ِمنف أووِر الفِكلفدفانِيتِينف وف جف رف أفخف امف وف تف أفبفرف تفرف ضف. اخف دف أفنف توعفِطيفهو أفرف عفهو الفعفهف قفطفعفتف مف كف وف امف تف قفلفبفهو أفِمينا  أفمف دف جف وف وف
ِلِه ا ِلنفسف توعفِطيفهف اِشيتِينف وف جف الفِجرف الفيفبووِسيتِينف وف يتِينف وف ِفِرزتِ الف وِريتِينف وف الفمو الفِحثتِيتِينف وف اِدق . الفكفنفعفانِيتِينف وف دفكف لفنحكف صف عف تف وف زف قفدف أفنفجف أفيفتف ذولح آبفائِنفا. وف رف وف

ِضِه لفنحكف عفلفى كولتِ شفعفِب أفرف ِميعِ عفبِيِدِه وف عفلفى جف نف وف عفوف ائِبف عفلفى فِرف عفجف تف آيفاۭت وف رف هف أفظف ِر سووۭف وف مف ِعنفدف بفحف هو اخف سفِمعفتف صورف رف وف فِي ِمصف
ِم ذفا الفيفوف ما  كفهف عفِملفتف ِلنفففِسكف اسف لفيفِهمف وف مف بفغووا عف تف أفنحهو طفاِرِديِهمف فِي. عفِلمف تف مو حف طفرف ِر عفلفى الفيفابِسفِة وف سفِط الفبفحف وا فِي وف عفبفرو مف وف هو امف ففلفقفتف الفيفمح أفمف وف

ۭر فِي ِميفاۭه قفِويحۭة جف اِق كفحف مف ا. الفعف ونف فِيهف مف فِي الطحِريِق الحتِي يفِسيرو وِد نفاۭر لفيفل  ِلتوِضيءف لفهو بِعفمو ارا  وف اۭب نفهف وِد سفحف مف بِعفمو يفتفهو هفدف لفتف عفلفى. وف نفزف وف
ة  اِلحف ايفا صف صف وف ائِضف وف اِدقفة  ففرف ائِعف صف شفرف ة  وف تفِقيمف سف كفاما  مو مف أفحف تفهو طفيف أفعف اِء وف مف ِمنف السحمف تفهو لحمف كف بفِل ِسينفاءف وف مف. جف تفهو رف أفمف قفدحسف وف مف سفبفتفكف الفمو تفهو فف عفرح وف

وسفى عفبفِدكف ائِعف عفنف يفِد مو شفرف ائِضف وف ففرف ايفا وف صف مف. بِوف قولفتف لفهو ةِ ِلعفطفِشِهمف وف رف خف اء  ِمنف الصح مف مف تف لفهو جف رف أفخف وِعِهمف وف اِء ِلجو بفزا  ِمنف السحمف مف خو تفهو طفيف أفعف وف
مف إِيحاهفا ففعفتف يفدفكف أفنف توعفِطيفهو ضف الحتِي رف يفِرثووا الفرف لووا وف خو أفبووا. [أفنف يفدف ايفاكف وف صف عووا ِلوف مف لفمف يفسف مف وف لحبووا ِرقفابفهو صف نفا وف آبفاؤو مف بفغووا هومف وف لفِكنحهو وف

مف لحبووا ِرقفابفهو صف مف وف عفهو نفعفتف مف ائِبفكف الحتِي صف وا عفجف لفمف يفذفكورو اعف وف تِمف ِجعووا إِلفى عوبووِديحتِِهمف. اِلسف ئِيسا  ِليفرف وا رف ِدِهمف أفقفامو ر  ِعنفدف تفمف أفنفتف إِلفه  غففوور . وف وف
مف هو كف ِة ففلفمف تفتفرو مف حف كفثِيرو الرح وحِ وف ِحيم  طفِويلو الر  رف نحان  وف حف قفالووا. وف بووكا  وف سف ل  مف فوِسِهمف ِعجف مف عفِملووا لفنف عف أفنحهو رف: مف كف ِمنف ِمصف جف رف هفذفا إِلفهوكف الحِذي أفخف

ودو لف عفمو ارا  ِلِهدفايفتِِهمف فِي الطحِريِق وف اِب نفهف ودو السححف مف عفمو لف عفنفهو لفمف يفزو يحِة وف مف فِي الفبفرتِ هو كف ةِ لفمف تفتفرو تِكف الفكفثِيرف مف حف ة  أفنفتف بِرف عفِملووا إِهفانفة  عفِظيمف وف
ا ونف فِيهف مف فِي الطحِريِق الحتِي يفِسيرو اء . النحاِر لفيفل  ِليوِضيءف لفهو مف مف طفيفتفهو أفعف اِهِهمف وف نحكف عفنف أفففوف نفعف مف لفمف تفمف ِليِمِهمف وف اِلحف ِلتفعف كف الصح وحف مف رو طفيفتفهو أفعف وف
وا تفاجو يحِة ففلفمف يفحف بفِعينف سفنفة  فِي الفبفرتِ مف أفرف عولفتفهو مف. ِلعفطفِشِهمف وف لوهو جو مف أفرف رح لفمف تفتفوف مف وف اۭت. لفمف تفبفلف ثِيفابوهو مف إِلفى ِجهف قفتفهو ففرح شوعووبا  وف اِلكف وف مف مف مف تفهو طفيف أفعف وف

ِلِك بفاشفانف ضف عووجۭ مف أفرف بوونف وف شف ِلِك حف ضف مف أفرف ونف وف ضف ِسيحو تفلفكووا أفرف ِض الحتِي قولفتف. ففامف أفتفيفتف بِِهمف إِلفى الفرف اِء وف وِم السحمف تف بفنِيِهمف كفنوجو ثفرف أفكف وف
يفِرثووهفا لووا وف خو شوعووِب. ِلبفائِِهمف أفنف يفدف لووِكِهمف وف عف مو مف ِليفِدِهمف مف تفهو دفففعف نفعفانِيتِينف وف ِض الفكف مف سوكحانف أفرف عفتف لفهو ضف أفخف ضف وف ِرثووا الفرف وف لف الفبفنوونف وف ففدفخف

ادفتِِهمف سفبف إِرف لووا بِِهمف حف ِض ِليفعفمف يفتوونا . الفرف زف وما  وف كورو ة  وف فوورف حف آبفارا  مف يفۭر وف لنفة  كولح خف ِرثووا بويووتا  مف وف ضا  سفِمينفة  وف أفرف ِصينفة  وف دونا  حف ذووا مو أفخف وف
يفِركف الفعفِظيِم تفلفذحذووا بِخف سفِمنووا وف شفبِعووا وف فكفلووا وف ةۭ ففأ ة  بِكفثفرف ثفِمرف ارا  مو جف أفشف قفتفلووا. وف اءف ظوهووِرِهمف وف رف وا شفِريعفتفكف وف حو طفرف لفيفكف وف دووا عف رح تفمف عفصووا وف وف

ة  عفِملووا إِهفانفة  عفِظيمف د وهومف إِلفيفكف وف لفيفِهمف ِليفرو دووا عف هف ايفقووهومف. أفنفبِيفاءفكف الحِذينف أفشف ايِِقيِهمف ففضف مف ِليفِد موضف وا إِلفيفكف. ففدفففعفتفهو خو قفِت ِضيِقِهمف صفرف فِي وف وف
ايِِقيِهمف لحصووهومف ِمنف يفِد موضف لتِِصينف خف خف مف مو طفيفتفهو ةِ أفعف اِحِمكف الفكفثِيرف رف سفبف مف حف اِء سفِمعفتف وف أفنفتف ِمنف السحمف ِل. وف عووا إِلفى عفمف جف وا رف احو تفرف ا اسف لفِكنف لفمح وف

وا إِلفيفكف خو رف صف عووا وف جف لفيفِهمف ثومح رف ائِِهمف ففتفسفلحطووا عف دف مف بِيفِد أفعف تفهو كف كف ففتفرف ةِ. الشحرتِ قودحامف اِحِمكف الفكفثِيرف رف سفبف مف مف حف تفهو قفذف أفنف اِء سفِمعفتف وف أفنفتف ِمنف السحمف وف
ة  يفانا  كفثِيرف دحهومف إِلفى شفِريعفتِكف. أفحف لفيفِهمف ِلتفرو دفتف عف هف أفشف ا إِنفسفان . وف كفاِمكف الحتِي إِذفا عفِملفهف ووا ِضدح أفحف طفأ أفخف ايفاكف وف صف عووا ِلوف مف لفمف يفسف ا هومف ففبفغووا وف أفمح وف

ا يفا بِهف عووا. يفحف مف لفمف يفسف مف وف لحبووا ِرقفابفهو صف عفانِدفة  وف طووا كفتِفا  مو أفعف غووا. وف وِحكف عفنف يفِد أفنفبِيفائِكف ففلفمف يوصف لفيفِهمف بِرو دفتف عف هف أفشف ة  وف مف ِسنِينف كفثِيرف لفتفهو تفمف ففاحف
اِضي مف ِليفِد شوعووِب الفرف تفهو ِحيم . ففدفففعف رف نحان  وف مف لفنحكف إِلفه  حف هو كف لفمف تفتفرو ةِ لفمف توففنِِهمف وف اِحِمكف الفكفثِيرف رف ِل مف لفِكنف لفجف نفا اِللفهف الفعفِظيمف. [وف النف يفا إِلفهف وف

كولح نفا وف آبفاءف نفا وف أفنفبِيفاءف نفتفنفا وف كفهف نفا وف سفاءف ؤف رو نفا وف لووكف مو نو وف ابفتفنفا نفحف قحاِت الحتِي أفصف شف غورف لفدفيفكف كول  الفمف ِة لف تفصف مف حف الرح ِد وف افِظف الفعفهف وفف حف خو بحارف الفمف الفجف
ِم لووِك أفش ورف إِلفى هفذفا الفيفوف نفبفنفا. شفعفبِكف ِمنف أفيحاِم مو نو أفذف نفحف ِ وف قت لفيفنفا لفنحكف عفِملفتف بِالفحف ا أفتفى عف أفنفتف بفار  فِي كولتِ مف نفتونفا. وف كفهف نفا وف سفاؤو ؤف رو لووكونفا وف مو وف

لفيفِهمف ا عف تفهف دف هف ادفاتِكف الحتِي أفشف شفهف ايفاكف وف صف غووا إِلفى وف لف أفصف لووا شفِريعفتفكف وف نفا لفمف يفعفمف آبفاؤو يفِركف الفكفثِيِر الحِذي. وف فِي خف لفكفتِِهمف وف مف هومف لفمف يفعفبودووكف فِي مف وف



ِديئفِة اِلِهِم الرح مف ِجعووا عفنف أفعف لفمف يفرف مف وف هو امف ا أفمف عفلفتفهف اِسعفِة السحِمينفِة الحتِي جف ِض الفوف فِي الفرف مف وف طفيفتفهو طفيفتف. أفعف ضف الحتِي أفعف الفرف مف عفبِيد  وف نو الفيفوف هفا نفحف
سفاِدنفا هومف يفتفسفلحطوونف عفلفى أفجف طفايفانفا وف ِل خف نفا لفجف لفيف مف عف عفلفتفهو لووِك الحِذينف جف ة  ِللفمو ا كفثِيرف غفلحتوهف ا وف نو عفبِيد  فِيهف هفا هفا نفحف يفرف خف هفا وف ارف ِلبفائِنفا ِليفأفكولووا أفثفمف

ۭب عفِظيۭم نو فِي كفرف نفحف ادفتِِهمف وف سفبف إِرف ائِِمنفا حف عفلفى بفهف توبوهو. وف نفكف نو نفقفطفعو ِميثفاقا  وف ِل كولتِ ذفِلكف نفحف ِمنف أفجف ونف. وف تِمو نفتونفا يفخف كفهف لفِوي ونفا وف نفا وف سفاؤو ؤف رو وف ]. 
اِريمو حف ل وخو وف مف يفا وف شفبفنف ط وشو وف حف لفِكيحا وف مف يفا وف رف أفمف ورو وف حو ففشف ِميفا وف يفرف يفا وف رف عفزف ايفا وف سفرف قِيحا وف ِصدف لفيفا وف كف شفاثفا ابفنو حف يفا التتِرف مف وا هومف نفحف تفمو الحِذينف خف وف

يفا عف شفمف ايو وف بِلفجف يفا وف عفزف مف ِميحاِمينو وف أفبِيحا وف شولحمو وف مف وخو وف بفارو ِجنفثوونو وف دفانِيآلو وف يفا وف عووبفدف وثو وف ِريمو مف نفةو. وف لفِء هومو الفكفهف اللحِوي ونف يفشووعو بفنو. هفؤو وف
شفبفنفيفا بفيفا وف شفرف ك ورو وف زف يفا وف شفبف حف وبو وف حو رف ا وف ِميخف انفانو وف حف ففلفيفا وف قفِليطفا وف هووِديحا وف مف شفبفنفيفا وف توهو وف إِخف ِميئِيلو وف قفدف بِن ويو ِمنف بفنِي ِحينفادفادف وف يفا وف نف أفزف

بفنِينوو بفانِي وف هووِديحا وف آِطيرو. وف عفاِدينو وف ايو وف بفغفوف أفدوونِيحا وف بِيبفايو وف دو وف جف عفزف بونتِي وف بفانِي وف ت و وف زف ِعيلفمو وف وآبف وف ثو مو ففحف عووشو وف وسو الشحعفِب ففرف ؤو رو
يفا ففلفطف يفد وعو وف ادووقو وف صف بفئِيلو وف ِشيزف مف ِزيرو وف حف شولحمو وف مف ِفيعفاشو وف جف مف نِيبفايو وف عفنفاثووثو وف اِريفو وف حف ايو وف بِيصف شوومو وف حف هووِديحا وف ورو وف عفز  قِيحا وف زف حف وف
نفةو بفعف ِريمو وف حف ل وخو وف مف عفانفانو وف انفانو وف حف أفِخيفا وف عفِسيحا وف مف نفا وف شفبف حف ومو وف حو رف ا وشووبِيقو وف فِلفحف هفلووِحيشو وف ش وبو وف حف يفا وف نفنف حف هووشفعو وف عفنفايفا وف انفانو وف حف .وف
بفنِيِهمف نِسفائِِهمف وف ِ وف اِضي إِلفى شفِريعفِة اح لووا ِمنف شوعووِب الفرف كولتِ الحِذينف انفففصف النحثِينِيمف وف غفنتِينف وف الفمو ابِينف وف الفبفوح اللحِويتِينف وف نفِة وف الفكفهف بفاقِي الشحعفِب وف وف

ِطيفتف عفنف يفِد ِ الحتِي أوعف وا فِي شفِريعفِة اح ِحلفۭف أفنف يفِسيرو لووا فِي قفسفۭم وف دفخف ائِِهمف وف عوظفمف تِِهمف وف وف ِم لفِصقووا بِإِخف ففهف الف عفِرففِة وف اِب الفمف حف ِِ أفصف بفنفاتِِهمف كول  وف
ذف بفنفاتِِهمف لف نفأفخو ِض وف أفنف لف نوعفِطيف بفنفاتِنفا ِلشوعووِب الفرف ائِِضِه وف ففرف كفاِمِه وف أفحف ِ سفيتِِدنفا وف بت ايفا الرح صف ِميعف وف لووا جف يفعفمف ففظووا وف أفنف يفحف ِ وف بفِد اح وسفى عف مو

كف السحنفةف. ِلبفنِينفا أفنف نفتفرو قفدحۭس وف ۭم مو لف فِي يفوف مف فِي سفبفۭت وف ذو ِمنفهو ِم السحبفِت ِللفبفيفعِ لف نفأفخو كولتِ طفعفاِم يفوف ائِعِ وف ِض الحِذينف يفأفتوونف بِالفبفضف شوعووبو الفرف وف
الفبفةف بِكولتِ دفيفۭن طف الفمو ائِضف. السحابِعفةف وف فوِسنفا ففرف نفا عفلفى أفنف أفقفمف ِة: وف التحقفِدمف وِه وف جو بفِز الفوو ِة بفيفِت إِلفِهنفا ِلخو مف فوِسنفا ثولفثف شفاقِۭل كولح سفنفۭة ِلِخدف عفلف عفلفى أفنف أفنف نفجف

ِل بفيفِت إِلفِهنفا ِلكولتِ عفمف ائِيلف وف رف ِفيِر عفنف إِسف ِطيحِة ِللتحكف ذفبفائِحِ الفخف الفقفدفاِس وف اِسِم وف وف الفمف الفِهلحِة وف الس بووِت وف ِة وف قفِة الدحائِمف رف حف الفمو ِة وف ائِمف عا . الدح قفيفنفا قورف أفلف وف
اقِِه رف ِل إِحف عفيحنفۭة سفنفة  ففسفنفة  لفجف قفاۭت مو سفبف بويووِت آبفائِنفا فِي أفوف اِلِه إِلفى بفيفِت إِلفِهنفا حف خف الشحعفِب ِلدف اللحِويتِينف وف نفِة وف طفِب بفيفنف الفكفهف بفاِن الفحف عفلفى قورف

ِ بت ةۭ سفنفة  ففسفنفة  إِلفى بفيفِت الرح رف ِر كولتِ شفجف اِت ثفمف بفاكوورف ِضنفا وف اِت أفرف اِل بفاكوورف خف ِلدف تووب  فِي الشحِريعفِة وف كف ا هووف مف ِ إِلفِهنفا كفمف بت بفحِ الرح ذف عفلفى مف
اِدِمينف فِي بفيفِت إِلفِهنفا نفِة الفخف اِرهفا إِلفى بفيفِت إِلفِهنفا إِلفى الفكفهف ضف غفنفِمنفا ِلحف أفبفكفاِر بفقفِرنفا وف تووب  فِي الشحِريعفِة وف كف ا هووف مف ائِِمنفا كفمف بفهف أفبفكفاِر بفنِينفا وف أفنف. وف وف

ِضنفا إِلفى اللحِويتِينف ِر أفرف بِعوشف اِدعِ بفيفِت إِلفِهنفا وف خف نفِة إِلفى مف يفِت إِلفى الفكفهف الزح ِر وف مف ةۭ ِمنف الفخف رف اِر كولتِ شفجف أفثفمف ففائِِعنفا وف رف ائِِل عفِجينِنفا وف فوف نفأفتِيف بِأ
تِنفا دوِن ففلفحف ِميعِ مو ونف فِي جف رو اللحِوي ونف هومو الحِذينف يوعفشتِ ِعدو اللحِوي ونف. وف يوصف رو اللحِوي ونف وف عف اللحِويتِينف ِحينف يوعفشتِ ونف مف يفكوونو الفكفاِهنو ابفنو هفارو وف

ِزينفِة اِدعِ إِلفى بفيفِت الفخف خف شفاِر إِلفى بفيفِت إِلفِهنفا إِلفى الفمف رف الفعف يفِت إِلفى. عوشف الزح ِر وف مف الفخف حِ وف فِيعفِة الفقفمف بفنِي لفِوي يفأفتوونف بِرف ائِيلف وف رف لفنح بفنِي إِسف
كو بفيفتف إِلفِهنفا لف نفتفرو غفن ونف وف الفمو ابوونف وف الفبفوح ونف وف اِدمو نفةو الفخف الفكفهف ِس وف هونفاكف آنِيفةو الفقودف اِدعِ وف خف  .الفمف

ِليمف شف سفاءو الشحعفِب فِي أوورو ؤف سفكفنف رو عفِة الفقفسفاِم. وف التتِسف ِس وف قودف ِدينفِة الف شفِليمف مف نفى فِي أوورو ةۭ ِللس كف اِحۭد ِمنف عفشفرف عا  ِليفأفتووا بِوف أفلفقفى سفائِرو الشحعفِب قورف وف
دوِن ِليمف. فِي الفمو شف نفى فِي أوورو تفدفبووا ِللس كف ِم الحِذينف انف ِميعف الفقفوف كف الشحعفبو جف بفارف دوِن. وف فِي مو ِليمف وف شف نووا فِي أوورو وسو الفبِلفِد الحِذينف سفكف ؤو لفِء هومف رو هفؤو وف

انف(يفهووذفا  بفنوو عفبِيِد سولفيفمف النحثِينِيمو وف اللحِوي ونف وف نفةو وف ائِيلف الفكفهف رف دونِِهمف ِمنف إِسف لفِكِه فِي مو اِحۭد فِي مو شفِليمف ِمنف بفنِي يفهووذفا). سفكفنف كول  وف سفكفنف فِي أوورو وف
يفاِمينف ِمنف بفنِي بِنف صف. وف لفلفئِيلف ِمنف بفنِي ففارف هف يفا بفِن مف يفا بفِن شفففطف رف كفِريحا بفِن أفمف يحا بفِن زف وخف بفِن. ففِمنف بفنِي يفهووذفا عفثفايفا بفنو عوزتِ عفِسيحا بفنو بفارو مف وف

ِ يلوونِيت كفِريحا بفِن الشتِ ايفا بفِن عفدفايفا بفِن يوويفاِريبف بفِن زف زف ةف بفِن حف وزف ِست ونف ِمنف. كفلفحو انِيفة  وف ثفمف بفعو ِمئفۭة وف ِليمف أفرف شف صف السحاِكنِينف فِي أوورو ِميعو بفنِي ففارف جف
اِل الفبفأفِس عفِسيحا بفِن إِيثِيئِيلف بفِن يفشفعفيفا. ِرجف شولحمف بفِن يووِعيدف بفِن ففدفايفا بفِن قوولفيفا بفِن مف يفاِمينف سفل و بفنو مف لفِء بفنوو بِنف هفؤو بحايو سفلحيو. وف بفعفدفهو جف عو. وف تِسف

ونف رو ِعشف انِيفة  وف ثفمف ِدينفِة. ِمئفۭة وف نووأفةف ثفانِيا  عفلفى الفمف يفهووذفا بفنو هفسف لفيفِهمف وف ِكيل  عف ِري وف كفانف يووئِيلو بفنو ِزكف يفاِكينو. وف يفا بفنو يوويفاِريبف وف نفِة يفدفعف ِمنف الفكفهف
ِ ئِيسو بفيفِت اح ايووثف بفِن أفِخيطووبف رف رف ادووقف بفِن مف شولحمف بفِن صف ِقيحا بفِن مف ايفا بفنو ِحلف سفرف اثفنفاِن. وف انو ِمئفۭة وف ِل ِللفبفيفِت ثفمف مف عفاِملوو الفعفمف توهو وف إِخف وف

ونف رو ِعشف بفعوونف. وف أفرف اثفنفاِن وف وسو البفاِء ِمئفتفاِن وف ؤو توهو رو وف إِخف لفِكيحا وف ورف بفِن مف حو كفِريحا بفِن ففشف ِصي بفِن زف امف بفِن ففلفلفيفا بفِن أفمف وحف عفدفايفا بفنو يفرو .وف
ونف رو ِعشف انِيفة  وف ثفمف ةو بفأفۭس ِمئفة  وف بفابِرف مف جف توهو وف إِخف يرف وف وثف بفِن إِمتِ ِليمو شف ايفا بفِن مف زف ئِيلف بفِن أفخف رف ِشسفايو بفنو عفزف عفمف بفِديئِيلو بفنو. وف لفيفِهمف زف ِكيلو عف الفوف وف

دووِليمف وِس. هفجف ؤو ِ ِمنف رو ِ ِلبفيفِت اح اِرِجيت ِل الفخف ابفادو عفلفى الفعفمف يووزف شفبفتفايو وف شفبفيفا بفِن بوونتِي وف ِريقفامف بفِن حف ش وبف بفِن عفزف عفيفا بفنو حف ِمنف اللحِويتِينف شفمف وف
لفلف بفِن. اللحِويتِينف وعف بفِن جف ا بفنو شفم  عفبفدف تِِه وف وف بفقفبوقفيفا الثحانِي بفيفنف إِخف دو فِي الصحلفةِ وف متِ بِيحِ يوحف ئِيسو التحسف بفِدي بفِن آسفافف رف ا بفِن زف يفا بفنو ِميخف تحنف مف وف
بفعوونف. يفدووثوونف أفرف انِيفة  وف ثفمف قفدحسفِة ِمئفتفاِن وف ِدينفِة الفمو ِميعو اللحِويتِينف فِي الفمف اثفنفاِن. جف اِب ِمئفة  وف اِرسوو الفبفوف ا حف توهومف وف إِخف ونو وف طفلفمو ابوونف عفق وبو وف الفبفوح وف

سفبفعوونف اثِِه. وف اِحۭد فِي ِميرف دوِن يفهووذفا كول  وف ِميعِ مو اللحِويتِينف فِي جف نفِة وف ائِيلف ِمنف الفكفهف رف كفانف سفائِرو إِسف ِة. وف ا النحثِينِيمو ففسفكفنووا فِي الفكفمف أفمح كفانف. وف وف
ففا عفلفى النحثِينِيِم ِجشف ا وف ا ِمنف بفنِي. ِصيحف تحنفيفا بفِن ِميخف شفبفيفا بفِن مف ي بفنو بفانِيف بفِن حف ِ عوزتِ ِل بفيفِت اح ِليمف عفلفى عفمف شف ِكيلف اللحِويتِينف فِي أوورو كفانف وف وف

غفنتِينف ۭم. آسفافف الفمو ۭم ففيفوف رف كولتِ يفوف ة  أفمف نتِِمينف ففِريضف رف تِِهمف كفانفتف أفنح ِللفمو ِلِك ِمنف ِجهف ِصيحةف الفمف حف بفِن يفهووذفا. لفنح وف ارف بفئِيلف ِمنف بفنِي زف ِشيزف يفا بفنو مف ففتفحف وف
وِر الشحعفِب ِلِك فِي كولتِ أومو تف يفِد الفمف فِي. كفانف تفحف اهفا وف قورف ِديبوونف وف اهفا وف قورف بفعف وف يفِة أفرف ا سفكفنف ِمنف بفنِي يفهووذفا فِي قفرف قووِلهف عف حو يفاعِ مف فِي الضتِ وف

فِي عفيفِن اهفا وف قورف كوونفةف وف مف فِي ِصقفلفغف وف اهفا وف قورف بِئفِر سفبفعۭ وف صفرف شووعفالف وف فِي حف طف وف ِِ بفيفِت ففالف ولفدفةف وف مو فِي يفشووعف وف ا وف ِضيفاِعهف ئِيلف وف ِِ يفقفبفصف
اِدي ِهن ومف ل وا ِمنف بِئفِر سفبفعۭ إِلفى وف حف اهفا وف قورف عفِزيقفةف وف ا وف قووِلهف حو لفِخيشف وف ا وف ِضيفاِعِهمف عفدولحمف وف انووحف وف زف وثف وف مو يِرف عفةف وف صفرف ونف وف بفنوو. ِرم  وف

نفبفلحطف بووِعيمف وف صف اِديدف وف حف ِجتحايِمف وف ةف وف امف رف اصوورف وف حف عفنفنفيفةف وف نووۭب وف نفاثووثف وف عف اهفا وف قورف بفيفِت إِيۭل وف يحا وف عف اسف وف مف بفعف إِلفى ِمخف يفاِمينف سفكفنووا ِمنف جف بِنف

نحاعِ اِدي الص  أوونووف وف لووۭد وف فِي بِنفيفاِمينف. وف ق  فِي يفهووذفا وف كفانف ِمنف اللحِويتِينف فِرف وف . 
يفشووعف فلفتِئِيلف وف لف بفِن شفأ ِِ بحابف رو عف زف ِعدووا مف اللحِوي ونف الحِذينف صف نفةو وف لفِء هومو الفكفهف هفؤو شفكفنفيفا. وف ط وشو وف حف ل وخو وف مف يفا وف رف أفمف ا وف رف عفزف ِميفا وف يِرف ايفا وف سفرف

يفا يفدفعف ِقيحا وف ِحلف وقو وف عفامو سفل و وف يفا وف يفدفعف يوويفاِريبو وف عفيفا وف شفمف ةو وف بفلفجف يفا وف عفدف مف ِميحاِمينو وف أفبِيحا وف ِجنفتوويو وف ِعد و وف وثو وف ِريمو مف ومو وف حو رف لفِء هومف. وف هفؤو
مف فِي أفيحاِم يفشووعف توهو وف إِخف نفِة وف وسو الفكفهف ؤو بفقفبوقفيفا. رو توهو وف وف إِخف ِميِد هووف وف يفا الحِذي عفلفى التححف تحنف مف يفهووذفا وف بفيفا وف شفرف ِميئِيلو وف قفدف بِن ويو وف اللحِوي ونف يفشووعو وف وف

اسفاِت مف فِي الفِحرف لفهو ِِ قفابف اهومف مو وف عونتِي أفخف يوونفاثفانو. وف لفدف يوونفاثفانف وف يوويفادفاعو وف لفدف يوويفادفاعف وف أفِليفاِشيبو وف لفدف أفِليفاِشيبف وف يوويفاقِيمو وف لفدف يوويفاقِيمف وف يفشووعو وف وف
لفدف يفد وعف ِليكوو يوونفاثفانو. وف ِلمف انفانو وف يفا يفهووحف رف لفمف شولحمو وف ا مف رف ِلعفزف نفنفيفا وف ِميفا حف ِليرف ايفا وف رف ايفا مف وسو البفاِء ِلسفرف ؤو نفةو رو فِي أفيحاِم يوويفاقِيمف كفانف الفكفهف وف

وعو ةف شفم  ِلبِلفجف يفا فِلفطفايو وف وعفدف يفاِمينف ِلمو ِلِمنف ِري وف لفبِيحا ِزكف شولحمو وف ِلِجنحثوونف مف كفِريحا وف ِلِعد و زف لفقفايو وف ِِ ايووثف حف رف ِلمف نفا وف ِريمف عفدف ِلحف نِيفا يووسوفو وف ِلشفبف وف



يفا نفثفنفئِيلو ِليفدفعف شفبفيفا وف ِلِحلفِقيحا حف وقف عفابِرو وف ِلعفامو ِلسفلحيف قفلحيو وف ي وف يفا عوزتِ ِليفدفعف تفنفايو وف ِليوويفاِريبف مف يفا يفهوونفاثفانو وف عف ِلشفمف كفانف اللحِوي ونف فِي أفيحاِم. وف وف
ِ لفِك دفاِريووسف الفففاِرِسيت نفةو أفيفضا  فِي مو الفكفهف وسف آبفاۭء وف ؤو تووبِينف رو كف يفد وعف مف انفانف وف يووحف يوويفادفاعف وف وسو البفاِء. أفِليفاِشيبف وف ؤو كفانف بفنوو لفِوي رو وف

انفانف بفِن أفلفيفاِشيبف بفاِر الفيحاِم إِلفى أفيحاِم يووحف تووبِينف فِي ِسففِر أفخف كف مف. مف لفهو ِِ قفابف مف مو توهو وف إِخف ِميئِيلف وف يفشووعو بفنو قفدف بفيفا وف شفرف شفبفيفا وف وسو اللحِويتِينف حف ؤو رو وف
بفۭة لف نفوف ِِ قفابف بفة  مو ِ نفوف ِل اح جو دف رف ِصيحِة دفاوو سفبف وف ِميِد حف التححف بِيحِ وف ابِينف. ِللتحسف عفق وبو بفوح ونو وف طفلفمو شولحمو وف مف يفا وف عووبفدف بفقفبوقفيفا وف تحنفيفا وف كفانف مف وف

اِب اِزِن الفبفوف خف اسفةف ِعنفدف مف اِرِسينف الفِحرف ا الفكفاِهِن. حف رف عفزف اِلي وف يفا الفوف مف فِي أفيحاِم نفحف ادفاقف وف لفِء فِي أفيحاِم يوويفاقِيمف بفِن يفشووعف بفِن يووصف كفانف هفؤو
نووجِ. الفكفاتِِب ِغنفاۭء بِالص  ۭد وف مف بِحف حۭ وف نووا بِففرف ِليمف ِلكفيف يودفشتِ شف اِكنِِهمف ِليفأفتووا بِِهمف إِلفى أوورو ِميعِ أفمف ِليمف طفلفبووا اللحِويتِينف ِمنف جف شف ِشيِن سووِر أوورو ِعنفدف تفدف وف

الفِعيدفاِن بفاِب وف الرح وتف. وف مو عفزف بفعف وف قووِل جف ِمنف حو اِل وف ِمنف بفيفِت الفِجلفجف ِ وف ِمنف ِضيفاعِ النحطووففاتِيت ِليمف وف شف لف أوورو وف ةِ حف ائِرف غفنتِينف ِمنف الدح عف بفنوو الفمو تفمف ففاجف
ِليمف شف لف أوورو وف فوِسِهمف ِضيفاعا  حف غفنتِينف بفنووا لفنف سفاءف يفهووذفا. لفنح الفمو ؤف تو رو عفدف أفصف الس ورف وف ابف وف الفبفوف وا الشحعفبف وف رو طفهح اللحِوي ونف وف نفةو وف رف الفكفهف تفطفهح وف

فو نِصف يفا وف هومف هووشفعف اءف رف سفارف وف ِن وف مف وف بفاِب الدتِ اِحدفةو يفِمينا  عفلفى الس وِر نفحف ِت الفوف سفارف اِدينف وف مح تفيفِن ِمنف الفحف قفتفيفِن عفِظيمف تو فِرف أفقفمف عفلفى الس وِر وف
تحنفيفا يفا بفِن مف عف كفِريحا بفنو يوونفاثفانف بفِن شفمف اِق زف نفِة بِالفبفوف ِمنف بفنِي الفكفهف ِميفا وف يِرف عفيفا وف شفمف يفاِمينو وف بِنف يفهووذفا وف شولحمو وف مف ا وف رف عفزف يفا وف رف عفزف سفاِء يفهووذفا وف ؤف رو
ِ ِل اح جو دف رف نفانِي بِآلفِت ِغنفاِء دفاوو حف يفهووذفا وف نفثفنفئِيلو وف اعفايو وف مف ِجلفلفيو وف ِملفلفيو وف ئِيلو وف رف عفزف يفا وف عف توهو شفمف وف إِخف ك ورف بفِن آسفافف وف ايفا بفِن زف بفِن ِميخف

مف هو امف ا الفكفاتِبو أفمف رف عفزف اِء. وف دف إِلفى بفاِب الفمف قف بفيفِت دفاوو عفِد الس وِر ففوف صف دف ِعنفدف مف ِدينفِة دفاوو جِ مف ِعدووا عفلفى دفرف مف صف لفهو ِِ قفابف ِعنفدف بفاِب الفعفيفِن الحِذي مو وف
قا  جِ التحنفانِيِر إِلفى الس وِر. شفرف فو الشحعفِب عفلفى الس وِر ِمنف ِعنفِد بورف نِصف اءفهفا وف رف أفنفا وف مف وف لفهو ِِ قفابف اِدينف مو مح قفةو الثحانِيفةو ِمنف الفحف ِت الفِفرف سفارف وف

ِن جف قففووا فِي بفاِب الستِ وف أفِن وف جِ الفِمئفِة إِلفى بفاِب الضح بورف نفنفئِيلف وف جِ حف بورف ِك وف قف بفاِب السحمف ففوف قف الفبفاِب الفعفتِيِق وف ففوف ايِمف وف ِق بفاِب أفففرف ِمنف ففوف .الفعفِريِض وف
نفنفيفا حف كفِريحا وف زف أفلفيووِعينفايو وف ايفا وف ِميخف ِمنفيفاِمينو وف عفِسيحا وف مف نفةو أفِليفاقِيمو وف الفكفهف ِعي وف لفةِ مف فو الفوو نِصف أفنفا وف ِ وف اِدينف فِي بفيفِت اح مح قفتفاِن ِمنف الفحف قففف الفِفرف ففوف

ِكيلو يفا الفوف حف رف يِزف غفن ونف وف غفنحى الفمو رو وف ِعيلفمو وعفازف لفِكيحا وف مف انفانو وف يفهووحف ي وف عوزتِ ارو وف أفلفعفازف عفيفا وف شفمف عفِسيحا وف مف اِق وف ِم. بِالفبفوف وا فِي ذفِلكف الفيفوف ذفبفحو وف
حا  عفِظيما  مف ففرف هو حف ف أفففرف وا لفنح اح ففِرحو ة  وف شفِليمف عفنف بوعفۭد. ذفبفائِحف عفِظيمف حو أوورو سوِمعف ففرف النتِسفاءو أفيفضا  وف لفدو وف ففِرحف الفوف ِم. وف كحلف فِي ذفِلكف الفيفوف تفوف وف

اللحِويتِينف لفنح يفهووذفا نفِة وف دوِن أفنفِصبفةف الشحِريعفِة ِللفكفهف قووِل الفمو ا ِمنف حو عووا فِيهف مف شفاِر ِليفجف الفعف ائِِل وف الفوف ففائِعِ وف الرح ائِِن وف زف اِدعِ ِللفخف خف أونفاس  عفلفى الفمف
ِهيِر اسفةف التحطف ِحرف اسفةف إِلفِهِهمف وف اِرِسينف ِحرف اقِِفينف حف اللحِويتِينف الفوف نفِة وف نِِه. ففِرحف بِالفكفهف انف ابف سولفيفمف دف وف ِصيحِة دفاوو سفبف وف ابوونف حف الفبفوح غفن ونف وف كفانف الفمو .وف

ِ ِميۭد ِلح تفحف بِيحۭ وف ِغنفاءو تفسف غفنتِينف وف وسو مو ؤو نفذو الفقفِديِم كفانف رو آسفافف مو دف وف يفا. لفنحهو فِي أفيحاِم دفاوو مف أفيحاِم نفحف لف وف ِِ بحابف رو ائِيلف فِي أفيحاِم زف رف كفانف كول  إِسف وف
ونف سوونف ِلبفنِي هفارو كفانف اللحِوي ونف يوقفدتِ سوونف ِللحِويتِينف وف كفانووا يوقفدتِ ِمِه وف ۭم فِي يفوف رف كولتِ يفوف ابِينف أفمف الفبفوح غفنتِينف وف د ونف أفنفِصبفةف الفمو  .يوؤف

ِ إِلفى الفبفِد اعفِة اح مف لو فِي جف خو وآبِيتا  لف يفدف مو ونِيتا  وف تووبا  فِيِه أفنح عفم  كف ِجدف مف وو وسفى فِي آذفاِن الشحعفِب وف ِم قوِرئف فِي ِسففِر مو مف لفمف. فِي ذفِلكف الفيفوف لفنحهو
كفۭة نفةف إِلفى بفرف نفا اللحعف لف إِلفهو وح حف مف وف لفيفِهمف بفلفعفامف ِليفلفعفنفهو وا عف رو تفأفجف اِء بفِل اسف الفمف بفِز وف ائِيلف بِالفخو رف وا كولح اللحِفيِف. يولفقووا بفنِي إِسف زو ا سفِمعووا الشحِريعفةف ففرف لفمح وف

ائِيلف رف عوونف. ِمنف إِسف يفثو كفانووا سفابِقا  يفضف دفعا  عفِظيما  حف ف لفهو ِمخف ابفةو طووبِيحا قفدف هفيحأ دفعِ بفيفِت إِلفِهنفا قفرف قفامو عفلفى ِمخف قفبفلف هفذفا كفانف أفلفيفاِشيبو الفكفاِهنو الفمو وف
نفِة فِيعفةف الفكفهف رف ابِينف وف الفبفوح غفنتِينف وف الفمو ةف اللحِويتِينف وف يفِت ففِريضف الزح ِر وف مف الفخف حِ وف رف الفقفمف عوشف النِيفةف وف ورف وف الفبفخو اِت وف فِي كولتِ هفذفا لفمف أفكونف فِي. التحقفِدمف وف

ِليمف شف أفتفيفتو إِلفى أوورو ِلِك وف تفأفذفنفتو ِمنف الفمف بفعفدف أفيحاۭم اسف ِلِك وف لفتو إِلفى الفمف لف دفخف ِِ ِلِك بفابف تفا مف شفسف تفحف الثحلفثِينف لفرف ِليمف لفنتِي فِي السحنفِة اِلثفنفتفيفِن وف شف .أوورو
ِ دفعا  فِي ِديفاِر بفيفِت اح ِلِه لفهو ِمخف ِل طووبِيحا بِعفمف تو الشحرح الحِذي عفِملفهو أفلفيفاِشيبو لفجف ففِهمف ِميعف آنِيفِة بفيفِت طووبِيحا. وف تو جف حف طفرف رو ِجدتا  وف نِي الفمف سفاءف وف

وِر الفبفخو ِة وف عف التحقفِدمف ِ مف ا آنِيفةف بفيفِت اح تو إِلفيفهف دفدف رف اِدعف وف خف وا الفمف رو تو ففطفهح رف أفمف دفعِ وف خف ِو ِم اِرجف الف بف. خف تو أفنح أفنفِصبفةف اللحِويتِينف لفمف توعفطف بفلف هفرف عفِلمف وف
ِلِه قف اِحۭد إِلفى حف ِل كول  وف غفن ونف عفاِملوو الفعفمف الفمو قولفتو. اللحِوي ونف وف لفةف وف تو الفوو مف اصف ِ؟: [ففخف اذفا توِركف بفيفتو اح اِكنِِهمف] ِلمف مف فِي أفمف قفففتوهو أفوف مف وف توهو عف مف أفتفى. ففجف وف

ائِِن زف نفة  عفلفى الفخف زف تو خف أفقفمف اِزِن وف خف يفِت إِلفى الفمف الزح ِر وف مف الفخف حِ وف ِر الفقفمف ففدفايفا ِمنف اللحِويتِينف: كول  يفهووذفا بِعوشف ادووقف الفكفاتِبف وف صف يفا الفكفاِهنف وف لفمف شف
تِِهمف وف وا عفلفى إِخف لفيفِهمف أفنف يفقفِسمو كفانف عف نفاءف وف ِسبووا أومف مف حو تحنفيفا لفنحهو ك ورف بفِن مف ِو زف انفانف بفنف انِبِِهمف حف بِجف حو. وف لف تفمف ِل هفذفا وف نِي يفا إِلفِهي ِمنف أفجف اذفكورف

وف شفعفائِِرِه نفحف وف بفيفِت إِلفِهي وف ا نفحف سفنفاتِي الحتِي عفِملفتوهف ۭم. حف زف يفأفتوونف بِحو عفاِصرف فِي السحبفِت وف ما  يفدووسوونف مف أفيفتو فِي يفهووذفا قفوف فِي تِلفكف الفيحاِم رف
مف بفيفِعِهِم الطحعفامف لفيفِهمف يفوف دفتو عف هف فشف لو ففأ مف ا يوحف كولتِ مف تِيۭن وف ِعنفۭب وف ۭر وف مف ِم السحبفِت بِخف ِليمف فِي يفوف شف لوونف أوورو خو أفيفضا  يفدف ِميرا  وف لوونف حف متِ يوحف .وف

ِليمف شف يفبِيعوونف فِي السحبفِت ِلبفنِي يفهووذفا فِي أوورو اعفۭة وف كولتِ بِضف ۭك وف ا كفانووا يفأفتوونف بِسفمف وِري ونف السحاِكنوونف بِهف الص  قولفتو. وف اءف يفهووذفا وف تو عوظفمف مف اصف ففخف
مف ِدينفِة: [لفهو عفلفى هفِذِه الفمف لفيفنفا كولح هفذفا الشحرتِ وف نفا عف لفبف إِلفهو كومف هفكفذفا ففجف مف السحبفِت؟ أفلفمف يفففعفلف آبفاؤو نتِسوونف يفوف تودف لوونفهو وف قفبِيحو الحِذي تفعفمف رو الف ا هفذفا الفمف مف

نتِسوونف السحبفتف ائِيلف إِذف تودف رف با  عفلفى إِسف أفنفتومف تفِزيدوونف غفضف قولفتو]. وف ابو وف فنف توغفلفقف الفبفوف تو بِأ رف ِليمف قفبفلف السحبفِت أفنتِي أفمف شف ابو أوورو تف أفبفوف لفمف ا أفظف كفانف لفمح وف
ا بفعفدف السحبفِت وهفا إِلفى مف ِم السحبفِت. أفنف لف يفففتفحو ل  فِي يفوف لف ِحمف خو تحى لف يفدف اِب حف انِي عفلفى الفبفوف تو ِمنف ِغلفمف أفقفمف اعفۭة. وف بفائِعوو كولتِ بِضف ارو وف ففبفاتف الت جح

اثفنفتفيفِن ة  وف رح شفِليمف مف اِرجف أوورو مف. خف قولفتو لفهو لفيفِهمف وف دفتو عف هف فشف لفيفكومف: [ففأ تومف ففإِنتِي أولفِقي يفدا  عف انِِب الس وِر؟ إِنف عودف اذفا أفنفتومف بفائِتوونف بِجف ِمنف ذفِلكف]. ِلمف وف
قفِت لفمف يفأفتووا فِي السحبفِت ِم السحبفِت. الفوف ِل تفقفِديِس يفوف ابف لفجف سووا الفبفوف رو يفحف يفأفتووا وف وا وف رو قولفتو ِللحِويتِينف أفنف يفتفطفهح نِي يفا إِلفِهي. وف ذفا أفيفضا  اذفكورف بِهف

تِكف مف حف ةِ رف ثفرف سفبف كف أحفف عفلفيح حف تفرف وآبِيحاۭت. وف مو ونِيحاۭت وف عفم  دووِديحاۭت وف نووا نِسفاء  أفشف أفيفتو الفيفهوودف الحِذينف سفاكف فو كفلفِم. فِي تِلفكف الفيحاِم أفيفضا  رف نِصف وف
شفعفۭب ِ بفلف بِِلسفاِن شفعفۭب وف ل مف بِاللتِسفاِن الفيفهووِديت ِسنوونف التحكف لفمف يفكوونووا يوحف ِ وف دووِديت مف أونفاسا . بفنِيِهمف بِاللتِسفاِن الفشف بفتو ِمنفهو رف ضف مف وف لفعفنفتوهو مف وف توهو مف اصف ففخف

ِ قفائِل  مف بِالح لفففتوهو تفحف اسف هومف وف نفتفففتو شوعوورف فوِسكومف: [وف لف لفنف ذووا ِمنف بفنفاتِِهمف ِلبفنِيكومف وف لف تفأفخو ف. لف توعفطووا بفنفاتِكومف ِلبفنِيِهمف وف طفأ لفِء أفخف ِل هفؤو أفلفيفسف ِمنف أفجف
ائِيلف رف ِلكا  علفى كولتِ إِسف و مف عفلفهو اح بووبا  إِلفى إِلفِهِه ففجف حف كفانف مف ِلك  ِمثفلوهو وف ةِ مف ِم الفكفثِيرف لفمف يفكونف فِي الومف ائِيلف وف رف ِلكو إِسف انو مف عفلفتفهو. سولفيفمف هووف أفيفضا  جف

ِطئو نفبِيحاتو يوخف نفبِيحاۭت؟. النتِسفاءو الفجف سفاكفنفِة نِسفاۭء أفجف لووا كولح هفذفا الشحرتِ الفعفِظيِم بِالفِخيفانفِة ِضدح إِلفِهنفا بِمو كوتو لفكومف أفنف تفعفمف لف نفسف اِحد  ِمنف بفنِي] ففهف كفانف وف وف
توهو ِمنف ِعنفِدي دف ِ ففطفرف ونِيت ورو را  ِلسفنفبفلحطف الفحو نووِت. يوويفادفاعف بفِن أفلفيفاِشيبف الفكفاِهِن الفعفِظيِم ِصهف دف الفكفهف عفهف نووتف وف سووا الفكفهف مف نفجح هومف يفا إِلفِهي لفنحهو اذفكورف

اللحِويتِينف عفيحنفۭة. وف ِمنفۭة مو طفِب فِي أفزف بفاِن الفحف ِل قورف لفجف ِلِه وف اِحۭد عفلفى عفمف اللحِويتِينف كولح وف نفِة وف اسفاِت الفكفهف تو ِحرف أفقفمف مف ِمنف كولتِ غفِريۭب وف توهو رف ففطفهح
اِت ِللفبفاكوورف يفِر. وف نِي يفا إِلفِهي بِالفخف ففاذفكورف . 

صدق ا العظيم



سورة استير

بسم ا الرحمن الرحيم
 

وشف شفِويرو دفثف فِي أفيحاِم أفحف حف ة . (وف ِرينف كوورف ِعشف سفبفعۭ وف لفكف ِمنف الفِهنفِد إِلفى كووۭش عفلفى ِمئفۭة وف وشو الحِذي مف شفِويرو أفنحهو فِي تِلفكف الفيحاِم ِحينف) هووف أفحف
يفِش بِيِدِه جف عف سفائِِه وف ؤف ِميعِ رو ة  ِلجف ِليمف لفِكِه عفِملف وف ِر فِي السحنفِة الثحاِلثفِة ِمنف مو لفِكِه الحِذي فِي شووشفنف الفقفصف ِ مو ِسيت وشو عفلفى كورف شفِويرو ِلكو أفحف لفسف الفمف جف

ما  انِينف يفوف ثفمف ة  ِمئفة  وف تِِه أفيحاما  كفثِيرف لفِل عفظفمف قفارف جف وف لفِكِه وف ِد مو جف رف ِغنفى مف هف هفا ِحينف أفظف سفاؤو ؤف رو ففاءو الفبولفدفاِن وف هو شورف امف أفمف اِدي وف مف ِعنفدف. ففاِرسف وف وف
ِر نحِة قفصف ة  سفبفعفةف أفيحاۭم فِي دفاِر جف ِليمف ِغيِر وف ِر ِمنف الفكفبِيِر إِلفى الصح وِدينف فِي شووشفنف الفقفصف جو وف ِميعِ الشحعفِب الفمف ِلكو ِلجف اِء هفِذِه الفيحاِم عفِملف الفمف انفِقضف

ةۭ ِمنف ذفهفۭب أفِسرح اۭم وف خف ِمدفةۭ ِمنف رو أفعف ۭة وف لفقفاۭت ِمنف فِضح واۭن فِي حف جو أورف عفلحقفۭة بِِحبفاۭل ِمنف بفزتۭ وف ونِيحۭة مو انفجو مف أفسف اءف وف رف ضف خف اءف وف ۭة بفيفضف فنفِسجف ِلِك بِأ الفمف
دف وف اۭم أفسف خف رو دورتۭ وف ۭر وف مف رف مف ۭت وف عۭ ِمنف بفهف زح جف ۭة عفلفى مو فِضح ِم. وف سفبف كفرف ةۭ حف ِلِكي  بِكفثفرف رو الفمف مف الفخف كفاِل وف تفِلففةو الفشف خف النِيفةو مو قفاءو ِمنف ذفهفۭب وف كفانف الستِ وف

ِلِك ِر. الفمف سفبف الفمف بو حف كفانف الش رف اِحۭد. وف ا كولتِ وف سفبف ِرضف لووا حف ِلكو عفلفى كولتِ عفِظيۭم فِي بفيفتِِه أفنف يفعفمف سفمف الفمف .لفمف يفكونف غفاِصب  لفنحهو هفكفذفا رف
وشف شفِويرو ِلِك أفحف لفِك الحِذي ِللفمف ة  ِللنتِسفاِء فِي بفيفِت الفمو ِليمف ِلكفةو عفِملفتف أفيفضا  وف تِي الفمف شف وف ِر قفالف. وف مف ِلِك بِالفخف ا طفابف قفلفبو الفمف ِم السحابِعِ لفمح فِي الفيفوف

وشف أفنف يفأفتووا شفِويرو ِلِك أفحف ونف بفيفنف يفدفيِ الفمف ِدمو يفاِن السحبفعفِة الحِذينف كفانووا يفخف كفسف الفِخصف كفرف ِزيثفارف وف ثفا وف أفبفغف بِغفثفا وف بوونفا وف رف حف ثفا وف بِزف انف وف هوومف ِلمف
نفظفِر سفنفةف الفمف ا كفانفتف حف ا لفنحهف الفهف مف سفاءف جف ؤف الر  لفِك ِليوِريف الش عووبف وف ِلِك بِتفاجِ الفمو اِم الفمف ِلكفِة إِلفى أفمف تِي الفمف شف سفبف. بِوف تِي أفنف تفأفتِيف حف شف ِلكفةو وف فبفِت الفمف ففأ

يفاِن ِلِك عفنف يفِد الفِخصف ِر الفمف بوهو فِيِه. أفمف تفعفلف غفضف اشف ا  وف ِلكو ِجدت تفاظف الفمف ِمنفِة . ففاغف اِء الفعفاِرفِينف بِالفزف كفمف ِلكو ِللفحو قفالف الفمف ِلِك(وف رو الفمف لفنحهو هفكفذفا كفانف أفمف
اِء الفقفضف ِميعِ الفعفاِرفِينف بِالس نحِة وف وف جف سفاِء. نفحف ؤف وكفانف سفبفعفةف رو مو مف سفنفا وف رف مف سف وف رف مف ِشيشف وف تفرف اثفا وف مف أفدف ِشيثفارف وف شفنفا وف بوونف إِلفيفِه كفرف قفرتِ كفانف الفمو وف

لفِك ل  فِي الفمو ِلسوونف أفوح يفجف ِلِك وف هف الفمف جف ونف وف اِدي الحِذينف يفرو مف ِلِك): [ففاِرسف وف ِل الفمف لف كفقفوف ا لفمف تفعفمف تِي لفنحهف شف ِلكفِة وف لو بِالفمف اذفا يوعفمف سفبف الس نحِة مف حف
يفاِن؟ وشف عفنف يفِد الفِخصف شفِويرو سفاِء] أفحف ؤف الر  ِلِك وف امف الفمف وكفانو أفمف مو سفاِء: [ففقفالف مف ؤف ِميعِ الر  ِلكفةو بفلف إِلفى جف تِي الفمف شف نفبفتف وف دفهو أفذف حف ِلِك وف لفيفسف إِلفى الفمف

وشف شفِويرو ِلِك أفحف ِميعِ الش عووِب الحِذينف فِي كولتِ بولفدفاِن الفمف جف يونِِهنح. وف هونح فِي أفعف اجو وف تفقفرف أفزف تحى يوحف ِميعِ النتِسفاِء حف ِلكفِة إِلفى جف بفرو الفمف فف يفبفلوغو خف لفنحهو سفوف
اِمِه ففلفمف تفأفِت ِلكفِة إِلفى أفمف تِي الفمف شف تفى بِوف رف أفنف يوؤف وشف أفمف شفِويرو ِلكف أفحف ا يوقفالو إِنح الفمف اتِي. ِعنفدفمف اِدي اللحوف مف ئِيسفاتو ففاِرسف وف ِم تفقوولوهو رف فِي هفذفا الفيفوف وف

ِلِك سفاِء الفمف ؤف ِميعِ رو ِلكفِة ِلجف بفرف الفمف غفضفب . سفِمعفنف خف تِقفار  وف ِمثفلو ذفِلكف احف تفبف فِي سونفِن. وف لفيوكف ِلِكي  ِمنف ِعنفِدِه وف ر  مف جف أفمف رو ِلِك ففلفيفخف سونف ِعنفدف الفمف ففإِذفا حف
ا سفنو ِمنفهف نف ِهيف أفحف ا ِلمف لفكفهف ِلكو مو لفيوعفِط الفمف وشف وف شفِويرو ِلِك أفحف اِم الفمف تِي إِلفى أفمف شف اِدي ففلف يفتفغفيحرف أفنف لف تفأفِت وف مف ِلِك الحِذي. ففاِرسف وف رو الفمف عو أفمف مف ففيوسف

لفكفتِِه  مف هو فِي كولتِ مف ِرجو ة (يوخف ا عفِظيمف ِغيِر) لفنحهف اِجِهنح ِمنف الفكفبِيِر إِلفى الصح وف قفارف لفزف ِميعو النتِسفاِء الفوف ِلِك]. ففتوعفِطي جف يوِن الفمف سونف الفكفلفمو فِي أفعف ففحف
وكفانف مو ِل مف سفبف قفوف ِلكو حف عفِملف الفمف سفاِء وف ؤف الر  سفبف ِلسفانِِه. وف إِلفى كولتِ شفعفۭب حف ا وف سفبف ِكتفابفتِهف ِلِك إِلفى كولتِ بِلفۭد حف سفائِلف إِلفى كولتِ بولفدفاِن الفمف سفلف رف أفرف وف

بِِه لحمف بِذفِلكف بِِلسفاِن شفعف يوتفكف تِِه وف تفسفلتِطا  فِي بفيف ۭل مو جو   .ِليفكوونف كول  رف

ا لفيفهف تِمف بِِه عف ا حو مف ا عفِملفتفهو وف مف تِي وف شف وشف ذفكفرف وف شفِويرو ِلِك أفحف ِمدف غفضفبو الفمف ا خف وِر لفمح ونفهو. بفعفدف هفِذِه الومو ِدمو ِلِك الحِذينف يفخف انو الفمف لفبف: [ففقفالف ِغلفمف ِليوطف
نفظفِر إِلفى شووشفنف سفنفاِت الفمف ى الفحف عووا كولح الفففتفيفاِت الفعفذفارف مف لفكفتِِه ِليفجف مف كفلفءف فِي كولتِ بِلفِد مف ِلكو وو ِل الفمف كتِ لفيووف نفظفِر وف سفنفاتو الفمف ى حف ِلِك ففتفيفات  عفذفارف ِللفمف

ِرِهنح هفانف ِعطف لفيوعفطفيفنف أفدف اِرِس النتِسفاِء وف ِلِك حف ِ الفمف ِصيت ايف خف ِر إِلفى بفيفِت النتِسفاِء إِلفى يفِد هفيفجف لوكف. الفقفصف ِلِك ففلفتفمف سونو فِي عفيفنفيِ الفمف ففتفاةو الحتِي تفحف الف وف
تِي شف كفانف وف ِلِك ففعفِملف هفكفذفا]. مف يفنفيِ الفمف سونف الفكفلفمو فِي عف ِعي بفِن. ففحف ايو بفنو يفائِيرف بفِن شفمف دفخف رف هو مو مو ل  يفهووِدي  اسف جو ِر رف كفانف فِي شووشفنف الفقفصف

لف ِِ ِلكو بفابف رو مف ذفنفصح ِلِك يفهووذفا الحِذي سفبفاهو نفبووخف عف يفكونفيفا مف عف السحبفيِ الحِذي سوبِيف مف ِليمف مف شف ل  بِنفيفاِمينِي  قفدف سوبِيف ِمنف أوورو جو بتِيا . قفيفۭس رف رف كفانف مو وف
دفسحةف  تِيرف(ِلهف لف أوم ) أفيف أفسف ا أفب  وف ِه لفنحهو لفمف يفكونف لفهف ذفهفا. بِنفِت عفمتِ ا اتحخف هف أومتِ ا وف ِت أفبِيهف وف ِعنفدف مف نفظفِر وف سفنفةف الفمف حف ةِ وف ِميلفةف الص ورف ففتفاةو جف كفانفِت الف وف

ايو ِلنفففِسِه ابفنفة  دفخف رف ِلِك. مو تِيرو إِلفى بفيفِت الفمف ايف أوِخذفتف أفسف ِر إِلفى يفِد هفيفجف ات  إِلفى شووشفنف الفقفصف ِمعفتف ففتفيفات  كفثِيرف جو هو وف رو أفمف ِلِك وف ا سوِمعف كفلفمو الفمف ففلفمح
اِرِس النتِسفاِء ايف حف عف السحبفعِ. إِلفى يفِد هفيفجف ا إِيحاهفا مف ا ِليفعفِطيفهف أفنفِصبفتِهف ِرهفا وف هفاِن ِعطف فدف ِه ففبفادفرف بِأ يف ة  بفيفنف يفدف نفالفتف نِعفمف يفنفيفِه وف ففتفاةو فِي عف سونفِت الف حف وف

كفاۭن فِي بفيفِت النتِسفاِء سفِن مف ا إِلفى أفحف عف ففتفيفاتِهف ا مف نفقفلفهف ِلِك وف ا ِمنف بفيفِت الفمف اِت ِلتوعفطفى لفهف تفارف خف ا لفنح. الفففتفيفاِت الفمو ِجنفِسهف ا وف تِيرو عفنف شفعفبِهف بِرف أفسف لفمف توخف وف
بِرف اهفا أفنف لف توخف صف ايف أفوف دفخف رف ا. مو نفعو بِهف ا يوصف عفمح تِيرف وف ِة أفسف ِلمف عفنف سفلفمف تفعف امف دفاِر بفيفِت النتِسفاِء ِليفسف ما  أفمف ما  ففيفوف شحى يفوف ايو يفتفمف دفخف رف كفانف مو ا. وف لفمح وف

لو أفيحامو مف را  لفنحهو هفكفذفا كفانفتف توكف سفبف سونحِة النتِسفاِء اثفنفا عفشفرف شفهف ا حف وشف بفعفدف أفنف يفكوونف لفهف شفِويرو ِلِك أفحف وِل إِلفى الفمف بفةو ففتفاةۭ ففففتفاةۭ ِللد خو بفلفغفتف نفوف
ِلِك لو إِلفى الفمف خو هفكفذفا كفانفتف كول  ففتفاةۭ تفدف هفاِن تفعفط ِر النتِسفاِء وف أفدف يفاِب وف ۭر بِالفطف هو ِستحةف أفشف رتِ وف يفِت الفمو ۭر بِزف هو ا قفالفتف عفنفهو. تفعفط ِرِهنح ِستحةف أفشف كول  مف وف

ِلِك ا ِمنف بفيفِت النتِسفاِء إِلفى بفيفِت الفمف عفهف وِل مف ا ِللد خو ِطيف لفهف غفازف. أوعف عفتف إِلفى بفيفِت النتِسفاِء الثحانِي إِلفى يفِد شفعفشف جف بفاحِ رف فِي الصح لفتف وف سفاِء دفخف فِي الفمف
ِ اِريت اِرِس السحرف ِلِك حف ِ الفمف ِصيت ا. خف ِمهف دوِعيفتف بِاسف ِلكو وف ا الفمف ِلِك إِلح إِذفا سورح بِهف لف إِلفى الفمف خو ائِلف عفمتِ. لفمف تفعودف تفدف تِيرف ابفنفِة أفبفيِحف بفةو أفسف ا بفلفغفتف نفوف لفمح وف

اِرسو النتِسفاِء ِلِك حف ِصي  الفمف ايو خف نفهو هفيفجف ا قفالف عف لوبف شفيفئا  إِلح مف ِلِك لفمف تفطف وِل إِلفى الفمف ذفهفا ِلنفففِسِه ابفنفة  ِللد خو ايف الحِذي اتحخف دفخف رف تِيرو تفنفالو. مو كفانفتف أفسف وف
آهفا نف رف نفيف كولتِ مف ة  فِي عفيف ِر الفعفاِشِر . نِعفمف لفِكِه فِي الشحهف وشف إِلفى بفيفِت مو شفِويرو ِلِك أفحف تِيرو إِلفى الفمف أوِخذفتف أفسف رو ِطيبِيتف(وف فِي السحنفِة) هووف شفهف

لفِكِه لفِك عفلفى. السحابِعفِة ِلمو عف تفاجف الفمو ضف ى ففوف ِميعِ الفعفذفارف ثفرف ِمنف جف هو أفكف سفانا  قودحامف إِحف ة  وف دفتف نِعفمف جف وف ِميعِ النتِسفاِء وف ثفرف ِمنف جف تِيرف أفكف ِلكو أفسف بح الفمف فحف ففأ
تِي شف كفانف وف ا مف لحكفهف مف ا وف أفِسهف تِيرف. رف ةف أفسف ِليمف عفبِيِدِه وف سفائِِه وف ؤف ِميعِ رو ة  ِلجف ة  عفِظيمف ِليمف ِلكو وف عفِملف الفمف سفبف. وف أفعفطفى عفطفايفا حف ة  ِللفبِلفِد وف احف عفِملف رف وف

ِلِك ِم الفمف ِلِك. كفرف اِلسا  بِبفاِب الفمف ايو جف دفخف رف ى ثفانِيفة  كفانف مو ِمعفِت الفعفذفارف ا جو لفمح اهفا. وف صف ا أفوف ا كفمف شفعفبِهف ا وف تف عفنف ِجنفِسهف بفرف تِيرو أفخف لفمف تفكونف أفسف وف
ايو دفخف رف هو. مو ا ِعنفدف بِيفتِهف ا كفانفتف فِي تفرف ايف كفمف دفخف رف ِل مو سفبف قفوف لو حف تِيرو تفعفمف كفانفتف أفسف ِلِك. وف اِلسا  فِي بفاِب الفمف ايو جف دفخف رف ا كفانف مو نفمف فِي تِلفكف الفيحاِم بفيف

وشف شفِويرو ِلِك أفحف ا إِلفى الفمف مف دحا أفيفِديفهو لفبفا أفنف يفمو طف اِرسفا الفبفاِب وف ِلِك حف ِصيحا الفمف شو خف تفرف تِيرف. غفِضبف بِغفثفانو وف بفرف أفسف فخف ايف ففأ دفخف رف رو ِعنفدف مو ففعوِلمف الفمف
ايف دفخف رف ِم مو ِلكف بِاسف تِيرو الفمف تف أفسف بفرف فخف ِلكفةف ففأ امف. الفمف بفاِر الفيحاِم أفمف كوتِبف ذفِلكف فِي ِسففِر أفخف شفبفۭة وف ا عفلفى خف ِلبفا ِكلفهومف ِجدف ففصو وو ِر وف فففوِحصف عفِن الفمف

ِلِك  .الفمف



عفهو سفاِء الحِذينف مف ؤف ِميعِ الر  قف جف ِسيحهو ففوف عفلف كورف جف قحاهو وف رف اِجيح وف دفاثفا الفجف انف بفنف هفمف وشو هفامف شفِويرو ِلكو أفحف وِر عفظحمف الفمف ففكفانف كول  عفبِيِد. بفعفدف هفِذِه الومو
ِلكو صفى بِِه الفمف انف لفنحهو هفكفذفا أفوف امف دوونف ِلهف جو يفسف ثوونف وف ِلِك يفجف ِلِك الحِذينف بِبفاِب الفمف دف. الفمف جو لفمف يفسف ثو وف ايو ففلفمف يفجف دفخف رف ا مو أفمح ِلِك الحِذينف. وف ففقفالف عفبِيدو الفمف

ايف دفخف رف ِلِك ِلمو ِلِك؟: [بِبفاِب الفمف رف الفمف اذفا تفتفعفدحى أفمف وا هفلف يفقوومو كفلفمو] ِلمف انف ِليفرو وا هفامف بفرو مف أفخف عف لفهو مف لفمف يفكونف يفسف ما  وف ما  ففيفوف ونفهو يفوف لتِمو إِذف كفانووا يوكف وف
فنحهو يفهووِدي  هومف بِأ بفرف ايف لفنحهو أفخف دفخف رف با . مو انو غفضف ف هفامف تفلف دو لفهو امف جو لف يفسف ثوو وف ايف لف يفجف دفخف رف انو أفنح مو أفى هفامف ا رف لفمح دح. وف نفيفِه أفنف يفمو دوِريف فِي عفيف ازف وف

ايف دفخف رف وهو عفنف شفعفِب مو بفرو مف أفخف دفهو لفنحهو حف ايف وف دفخف رف وشف شفعفبف. يفدفهو إِلفى مو شفِويرو لفكفِة أفحف مف ِميعف الفيفهووِد الحِذينف فِي كولتِ مف ِلكف جف انو أفنف يوهف ففطفلفبف هفامف
ايف دفخف رف ِل . مو ِر الفوح ِر نِيسفانف(فِي الشحهف وشف كفانووا يولفقوونف فوورا  ) أفيف شفهف شفِويرو ِلِك أفحف ةف ِللفمف عفة (فِي السحنفِة الثحانِيفِة عفشفرف انف ِمنف) أفيف قورف امف هفامف أفمف

ۭر إِلفى الثحانِي عفشفرف  ۭر إِلفى شفهف ِمنف شفهف ۭم وف ۭم إِلفى يفوف ِر أفذفارف(يفوف وشف). أفيف شفهف شفِويرو ِلِك أفحف انو ِللفمف تتِت : [ففقفالف هفامف تفشف ا مو ود  شفعفب  مح جو وف إِنحهو مف
مف كوهو ِلِك تفرف ِلِك ففلف يفِليقو بِالفمف لوونف سونفنف الفمف هومف لف يفعفمف ِميعِ الش عووِب وف ة  ِلجف غفايِرف مف مو سونفنوهو لفكفتِكف وف مف ق  بفيفنف الش عووِب فِي كولتِ بِلفِد مف تفففرتِ مو سونف. وف ففإِذفا حف

ِلِك ائِِن الفمف زف ا إِلفى خف تفى بِهف لف ِليوؤف لوونف الفعفمف ِة فِي أفيفِدي الحِذينف يفعفمف نفۭة ِمنف الفِفضح زف ةف آلفِف وف أفنفا أفِزنو عفشفرف تفبف أفنف يوبفادووا وف ِلِك ففلفيوكف عف. ِعنفدف الفمف ففنفزف
ِ الفيفهووِد ِ عفدووت اِجيت اثفا الفجف دف انف بفِن هفمف امف طفاهو ِلهف أفعف هو ِمنف يفِدِه وف اتِمف ِلكو خف انف. الفمف امف ِلكو ِلهف قفالف الفمف الشحعفبو أفيفضا  ِلتفففعفلف بِِه: [وف ِطيفتف لفكف وف ةو قفدف أوعف الفِفضح

سونو فِي عفيفنفيفكف ا يفحف اِزبفِة]. مف رف انو إِلفى مف رف بِِه هفامف ا أفمف سفبف كولتِ مف كوتِبف حف ِم الثحاِلثف عفشفرف ِمنفهو وف ِل فِي الفيفوف ِر الفوح ِلِك فِي الشحهف ففدوِعيف كوتحابو الفمف
اتِِم تِمف بِخف خو وشف وف شفِويرو ِلِك أفحف ِم الفمف كولتِ شفعفۭب كفِلسفانِِه كوتِبف بِاسف ا وف سفاِء شفعفۭب ففشفعفۭب كولتِ بِلفۭد كفِكتفابفتِهف ؤف إِلفى رو لفةِ بِلفۭد ففبِلفۭد وف إِلفى وو ِلِك وف الفمف

ۭم النتِسفاِء فِي يفوف ففاِل وف الفطف ِميعِ الفيفهووِد ِمنف الفغولفِم إِلفى الشحيفخِ وف إِبفادفةِ جف قفتفِل وف ِلِك ِلهفلفِك وف ِسلفِت الفِكتفابفاتو بِيفِد الس عفاةِ إِلفى كولتِ بولفدفاِن الفمف أورف ِلِك وف الفمف
ِر الثحانِي عفشفرف  اِحۭد فِي الثحاِلثف عفشفرف ِمنف الشحهف ِر أفذفارف(وف مف) أفيف شفهف تفهو ِلبووا غفنِيمف أفنف يفسف تف. وف ِهرف عفطفاةِ سونحة  فِي كولتِ الفبولفدفاِن أوشف ةو الفِكتفابفِة الفمو صوورف
ِم ذفا الفيفوف ينف ِلهف تفِعدتِ سف ِميعِ الش عووِب ِليفكوونووا مو ِر. بفيفنف جف رو فِي شووشفنف الفقفصف ِطيف الفمف أوعف مف وف ِلِك يفِحث هو رو الفمف أفمف جف الس عفاةو وف رف ِلكو. ففخف لفسف الفمف جف وف
تفبفكفتف ِدينفةو شووشفنو ففارف ا الفمف أفمح ِب وف انو ِللش رف هفامف  .وف

اءف إِلفى قودحاِم بفاِب جف ة  وف رح ة  مو ة  عفِظيمف خف خف صفرف رف صف ِدينفِة وف سفِط الفمف جف إِلفى وف رف خف اۭد وف مف حا  بِرف لفبِسف ِمسف ا عوِملف شفقح ثِيفابفهو وف ايو كولح مف دفخف رف ِلمف مو ا عف لفمح وف
حا  هووف لفبِس  ِمسف ِلِك وف د  بفابف الفمف لو أفحف خو ِلِك لفنحهو لف يفدف ة  ِعنفدف الفيفهووِد. الفمف ة  عفِظيمف نفاحف سونحتوهو كفانفتف مف ِلِك وف رو الفمف ا أفمف لف إِلفيفهف صف ا وف يفثومف ةۭ حف فِي كولتِ كوورف وف

نفِحيب  بوكفاء  وف م  وف وف صف اد  ِلكفثِيِرينف. وف مف رف ح  وف شف ِمسف انفففرف سفلفتف ثِيفابا . وف أفرف ا  وف ِلكفةو ِجدت ِت الفمف تفمح وهفا ففاغف بفرو أفخف ا وف يفانوهف ِخصف تِيرف وف اِري أفسف وف لفتف جف ففدفخف
ِحِه عفنفهو ففلفمف يفقفبفلف عِ ِمسف ِل نفزف لفجف ايف وف دفخف رف ِصيحة  إِلفى. ِللفبفاِس مو طفتفهو وف أفعف ا وف يفهف قفففهو بفيفنف يفدف ِلِك الحِذي أفوف يفاِن الفمف اِحدا  ِمنف ِخصف تِيرو هفتفاخف وف ففدفعفتف أفسف

اذفا ِلمف اذفا وف لفمف مف ايف ِلتفعف دفخف رف بفلفغِ. مو عفنف مف ابفهو وف ا أفصف ايو بِكولتِ مف دفخف رف هو مو بفرف فخف ِلِك ففأ امف بفاِب الفمف ِدينفِة الحتِي أفمف ِة الفمف ايف إِلفى سفاحف دفخف رف جف هفتفاخو إِلفى مو رف ففخف
ا ِطيف فِي شووشفنف ِلهفلفِكِهمف ِليوِريفهف ِر الحِذي أوعف ةف ِكتفابفِة الفمف طفاهو صوورف أفعف ِلِك عفِن الفيفهووِد ِلبفادفتِِهمف وف ائِِن الفمف زف نِِه ِلخف زف انو بِوف عفدف هفامف ِة الحِذي وف الفِفضح

ا بِهف ِل شفعف لوبف ِمنفهو لفجف تفطف عف إِلفيفِه وف رح تفتفضف ِلِك وف لف إِلفى الفمف خو ا أفنف تفدف يووِصيفهف هفا وف بِرف يوخف تِيرف وف ايف. لفسف دفخف رف تِيرف بِكفلفِم مو بفرف أفسف أفخف فتفى هفتفاخو وف تف. ففأ ففكفلحمف
ايف دفخف رف ِصيحة  إِلفى مو طفتفهو وف أفعف تِيرو هفتفاخف وف ِلِك إِلفى: [أفسف أفةۭ إِلفى الفمف رف لف أفِو امف ۭل دفخف جو ونف أفنح كولح رف ِلِك يفعفلفمو شوعووِب بِلفِد الفمف ِلِك وف بِيِد الفمف إِنح كولح عف

يفا ِلكو قفِضيبف الذحهفِب ففإِنحهو يفحف د  لفهو الفمف اِحدفة  أفنف يوقفتفلف إِلح الحِذي يفمو عف ففشفِريعفتوهو وف لفمف يودف اِخِليحِة وف اِر الدح ِلِك هفِذِه الثحلفثِينف. الدح لف إِلفى الفمف خو عف لفدف أفنفا لفمف أودف وف
ما  تِيرف]. يفوف ايف بِكفلفِم أفسف دفخف رف وا مو بفرو فخف تِيرو. ففأ بف أفسف اوف ايو أفنف توجف دفخف رف ِميعِ: [ففقفالف مو ِلِك دوونف جف لف تفففتفِكِري فِي نفففِسِك أفنحِك تفنفِجينف فِي بفيفِت الفمف

بفيفتو أفبِيِك ففتفبِيدوونف. الفيفهووِد ا أفنفِت وف أفمح رف وف كفاۭن آخف اةو ِللفيفهووِد ِمنف مف النحجف جو وف قفِت يفكوونو الفففرف ِ سوكووتا  فِي هفذفا الفوف لفمو إِنف كونفِت. لفنحِك إِنف سفكفتت نف يفعف مف وف
لفِك لفِت إِلفى الفمو صف قفۭت ِمثفِل هفذفا وف ايو!] ِلوف دفخف رف بف مو اوف تِيرو أفنف يوجف وا ِمنف: [ففقفالفتف أفسف صوومو وِدينف فِي شووشفنف وف جو وف ِميعف الفيفهووِد الفمف عف جف مف اذفهفِب اجف

ارا  نفهف بووا ثفلفثفةف أفيحاۭم لفيفل  وف رف لف تفشف لف تفأفكولووا وف تِي وف اِريح نفصوومو كفذفِلكف. ِجهف وف جف أفنفا أفيفضا  وف ِلِك ِخلففف الس نحِة. وف لو إِلفى الفمف خو هفكفذفا أفدف ففإِذفا هفلفكفتو. وف
تو تِيرو]. هفلفكف تفهو بِِه أفسف صف ا أفوف سفبف كولتِ مف عفِملف حف ايو وف دفخف رف فف مو ففانفصفرف . 

لفِكِه فِي ِ مو ِسيت اِلس  عفلفى كورف ِلكو جف الفمف ِلِك وف لف بفيفِت الفمف ِف قفاِب ِلِك الدحاِخِليحِة مو قفففتف فِي دفاِر بفيفِت الفمف وف لفِكيحة  وف تِيرو ثِيفابا  مف ِم الثحاِلِث لفبِسفتف أفسف فِي الفيفوف وف
ِل الفبفيفِت خف دف لف مف ِف قفاِب لفِك مو تِيرف قفِضيبف الذحهفِب. بفيفِت الفمو ِلكو لفسف دح الفمف يفنفيفِه ففمف ة  فِي عف اِر نفالفتف نِعفمف اقِففة  فِي الدح ِلكفةف وف تِيرف الفمف ِلكو أفسف أفى الفمف ا رف ففلفمح

أفسف الفقفِضيِب سفتف رف لفمف تِيرو وف ِلكو. الحِذي بِيفِدِه ففدفنفتف أفسف ا الفمف لفكفِة توعفطفى لفِك: [ففقفالف لفهف مف ِف الفمف ا ِهيف ِطلفبفتوِك؟ إِلفى نِصف مف ِلكفةو وف تِيرو الفمف ا لفِك يفا أفسف ].مف
تِيرو ا لفهو: [ففقفالفتف أفسف ِة الحتِي عفِملفتوهف ِليمف مف إِلفى الفوف انو الفيفوف هفامف ِلكو وف ِلِك ففلفيفأفِت الفمف سونف ِعنفدف الفمف ِلكو]. إِنف حف انف ِليوففعفلف كفلفمو: [ففقفالف الفمف امف ِرعووا بِهف أفسف

تِيرف تِيرو]. أفسف ا أفسف ِة الحتِي عفِملفتفهف ِليمف انو إِلفى الفوف هفامف ِلكو وف فتفى الفمف ِر. ففأ مف ِب الفخف تِيرف ِعنفدف شورف ِلكو لفسف ا ِهيف: [ففقفالف الفمف مف لوِك ففيوعفطفى لفِك وف ا هووف سوؤف مف
لفكفِة توقفضفى مف ِف الفمف صف ِو ِف تِيرو]. ِطلفبفتوِك؟ إِلفى ِن ابفتف أفسف فجف ِلِك أفنف: [ففأ سونف ِعنفدف الفمف إِذفا حف ِلِك وف ة  فِي عفيفنفيِ الفمف دفتو نِعفمف جف ِطلفبفتِي إِنف وف ِلي وف إِنح سوؤف

ِلِك ِر الفمف سفبف أفمف غفدا  أفففعفلو حف ا وف مف ا لفهو لوهف مف ِة الحتِي أفعف ِليمف انو إِلفى الفوف هفامف ِلكو وف توقفضفى ِطلفبفتِي أفنف يفأفتِيف الفمف ِلي وف انو فِي ذفِلكف]. يوعفطفى سوؤف جف هفامف رف ففخف
يتِبف الفقفلفِب طف ِم ففِرحا  وف ايف. الفيفوف دفخف رف انو غفيفظا  عفلفى مو ف هفامف تفلف كف لفهو امف رح لف تفحف لفمف يفقومف وف ِلِك وف ايف فِي بفاِب الفمف دفخف رف انو مو أفى هفامف ا رف لفِكنف لفمح لحدف. وف تفجف وف

قحاهو رف ِلكو بِِه وف هو الفمف ا عفظحمف كولح مف ةف بفنِيِه وف كفثفرف ةف ِغنفاهو وف انو عفظفمف مف هفامف عفدحدف لفهو تفهو وف جف وف شف زف رف زف هو وف رف أفِحبحاءف ضف تفحف سفلف ففاسف أفرف لف بفيفتفهو وف دفخف انو وف هفامف
ِلِك عفبِيِد الفمف سفاِء وف ؤف انو. عفلفى الر  قفالف هفامف ا إِلح إِيحايف: [وف ِة الحتِي عفِملفتفهف ِليمف ِلِك إِلفى الفوف عف الفمف ِخلف مف ِلكفةف لفمف تودف تِيرف الفمف تحى إِنح أفسف أفنفا غفدا  أفيفضا . حف وف

ِلِك عف الفمف ا مف عوو  إِلفيفهف دف ِلِك. مف اِلسا  فِي بفاِب الفمف ايف الفيفهووِديح جف دفخف رف ى مو ا أفرف كول  هفذفا لف يوسفاِوي ِعنفِدي شفيفئا  كولحمف كول ]. وف توهو وف جف وف شو زف رف ففقفالفتف لفهو زف
ِة: [أفِحبحائِِه ِليمف ِلِك إِلفى الفوف عف الفمف لف مف خو ا ثومح ادف لفيفهف ايف عف دفخف رف ِلبووا مو ِلِك أفنف يفصف بفاحِ قولف ِللفمف فِي الصح اعا  وف سوونف ِذرف مف ا خف تِففاعوهف شفبفة  ارف لووا خف ففلفيفعفمف
شفبفةف]. ففِرحا  عفِملف الفخف انف وف سونف الفكفلفمو ِعنفدف هفامف ففحف . 

ِلِك امف الفمف بفاِر الفيحاِم ففقوِرئفتف أفمف كفاِر أفخف تفى بِِسففِر تِذف فنف يوؤف رف بِأ فمف ِلِك ففأ مو الفمف لفِة طفارف نفوف ثفانفا. فِي تِلفكف اللحيف ايو عفنف بِغف دفخف رف بفرف بِِه مو ا أفخف تووبا  مف كف ِجدف مف ففوو
وشف شفِويرو ِلِك أفحف ا إِلفى الفمف مف ا أفيفِديفهو دح اِرسفيِ الفبفاِب اللحذفيفِن طفلفبفا أفنف يفمو ِلِك حف ِصيحيِ الفمف شف خف تفرف ِلكو. وف ۭة عوِملفتف: [ففقفالف الفمف عفظفمف ۭة وف امف أفيحةو كفرف

ِل هفذفا؟ ايف لفجف دفخف رف ونفهو] ِلمو ِدمو ِلِك الحِذينف يفخف انو الفمف ء : [ففقفالف ِغلفمف عفهو شفيف لف مف ِلكو]. لفمف يوعفمف نف في الدحاِر؟: [ففقفالف الفمف لف دفارف] مف انو قفدف دفخف كفانف هفامف وف
شفبفِة الحتِي أفعفدحهفا لفهو ايو عفلفى الفخف دفخف رف لفبف مو ِلكف أفنف يوصف مف الفمف لتِ اِرِجيحةف ِليوكف ِلِك الفخف ِلِك لفهو. بفيفِت الفمف انو الفمف اقِف  فِي الدحاِر: [ففقفالف ِغلفمف انو وف ذفا هفامف ].هووف



ِلكو لف: [ففقفالف الفمف خو ِلكو]. ِليفدف انو قفالف لفهو الفمف لف هفامف ا دفخف لفمح هو؟: [وف ِرمف فنف يوكف ِلكو بِأ ۭل يوسفر  الفمف جو لو ِلرف اذفا يوعفمف انو فِي قفلفبِِه] مف ِلكو: [ففقفالف هفامف نف يوسفر  الفمف مف
ثفرف ِمنتِي؟ هو أفكف ِرمف فنف يوكف ِلِك] بِأ انو ِللفمف ِس: [ففقفالف هفامف بِالفففرف ِلكو وف ِ الحِذي يفلفبِسوهو الفمف بفاِس الس لفطفانِيت هو يفأفتوونف بِاللتِ ِرمف فنف يوكف ِلكو بِأ لف الحِذي يوسفر  الفمف جو إِنح الرح

لف الحِذي جو يولفبِسوونف الرح اِف وف رف ِلِك الفشف سفاِء الفمف ؤف ۭل ِمنف رو جو سو ِلرف الفففرف ففعو اللتِبفاسو وف يودف أفِسِه وف عو عفلفى رف لفِك الحِذي يووضف بِتفاجِ الفمو ِلكو وف كفبوهو الفمف الحِذي يفرف
هو يونفادوونف قودحامف ِدينفِة وف ِة الفمف ِس فِي سفاحف بوونفهو عفلفى الفففرف كتِ يورف هو وف ِرمف فنف يوكف ِلكو بِأ هو: سورح الفمف ِرمف فنف يوكف ِلكو بِأ ِل الحِذي يوسفر  الفمف جو نفعو ِللرح ففقفالف]. هفكفذفا يوصف

انف امف ِلكو ِلهف ِلِك: [الفمف اِلِس فِي بفاِب الفمف ِ الفجف ايف الفيفهووِديت دفخف رف اففعفلف هفكفذفا ِلمو تف وف ا تفكفلحمف سف كفمف الفففرف ِذ اللتِبفاسف وف خو ِرعف وف ِميعِ! أفسف ء  ِمنف جف قوطف شفيف لف يفسف
ا قولفتفهو هو]. مف نفادفى قودحامف ِدينفِة وف ِة الفمف بفهو فِي سفاحف كف أفرف ايف وف دفخف رف أفلفبفسف مو سف وف الفففرف انو اللتِبفاسف وف ذف هفامف فخف فنف: [ففأ ِلكو بِأ ِل الحِذي يوسفر  الفمف جو نفعو ِللرح هفكفذفا يوصف
هو ِرمف ِلِك]. يوكف ايو إِلفى بفاِب الفمف دفخف رف عف مو جف رف أفِس. وف غفطحى الرح مو عف إِلفى بفيفتِِه نفائِحا  وف رف فسف انو ففأ ا هفامف أفمح ِميعِ. وف جف تِِه وف جف وف شف زف رف انو عفلفى زف قفصح هفامف وف

ابفهو ا أفصف توهو. أفِحبحائِِه كولح مف جف وف شو زف رف زف هو وف اؤو كفمف ِه بفلف: [ففقفالف لفهو حو لفيف ِل الفيفهووِد ففلف تفقفِدرو عف هو ِمنف نفسف قوطو قودحامف تفدفأفتف تفسف ايو الحِذي ابف دفخف رف إِذفا كفانف مو
هو سوقووطا  قوطو قودحامف تِيرو]. تفسف ا أفسف ِة الحتِي عفِملفتفهف ِليمف انف إِلفى الفوف امف عووا ِلِلتفيفاِن بِهف رف أفسف ِلِك وف يفانو الفمف لف ِخصف صف ونفهو وف لتِمو ا هومف يوكف فِيمف وف . 

ِة ِلكف تِيرف الفمف بفا ِعنفدف أفسف رف انو ِليفشف هفامف ِلكو وف اءف الفمف ِر. ففجف مف ِب الفخف ِم الثحانِي أفيفضا  ِعنفدف شورف تِيرف فِي الفيفوف ِلكو لفسف ِلكفةو: [ففقفالف الفمف تِيرو الفمف لوِك يفا أفسف ا هووف سوؤف مف
لفكفِة توقفضفى مف ِف الفمف لفوف إِلفى نِصف ا ِهيف ِطلفبفتوِك؟ وف مف ِلكفةو]. ففيوعفطفى لفِك وف تِيرو الفمف ابفتف أفسف فجف إِذفا: [ففأ ِلكو وف ا الفمف يفنفيفكف أفي هف ة  فِي عف دفتو نِعفمف جف إِنف كونفتو قفدف وف
شفعفبِي بِِطلفبفتِي ِلي وف توعفطف ِلي نفففِسي بِسوؤف ِِ ِلِك ففلف سونف ِعنفدف الفمف اِلبفادفةِ. حف الفقفتفِل وف شفعفبِي ِللفهفلفِك وف نفا أفنفا وف اء  لفكونفتو. لفنحنفا قفدف بِعف إِمف لفوف بِعفنفا عفبِيدا  وف وف

ِلِك ةِ الفمف سفارف ِضو عفنف خف عف أفنح الفعفدووح لف يوعفوت ِلكفِة]. سفكفت  مف تِيرف الفمف وشو لفسف شفِويرو ِلكو أفحف اسفرو بِقفلفبِِه عفلفى: [ففقفالف الفمف أفيفنف هووف هفذفا الحِذي يفتفجف نف هووف وف مف
لف هفكفذفا؟ تِيرو] أفنف يفعفمف عفدوو : [ففقفالفتف أفسف م  وف صف ل  خف جو ِديءو! هووف رف انو الرح ِلكفِة]. هفذفا هفامف الفمف ِلِك وف امف الفمف انو أفمف تفاعف هفامف ِلكو بِغفيفِظِه عفنف. ففارف ففقفامف الفمف

ِلِك لفيفِه ِمنف قِبفِل الفمف أفى أفنح الشحرح قفدف أوِعدح عف ِلكفِة لفنحهو رف تِيرف الفمف سحلف عفنف نفففِسِه إِلفى أفسف انو ِليفتفوف قففف هفامف وف ِر وف نحِة الفقفصف ِر إِلفى جف مف ِب الفخف عف. شورف جف ا رف لفمح وف
ِلكو لفيفِه قفالف الفمف تِيرو عف اقِع  عفلفى السحِريِر الحِذي كفانفتف أفسف تفوف انو مو هفامف ِر وف مف ِب الفخف ِر إِلفى بفيفِت شورف نحِة الفقفصف ِلكو ِمنف جف ِلكفةف فِي: [الفمف بِسو الفمف هفلف أفيفضا  يفكف

انف] الفبفيفِت؟ هف هفامف جف ِلِك غفط وا وف ةو ِمنف ففِم الفمف ِت الفكفِلمف جف رف ا خف لفمح ِلِك. وف يفاِن الحِذينف بفيفنف يفدفيِ الفمف اِحد  ِمنف الفِخصف بوونفا وف رف شفبفةو أفيفضا : [ففقفالف حف ذفا الفخف هووف
اعا  سوونف ِذرف مف ا خف تِففاعوهف انف ارف ة  فِي بفيفِت هفامف ِلِك قفائِمف وف الفمف يفِر نفحف لحمف بِالفخف ايف الحِذي تفكف دفخف رف انو ِلمو ا هفامف ِلكو]. الحتِي عفِملفهف ا: [ففقفالف الفمف لفيفهف ِلبووهو عف ].اصف

ايف دفخف رف شفبفِة الحتِي أفعفدحهفا ِلمو انف عفلفى الفخف لفبووا هفامف ِلِك. ففصف ثومح سفكفنف غفضفبو الفمف . 

ِ الفيفهووِد انف عفدووت ِلكفِة بفيفتف هفامف تِيرف الفمف وشو لفسف شفِويرو ِلكو أفحف طفى الفمف ِم أفعف ابفتِِه. فِي ذفِلكف الفيفوف تفهو بِقفرف بفرف تِيرف أفخف ِلِك لفنح أفسف اِم الفمف ايو إِلفى أفمف دفخف رف أفتفى مو .وف
ايف دفخف رف طفاهو ِلمو أفعف انف وف ذفهو ِمنف هفامف هو الحِذي أفخف اتِمف ِلكو خف عف الفمف نفزف انف. وف ايف عفلفى بفيفِت هفامف دفخف رف تِيرو مو تف أفسف أفقفامف امف. وف تف أفمف تفكفلحمف تِيرو وف ثومح عفادفتف أفسف

هو عفلفى الفيفهووِد هو الحِذي دفبحرف بِيرف تفدف ِ وف اِجيت انف الفجف عفتف إِلفيفِه أفنف يوِزيلف شفرح هفامف رح تفضف بفكفتف وف لفيفِه وف سفقفطفتف ِعنفدف ِرجف ِلِك وف تِيرف. الفمف ِلكو لفسف دح الفمف ففمف
قفالفتف ِلِك وف امف الفمف قفففتف أفمف وف تِيرو وف تف أفسف ِلِك: [قفِضيبف الذحهفِب ففقفامف امف الفمف رو أفمف تفقفامف الفمف اسف هو وف امف ة  أفمف دفتو نِعفمف جف إِنف كونفتو قفدف وف ِلِك وف سونف ِعنفدف الفمف إِذفا حف

ِلِك ا ِلبفادفةِ الفيفهووِد الحِذينف فِي كولتِ بِلفِد الفمف ِ الحتِي كفتفبفهف اِجيت اثفا الفجف دف انف بفِن هفمف بِيِر هفامف دح ِكتفابفاتو تفدف تفبف ِلتورف ِه ففلفيوكف سونفتو أفنفا لفدفيف حف لفنحنِي كفيففف. وف
ى هفلفكف ِجنفِسي؟ تفِطيعو أفنف أفرف كفيففف أفسف ى الشحرح الحِذي يوِصيبو شفعفبِي وف تفِطيعو أفنف أفرف ايف]. أفسف دفخف رف مو ِلكفِة وف تِيرف الفمف وشو لفسف شفِويرو ِلكو أفحف ففقفالف الفمف

ِ هو إِلفى الفيفهووِد: [الفيفهووِديت دح يفدف ِل أفنحهو مف شفبفِة ِمنف أفجف لفبووهو عفلفى الفخف ا هووف ففقفدف صف تِيرف أفمح انف لفسف طفيفتو بفيفتف هفامف ذفا قفدف أفعف ا. هووف ا إِلفى الفيفهووِد مف توبفا أفنفتومف ففاكف
د  اتِِمِه لف تورف تفمو بِخف توخف ِلِك وف ِم الفمف تفبو بِاسف ِلِك لفنح الفِكتفابفةف الحتِي توكف اتِِم الفمف اهو بِخف تومف اخف ِلِك وف ِم الفمف ا بِاسف يونِكومف سونو فِي أفعف ِلِك فِي ذفِلكف]. يفحف ففدوِعيف كوتحابو الفمف

ِر الثحاِلِث  قفِت فِي الشحهف انف(الفوف ِر ِسيوف اِزبفِة) أفيف شفهف رف إِلفى الفمف ايو إِلفى الفيفهووِد وف دفخف رف رف بِِه مو ا أفمف سفبف كولتِ مف كوتِبف حف ِرينف ِمنفهو وف الفِعشف فِي الثحاِلِث وف
إِلفى الفيفهووِد كولتِ شفعفۭب بِِلسفانِِه؛ وف ا وف ةۭ بِِكتفابفتِهف ة ؛ إِلفى كولتِ كوورف ِرينف كوورف ِعشف سفبفعۭ وف ؛ ِمئفۭة وف سفاِء الفبولفدفاِن الحتِي ِمنف الفِهنفِد إِلفى كووشف ؤف رو لفةِ وف الفوو وف

ِلسفانِِهمف الفبِغفاِل بفنِي الفِجيفاِد. بِِكتفابفتِِهمف وف كحاِب الفِجيفاِد وف يفِل رو فيفِدي بفِريِد الفخف سفائِلف بِأ سفلف رف أفرف ِلِك؛ وف اتِِم الفمف تفمف بِخف خف وشف وف شفِويرو ِلِك أفحف ِم الفمف ففكفتفبف بِاسف
ةۭ كوورف ةف كولتِ شفعفۭب وف يوبِيدووا قووح يفقفتولووا وف ِلكووا وف يوهف فوِسِهم؛ف وف ِل أفنف يفِقفووا لفجف تفِمعووا وف ِدينفۭة أفنف يفجف ِدينفۭة ففمف ِلكو الفيفهوودف فِي مف طفى الفمف ا أفعف الفِصيلفِة الحتِي بِهف
ِر الثحانِي ؛ فِي الثحاِلثف عفشفرف ِمنف الشحهف وشف شفِويرو ِلِك أفحف ِر الفمف اِحۭد فِي كولتِ كووف ۭم وف مف فِي يفوف تفهو لوبووا غفنِيمف أفنف يفسف ؛ وف النتِسفاءف ففالف وف تحى الفطف اد هومف حف توضف

ِر أفذفارف(عفشفرف  ِم). أفيف شفهف ذفا الفيفوف ينف ِلهف تفِعدتِ سف ِميعِ الش عووِب أفنف يفكوونف الفيفهوودو مو تف عفلفى جف ِهرف عفطفاةِ سونحة  فِي كولتِ الفبولفدفاِن أوشف ةو الفِكتفابفِة الفمو صوورف
دفائِِهمف وا ِمنف أفعف ِر. ِليفنفتفِقمو رو فِي شووشفنف الفقفصف ِطيف الفمف أوعف مف وف لوهو يوعفجتِ مف وف ث هو ِلِك يفحو رو الفمف أفمف الفبِغفاِل وف كحابو الفِجيفاِد وف جف الس عفاةو رو رف ايو. ففخف دفخف رف جف مو رف خف وف

اۭن وف جو أورف لحة  ِمنف بفزتۭ وف حو تفاج  عفِظيم  ِمنف ذفهفۭب وف أفبفيفضف وف ۭ وف ونِيت انفجو مف ۭ أفسف ِلِكيت ِلِك بِِلبفاۭس مف اِم الفمف ة . ِمنف أفمف ففِرحف لفة  وف لتِ تفهف ِدينفةو شووشفنف مو كفانفتف مف كفانف. وف وف
ة  امف كفرف ة  وف جف بفهف ح  وف ففرف لفئِمو. ِللفيفهووِد نوور  وف وف ة  ِعنفدف الفيفهووِد وف جف بفهف ح  وف هو كفانف ففرف رو أفمف ِلِك وف صفلف إِلفيفِه كفلفمو الفمف كفاۭن وف ِدينفۭة كولتِ مف مف فِي كولتِ بِلفۭد وف وف

م  طفيتِب  يفوف لفيفِهمف. وف قفعف عف عفبف الفيفهووِد وف دووا لفنح رو وح ِض تفهف ونف ِمنف شوعووِب الفرف كفثِيرو وف . 

ِر الثحانِي عفشفرف  فِي الشحهف ِر أفذفارف(وف ِم الحِذي انفتفظفرف فِيِه) أفيف شفهف هو ِمنف التحنفِفيِذ فِي الفيفوف رو أفمف ِلِك وف بف كفلفمو الفمف ِم الثحاِلثف عفشفرف ِمنفهو ِحينف قفرو فِي الفيفوف
ِلِك دونِِهمف فِي كولتِ بِلفِد الفمف عف الفيفهوودو فِي مو تفمف بفِغِضيِهِم اجف تحى إِنح الفيفهوودف تفسفلحطووا عفلفى مو لف ذفِلكف حف وح لفيفِهمف ففتفحف دفاءو الفيفهووِد أفنف يفتفسفلحطووا عف أفعف

ِميعِ الش عووِب مف سفقفطف عفلفى جف بفهو عف مف لفنح رو هو د  قودحامف مف إِلفى طفاِلبِي أفِذيحتِِهمف ففلفمف يفِقفف أفحف د وا أفيفِديفهو وشف ِليفمو شفِويرو اِزبفةو. أفحف رف الفمف سفاِء الفبولفدفاِن وف ؤف وكول  رو
لفيفِهمف ايف سفقفطف عف دفخف رف عفبف مو ِلِك سفاعفدووا الفيفهوودف لفنح رو الو الفمف عومح لفةو وف الفوو هو فِي كولتِ. وف بفرو سفارف خف ِلِك وف ايف كفانف عفِظيما  فِي بفيفِت الفمف دفخف رف لفنح مو

ة  ايفدو عفظفمف ايف كفانف يفتفزف دفخف رف لف مو جو ادووا. الفبولفدفاِن لفنح الرح ا أفرف بفِغِضيِهمف مف عفِملووا بِمو هفلفۭك وف قفتفۭل وف بفةف سفيفۭف وف رف دفائِِهمف ضف ِميعف أفعف بف الفيفهوودو جف .ففضفرف
ۭل جو سف ِمئفِة رف مف لفكووا خف أفهف ِر وف قفتفلف الفيفهوودو فِي شووشفنف الفقفصف أفِريدفايف. وف أفِريسفايف وف تفا وف شف مف ففرف أفِريدفاثفا وف لفيفا وف أفدف اثفا وف فوورف ففاثفا وف أفسف لففوونف وف دف شفنفدفاثفا وف ففرف وف

ِب مف إِلفى النحهف د وا أفيفِديفهو مف لفمف يفمو لفِكنحهو ِ الفيفهووِد قفتفلووهومف وف دفاثفا عفدووت انف بفِن هفمف ةف بفنِي هفامف اثفا عفشفرف يِزف قفتفلفى فِي شووشفنف. وف ِم أوتِيف بِعفدفِد الف فِي ذفِلكف الفيفوف
ِلِك ِر إِلفى بفيفِن يفدفيِ الفمف ِر. الفقفصف ِلكفِة فِي شووشفنف الفقفصف تِيرف الفمف ِلكو لفسف ةف: [ففقفالف الفمف انف الفعفشفرف بفنِي هفامف ۭل وف جو سف ِمئفِة رف مف لفكووا خف أفهف قفدف قفتفلف الفيفهوودو وف

ِلِك اذفا عفِملووا فِي بفاقِي بولفدفاِن الفمف ا ِهيف ِطلفبفتوِك بفعفدو ففتوقفضفى؟! ففمف مف لوِك ففيوعفطفى لفِك وف ا هووف سوؤف تِيرو]. ففمف ِلِك ففلفيوعفطف غفدا : [ففقفالفتف أفسف سونف ِعنفدف الفمف إِنف حف
شفبفِة ةف عفلفى الفخف انف الفعفشفرف ِلبووا بفنِي هفامف يفصف ِم وف ا فِي هفذفا الفيفوف لووا كفمف لووا هفكفذفا]. أفيفضا  ِللفيفهووِد الحِذينف فِي شووشفنف أفنف يفعفمف ِلكو أفنف يفعفمف رف الفمف فمف ففأ



رو فِي شووشفنف ِطيف الفمف أوعف ةف. وف انف الفعفشفرف لفبووا بفنِي هفامف ِر أفذفارف. ففصف ابِعِ عفشفرف أفيفضا  ِمنف شفهف ِم الرح عف الفيفهوودو الحِذينف فِي شووشفنف فِي الفيفوف تفمف ثومح اجف
ِب مف إِلفى النحهف د وا أفيفِديفهو مف لفمف يفمو لفِكنحهو ۭل وف جو قفتفلووا فِي شووشفنف ثفلفثف ِمئفِة رف فوِسِهمف. وف ِل أفنف قففووا لفجف وف عووا وف تفمف ِلِك اجف بفاقِي الفيفهووِد الحِذينف فِي بولفدفاِن الفمف وف

سفبفِعينف أفلففا  سفة  وف مف بفِغِضيِهمف خف قفتفلووا ِمنف مو دفائِِهمف وف وا ِمنف أفعف احو تفرف اسف ِب. وف مف إِلفى النحهف د وا أفيفِديفهو مف لفمف يفمو لفِكنحهو ِر. وف ِم الثحاِلِث عفشفرف ِمنف شفهف فِي الفيفوف
حۭ. أفذفارف ففرف ۭب وف مف شورف عفلووهو يفوف جف ابِعِ عفشفرف ِمنفهو وف ِم الرح وا فِي الفيفوف احو تفرف اسف ابِعِ عفشفرف. وف الرح عووا فِي الثحاِلِث عفشفرف وف تفمف الفيفهوودو الحِذينف فِي شووشفنف اجف وف

حۭ ففرف ۭب وف مف شورف عفلووهو يفوف جف اِمِس عفشفرف وف وا فِي الفخف احو تفرف اسف ابِعف عفشفرف. ِمنفهو وف مف الرح عفلووا الفيفوف اِء جف رف دوِن الفعف اِء السحاِكنوونف فِي مو رف ِلذفِلكف يفهوودو الفعف
اِحبِِه اِحۭد إِلفى صف سفاِل أفنفِصبفۭة ِمنف كولتِ وف ِلرف ما  طفيتِبا  وف يفوف ِب وف الش رف حِ وف ِر أفذفارف ِللفففرف سفائِلف إِلفى. ِمنف شفهف سفلف رف أفرف ورف وف ايو هفِذِه الومو دفخف رف كفتفبف مو وف

ِر أفذفارف ابِعِ عفشفرف ِمنف شفهف ِم الرح لفيفِهمف أفنف يوعفيتِدووا فِي الفيفوف الفبفِعيِدينف ِليووِجبف عف قفِريبِينف وف وشف الف شفِويرو ِلِك أفحف ِميعِ الفيفهووِد الحِذينف فِي كولتِ بولفدفاِن الفمف جف

حۭ ۭن إِلفى ففرف زف لف ِعنفدفهومف ِمنف حو وح ِر الحِذي تفحف الشحهف دفائِِهمف وف ا الفيفهوودو ِمنف أفعف احف فِيهف تفرف سفبف الفيحاِم الحتِي اسف اِمِس عفشفرف ِمنفهو فِي كولتِ سفنفۭة حف ِم الفخف الفيفوف وف
اِء فوقفرف عفطفايفا ِللف اِحبِِه وف اِحۭد إِلفى صف سفاِل أفنفِصبفۭة ِمنف كولتِ وف إِرف حۭ وف ففرف ۭب وف عفلووهفا أفيحامف شورف ۭم طفيتِۭب ِليفجف حۭ إِلفى يفوف ِمنف نفوف تفدفأووا. وف ا ابف ففقفبِلف الفيفهوودو مف

ِهمف ايو إِلفيف دفخف رف ا كفتفبفهو مو مف لوونفهو وف أفلفقفى فوورا  . يفعفمف ِميعا  تفففكحرف عفلفى الفيفهووِد ِليوبِيدفهومف وف اِجيح عفدووح الفيفهووِد جف دفاثفا الفجف انف بفنف هفمف لفنح هفامف عفة (وف )أفيف قورف
إِبفادفتِِهمف ِلبووهو هووف. ِلففنفائِِهمف وف أفنف يفصف أفِسِه وف هو ِضدح الفيفهووِد عفلفى رف بحرف ِديءو الحِذي دف هو الرح بِيرو دح تفدف رف بِِكتفابفۭة أفنف يورف ِلِك أفمف اِم الفمف ا إِلفى أفمف وِلهف ِعنفدف دوخو وف

شفبفِة بفنِيِه عفلفى الفخف ِم الففووِر] فووِريمف[ِلذفِلكف دفعووا تِلفكف الفيحاِم . وف ا. عفلفى اسف مف أووهو ِمنف ذفِلكف وف ا رف مف سفالفِة وف اِت هفِذِه الرتِ ِميعِ كفِلمف ِل جف ِلذفِلكف ِمنف أفجف
سفبف يفِن حف مف ولف أفنف يوعفيتِدووا هفذفيفِن الفيفوف تحى لف يفزو ِميعِ الحِذينف يفلفتفِصقوونف بِِهمف حف عفلفى جف ِلِهمف وف عفلفى نفسف فوِسِهمف وف قفبِلووا عفلفى أفنف بف الفيفهوودو وف جف مف أفوف ابفهو أفصف

ِدينفۭة ِدينفۭة ففمف مف بِلفۭد ففبِلفۭد وف ةۭ وف ةۭ ففعفِشيرف عفِشيرف ۭر وف ۭر ففدفوف ففظفا فِي دفوف يوحف اِن وف مف أفنف يوذفكفرف هفذفاِن الفيفوف ا كولح سفنفۭة وف قفاتِِهمف سفبف أفوف حف ا وف ا. ِكتفابفتِِهمف مف يفوف وف
ِلِهمف ا لف يفففنفى ِمنف نفسف هومف رو ِذكف سفِط الفيفهووِد وف ولفِن ِمنف وف ايو الفيفهووِدي  بِكولتِ سولفطفاۭن. الففووِر هفذفاِن لف يفزو دفخف رف مو ائِلف وف ِلكفةو بِنفتو أفبِيحف تِيرو الفمف كفتفبفتف أفسف وف

الفِة الففووِريِم هفِذِه ثفانِيفة  اِب ِرسف ِرينف بِكفلفِم سفلفۭم. بِإِيجف الفِعشف السحبفعِ وف وشف الفِمئفِة وف شفِويرو ِة أفحف لفكف مف ِر مف ِميعِ الفيفهووِد إِلفى كووف سفلف الفِكتفابفاِت إِلفى جف أفرف وف
عفلفى فوِسِهمف وف بووا عفلفى أفنف جف ا أفوف كفمف ِلكفةو وف تِيرو الفمف أفسف ايو الفيفهووِدي  وف دفخف رف لفيفِهمف مو بف عف جف ا أفوف ا كفمف قفاتِِهمف يِ الففووِريِم هفذفيفِن فِي أفوف مف اِب يفوف انفۭة ِليجف أفمف وف

اِخِهمف صورف اِم وف وف ورف الفصف ِلِهمف أومو ففِر. نفسف ورف الففووِريِم هفِذِه ففكوتِبفتف فِي الستِ بف أومو جف تِيرف أفوف رو أفسف أفمف وف . 

ِر ائِِر الفبفحف زف جف ِض وف يفة  عفلفى الفرف وشو ِجزف شفِويرو ِلكو أفحف عف الفمف ضف وف ِلكو. وف هو الفمف ايف الحِذي عفظحمف دفخف رف ِة مو إِذفاعفةو عفظفمف وتِِه وف بفرو جف ِل سولفطفانِِه وف كول  عفمف وف
ففاِرسف اِدي وف لووِك مف بفاِر الفيحاِم ِلمو تووبفة  فِي ِسففِر أفخف كف قفبوول  ِعنفدف. مف مف عفِظيما  بفيفنف الفيفهووِد وف وشف وف شفِويرو ِلِك أفحف ايف الفيفهووِديح كفانف ثفانِىف الفمف دفخف رف لفنح مو

ِلِه لتِما  بِالسحلفِم ِلكولتِ نفسف تفكف مو يفرف ِلشفعفبِِه وف تِِه طفاِلبا  الفخف وف ةِ إِخف  .كفثفرف

صدق ا العظيم
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بسم ا الرحمن الرحيم

 آية ا كشف لداود

ِلسف ِزئِينف لفمف يفجف تفهف سف ِلِس الفمو جف فِي مف طفاةِ لفمف يفِقفف وف فِي طفِريِق الفخو اِر وف رف ةِ الفشف شوورف لوكف فِي مف ِل الحِذي لفمف يفسف جو ِ. طووبفى ِللرح بت وِس الرح لفِكنف فِي نفامو
لفيفل  ارا  وف جو نفهف وِسِه يفلفهف فِي نفامو توهو وف سفرح بولو. مف ا لف يفذف قوهف رف وف انِِه وف هفا فِي أفوف رف ِِ الفِميفاِه الحتِي توعفِطي ثفمف اِريِ جف وسفۭة ِعنفدف مف غفرو ةۭ مف رف كول . ففيفكوونو كفشفجف وف

حو نفعوهو يفنفجف ا يفصف يحو. مف ا الرتِ يهف اففِة الحتِي توذفرتِ مف كفالفعوصف ارو لفِكنحهو رف اعفِة. لفيفسف كفذفِلكف الفشف مف طفاةو فِي جف لف الفخو يِن وف ارو فِي الدتِ رف ِلذفِلكف لف تفقوومو الفشف
اِر ِلكو. الفبفرف اِر ففتفهف رف ا طفِريقو الفشف اِر أفمح لفمو طفِريقف الفبفرف بح يفعف لفنح الرح   

ِسيِحِه قفائِِلينف عفلفى مف ِ وف بت عا  عفلفى الرح سفاءو مف ؤف رف الر  تفآمف ِض وف لووكو الفرف تفففكحرف الش عووبو فِي الفبفاِطِل؟ قفامف مو مو وف ِت الومف تفجح اذفا ارف ا: [ِلمف ِلنفقفطفعف قويوودفهومف
ا مف بوطفهو حف عفنحا رو رف لفنفطف كو]. وف حف اِت يفضف اوف ِزئو بِِهمف. افلسحاِكنو فِي السحمف تفهف ب  يفسف مف بِغفيفِظِه. الرح فوهو جو يفرف بِِه وف لفيفِهمف بِغفضف لحمو عف ا أفنفا ففقفدف. ِحينفئِۭذ يفتفكف أفمح

ِسي بفِل قودف نف جف يفوف ِلِكي عفلفى ِصهف تو مف سفحف ِ. مف بت اِء الرح ِة قفضف بِرو ِمنف ِجهف توكف. أفنفتف ابفنِي: [قفالف ِلي. إِنتِي أوخف لفدف مف وف مف. أفنفا الفيفوف ِطيفكف الومف وعف فلفنِي ففأ أ اِسف
لفكا  لفكف ِض مو أفقفاِصيف الفرف اثا  لفكف وف ِديۭد. ِميرف مف بِقفِضيۭب ِمنف حف هو مو طتِ هومف. توحف رو اۭف توكفستِ زح لووكو تفعفقحلووا]. ِمثفلف إِنفاِء خف ا الفمو اةف. ففالنف يفا أفي هف فدحبووا يفا قوضف تفأ

ِض دفةۭ. الفرف عف تِفووا بِرف اهف ۭف وف وف بح بِخف بودووا الرح بوهو. قفبتِلووا اِلبفنف ِلئفلح يفغفضفبف ففتفبِيدووا ِمنف الطحِريِق. اعف ِميعِ. لفنحهو عفنف قفِليۭل يفتحِقدو غفضف طووبفى ِلجف
لفيفِه تحِكِلينف عف  الفمو

 
ايِِقيح  ثفرف موضف ا أفكف ب  مف ونف عفلفيح. يفا رف ونف قفائِمو ونف يفقوولوونف ِلنفففِسي. كفثِيرو لفص  بِإِلفِهِه: [كفثِيرو س  ِلي. ِسلفهف]. لفيفسف لفهو خف ب  ففتورف ا أفنفتف يفا رف .أفمح

أفِسي افِعو رف رف ِدي وف جف ِسِه. مف بفِل قودف خو ففيوِجيبونِي ِمنف جف رو ِ أفصف بت تِي إِلفى الرح وف تو. ِسلفهف. بِصف نِمف عفتو وف طفجف دونِي. أفنفا اضف بح يفعفضو تفيفقفظفتو لفنح الرح لف. اسف
ِلي وف فتِينف عفلفيح ِمنف حف طف اِت الش عووِب الفموصف بفوف افو ِمنف رف ب . أفخف نِي يفا إِلفِهي. قومف يفا رف لتِصف دفائِي عفلفى الفففكتِ. خف بفتف كولح أفعف رف نفانف. لفنحكف ضف تف أفسف هفشحمف

اِر رف لفصو. الفشف ِ الفخف بت كفتوكف. ِللرح ِسلفهف. عفلفى شفعفبِكف بفرف

ي تفِجبف ِلي يفا إِلفهف بِرتِ بفتف ِلي. نفدف دوعفائِيف اسف حح يِق رف عف صفلفتِي. فِي الضتِ مف اسف اءففف عفلفيح وف ِدي عفارا . تفرف جف تفى يفكوونو مف تحى مف تحى! يفا بفنِي الفبفشفِر حف حف
تفغوونف الفكفِذبف تفبف تفى توِحب ونف الفبفاِطلف وف يحزف تفِقيحهو. ِسلفهف! مف بح قفدف مف وا أفنح الرح لفمو عووهو. ففاعف ا أفدف عو ِعنفدف مف مف ب  يفسف ِطئووا. الرح لف توخف تفِعدووا وف وا فِي. اِرف لحمو تفكف

كوتووا اسف اِجِعكومف وف ضف ِ. ِسلفهف. قولووبِكومف عفلفى مف بت كحلووا عفلفى الرح تفوف وا ذفبفائِحف الفبِرتِ وف بفحو ونف يفقوولوونف. اِذف يفرا ؟: [كفثِيرو نف يوِرينفا خف نفا نوورف] مف لفيف ففعف عف ارف
ب  ِهكف يفا رف جف هومف. وف رو مف خف مف وف تف ِحنفطفتوهو وِرِهمف إِذف كفثورف ظفمف ِمنف سورو ورا  فِي قفلفبِي أفعف عفلفتف سورو ب . جف طفِجعو بفلف أفيفضا  أفنفامو لفنحكف أفنفتف يفا رف ۭة أفضف بِسفلفمف

نونِي أفنِينفۭة توسفكتِ ففِردا  فِي طومف نف مو

ب  غِ يفا رف اتِي أفصف اِخي. ِلكفِلمف لف صورف فمح لتِي. تفأ إِلفِهي لفنتِي إِلفيفكف أوصف ِلِكي وف ِت دوعفائِي يفا مف وف تفِمعف ِلصف تِي. اسف وف عو صف مف ب  بِالفغفدفاةِ تفسف هو. يفا رف جتِ بِالفغفدفاةِ أووف
أفنفتفِظرو كف وف وف يرو. صفلفتِي نفحف رتِ تف إِلفها  يوسفر  بِالشحرتِ لف يوسفاِكنوكف الشتِ ونف قودحامف عفيفنفيفكف. لفنحكف أفنفتف لفسف ففتفِخرو تف كولح ففاِعِلي اِلثفِم. لف يفِقفو الفمو .أفبفغفضف
لتِِمينف بِالفكفِذِب تفكف ِلكو الفمو ب . توهف هوهو الرح رف الفِغشتِ يفكف اِء وف مف لو الدتِ جو لو بفيفتفكف. رف خو تِكف أفدف مف حف ةِ رف ثفرف ا أفنفا ففبِكف فِكف. أفمح وف ِسكف بِخف دو فِي هفيفكفِل قودف جو ب . أفسف يفا رف

دفائِي بفِب أفعف كف بِسف ِدنِي إِلفى بِرتِ لف قودحاِمي طفِريقفكف. اهف ق . سفهتِ اِهِهمف ِصدف ة . لفنحهو لفيفسف فِي أفففوف مف هووح فوهو وف ففتووح . جف مف قفبفر  مف قوهو لف قفلووهفا. حف مف صف .أفلفِسنفتوهو
مف يفا او ةِ ذونووبِِهمف. ِدنفهو اتِِهمف بِكفثفرف رف امف ؤف قوطووا ِمنف مو لفيفكف. ِليفسف دووا عف رح مف تفمف حف بِِهمف لفنحهو ِ لفيفكف. طفوت تحِكِلينف عف ِميعو الفمو حو جف يفففرف تِفوونف. وف إِلفى الفبفِد يفهف

مف لوهو لتِ توظف ِمكف. وف ِحب و اسف يفبفتفِهجو بِكف مو ب . وف يقف يفا رف دتِ ا. لفنحكف أفنفتف توبفاِركو الصتِ ضف ۭس توِحيطوهو بِالرتِ فنحهو بِتورف أ كف

بفنِي بِغفيفِظكف دتِ لف توؤف بِكف وف نِي بِغفضف بتِخف ب  لف تووف ِعيف . يفا رف ب  لفنتِي ضف نِي يفا رف مف حف تفاعفتف. ارف نفففِسي قفِد ارف ففتف وف جف ب  لفنح ِعظفاِمي قفدف رف ِفنِي يفا رف اشف
ا  تفى. ِجدت تحى مف ب  ففحف أفنفتف يفا رف ب ! وف ِ نفففِسي. عودف يفا رف تِكف. نفجت مف حف ِل رف نِي ِمنف أفجف لتِصف كف. خف رو ِت ِذكف وف ؟. لفنحهو لفيفسف فِي الفمف دوكف مف نف يفحف اِويفِة مف فِي الفهف

ِدي وِعي. تفِعبفتو فِي تفنفه  لفۭة سفِريِري بِدومو مو فِي كولتِ لفيف ِ اِشي. أوعفوت بو فِرف ِ يفنِي. أوذفوت تف ِمنف الفغفمتِ عف ايِِقيح. سفاخف تف ِمنف كولتِ موضف نتِي يفا. شفاخف اوبفعودووا عف
تف بوكفائِي وف بح قفدف سفِمعف صف ِميعف ففاِعِلي اِلثفِم لفنح الرح ِعي. جف ر  ب  تفضف ب  يفقفبفلو صفلفتِي. سفِمعف الرح ا . الرح تفاعوونف ِجدت يفرف نف وف وف زف دفائِي يوخف ِميعو أفعف .جف

نف بفغفتفة  وف زف يوخف يفعوودوونف وف

كحلفتو لفيفكف تفوف ب  إِلفِهي عف ِقذف. يفا رف نف لف مو فسفۭد نفففِسي هفاِشما  إِيحاهفا وف أ نِي ِلئفلح يفففتفِرسف كف نفجتِ دوونفنِي وف رو نِي ِمنف كولتِ الحِذينف يفطف لتِصف ب  إِلفِهي إِنف كونفتو. خف يفا رف
ِجدف ظولفم  فِي يفدفيح. قفدف ففعفلفتو هفذفا لفيفدوسف إِلفى. إِنف وو ا وف هف ِركف لفيودف ايِِقي بِلف سفبفۭب ففلفيوطفاِردف عفدوو  نفففِسي وف لفبفتو موضف سف ا  وف سفاِلِمي شفرت إِنف كفاففأفتو مو

ِدي جف اِب مف طح إِلفى الت رف لفيفحو يفاتِي وف ِض حف بِكف. ِسلفهف. الفرف ب  بِغفضف انفتفبِهف ِلي. قومف يفا رف ايِِقيح وف ِط موضف تفِفعف عفلفى سفخف يفتف. ارف صف ِ أفوف قت عو. بِالفحف مف جف مف وف
ا إِلفى الفعولفى قفهف ب  يفِدينو الش عووبف. الفقفبفائِِل يوِحيطو بِكف ففعودف ففوف اِلي الحِذي فِيح. الرح ِمثفلف كفمف قتِي وف ب  كفحف ثفبتِِت. اقفِض ِلي يفا رف اِر وف رف ِليفنفتفِه شفر  الفشف

يقف دتِ الفكولفى او الفبفار . الصتِ قولووِب. ففإِنح ففاِحصف الفقولووِب وف تفِقيِمي الف سف لتِِص مو خف ِسي ِعنفدف ِا مو ۭم. تورف طو فِي كولتِ يفوف خف إِلفه  يفسف إِنف لفمف. افلو قفاۭض عفاِدل  وف
ففهو دف سفيف دتِ ِجعف يوحف ِت. يفرف وف هو آلفةف الفمف وف سفدحدف نفحف فهفا وف هفيحأ سفهو وف دح قفوف لفتفِهبفة . مف هو مو امف عفلو ِسهف خفضو بِاِلثفِم. يفجف ذفا يفمف لفدف كفِذبا . هووف وف لف تفعفبا  وف مف بتا . حف ا جو .كفرف



نفعف ةِ الحتِي صف وح هو ففسفقفطف فِي الفهو ففرف هو. حف بِطو ظولفمو تِِه يفهف عفلفى هفامف أفِسِه وف ِجعو تفعفبوهو عفلفى رف ِه. يفرف سفبف بِرتِ بح حف دو الرح مف ِ. أفحف ِ الفعفِليت بت ِم الرح نتِمو ِلسف أورف وف

اِت اوف قف السحمف لفلفكف ففوف عفلفتف جف يفثو جف ِض حف كف فِي كولتِ الفرف مف دف اسف جف ا أفمف ب  سفيتِدونفا مف ا الرح دا  بِسفبفِب! أفي هف مف ضحعِ أفسحسفتف حف الر  ففاِل وف اِه الفطف ِمنف أفففوف
نفتفِقۭم مو ۭ وف ِكيِت عفدووت دفاِدكف ِلتفسف تحى. أفضف مف حف ابفنو آدف هو وف تحى تفذفكورف نف هووف اِلنفسفانو حف ا ففمف نفتفهف ومف الحتِي كفوح الن جو رف وف ابِِعكف الفقفمف لف أفصف اتِكف عفمف اوف ى سفمف إِذفا أفرف

لوهو! تفففتفِقدفهو لتِ اۭء توكف بفهف ۭد وف جف بِمف لفئِكفِة وف هو قفِليل  عفِن الفمف تفنفقوصف اِل يفدفيفكف. وف مف لتِطوهو عفلفى أفعف يفِه. توسف تف قفدفمف ۭء تفحف عفلفتف كولح شفيف ائِمف. جف بفهف ِميعا  وف الفبفقفرف جف الفغفنفمف وف
ِر السحاِلكف فِي سوبوِل الفِميفاِه كف الفبفحف سفمف اِء وف طويوورف السحمف ِض. الفبفرتِ أفيفضا  وف كف فِي كولتِ الفرف مف دف اسف جف ا أفمف ب  سفيتِدونفا مف ا الرح أفي هف !

     
بح بِكولتِ قفلفبِي دو الرح مف ائِبِكف. أفحف ِميعِ عفجف ثو بِجف دتِ أفبفتفِهجو بِكف. أوحف حو وف ا الفعفِلي . أفففرف ِمكف أفي هف نتِمو ِلسف قوطوونف. أورف لفۭف يفسف دفائِي إِلفى خف وعِ أفعف جو ِعنفدف رو

ايف وف دفعف قتِي وف تف حف ِهكف لفنحكف أفقفمف جف اِم وف ِلكوونف ِمنف قودح يفهف ِ قفاِضيا  عفاِدل . وف ِسيت لفسفتف عفلفى الفكورف مف. جف تف الومف رف تفهف يرف. انف رتِ لفكفتف الشتِ مف. أفهف هو مف تف اسف وف حف مف
الفبفِد ِر وف ابوهو إِلفى الفبفِد. إِلفى الدحهف رف دونا . افلفعفدوو  تفمح خف تف مو هفدفمف هو نفففسوهو. وف رو ِلسو. بفادف ِذكف ِر يفجف ب  ففإِلفى الدحهف ا الرح هووف يفقفِضي. أفمح ِسيحهو وف اِء كورف ثفبحتف ِللفقفضف
ِل كوونفِة بِالفعفدف سف ِة. ِللفمف تِقفامف نفسفِحِق. يفِدينو الش عووبف بِاِلسف أ  ِللفمو لفجف ب  مف يفكوونو الرح يِق. وف ِمنفِة الضتِ أ  فِي أفزف لفجف كف. مف مف لفيفكف الفعفاِرفوونف اسف يفتحِكلو عف لفنحكف لفمف. وف

ب  كف طفاِلبِيكف يفا رف نف. تفتفرو يفوف ِ السحاِكِن فِي ِصهف بت وا ِللرح نتِمو فففعفاِلِه. رف وا بفيفنف الش عووِب بِأ بِرو اِء. أفخف مف طفاِلب  بِالدتِ هومف. لفنحهو مو اخف. ذفكفرف لفمف يفنفسف صورف
سفاِكيِن ب . الفمف نِي يفا رف مف حف ِت. اِرف وف اِب الفمف افِِعي ِمنف أفبفوف بفِغِضيح يفا رف ذفلحتِي ِمنف مو نف. انفظورف مف يفوف نفِة ِصهف اِب ابف ثف بِكولتِ تفسفابِيِحكف فِي أفبفوف دتِ ِلكفيف أوحف

لفِصكف تفِهجا  بِخف بف ةِ الحتِي عفِملووهفا. مو ففرف مو فِي الفحو طفِت الومف رح مف. تفوف لوهو جو فووهفا انفتفشفبفتف أفرف ب . فِي الشحبفكفِة الحتِي أفخف وف  هووف الرح عفرو ضفى. مف اء  أفمف .قفضف
ِل يفدفيفِه يرو يفعفلفقو بِعفمف رتِ تفاِر. (الشتِ بو الفوف رف ِم النحاِسينف اف. ِسلفهف). ضف اِويفِة كول  الومف ِجعوونف إِلفى الفهف ارو يفرف رف ِكينو إِلفى الفبفِد. افلفشف .لفنحهو لف يونفسفى الفِمسف

ِر اءو الفبفائِِسينف لف يفِخيبو إِلفى الدحهف جف ب . رف تفزح اِلنفسفانو. قومف يفا رف كف. لف يفعف مو قودحامف اكفِم الومف مف بفشفر . ِلتوحف مو أفنحهو لفِم الومف با  ِليفعف عف لفيفِهمف رو عفلف عف ب  اجف .يفا رف
  ِسلفهف

ِكينو تفِرقو الفِمسف يِر يفحف رتِ يِق؟ فِي ِكبفِريفاِء الشتِ ِمنفِة الضتِ تفِفي فِي أفزف اذفا تفخف اذفا تفِقفو بفِعيدا ؟ ِلمف ب  ِلمف ا. يفا رف وا بِهف ةِ الحتِي ففكحرو رف امف ؤف ذوونف بِالفمو خف لفنح. يوؤف
فو دتِ اِطفو يوجف الفخف اِت نفففِسِه وف وف يرف يفففتفِخرو بِشفهف رتِ بح. الشتِ ِفِه يفقوولو. يوِهينو الرح خِ أفنف سفبف تفشفامو يرو حف رتِ تفثفبوتو. كول  أفففكفاِرِه أفنحهو لف إِلفهف]. لف يوطفاِلبو: [الشتِ

قفهو. سوبولوهو فِي كولتِ ِحيۭن كف ففوف كفامو ائِِه يفنففوثو فِيِهمف. عفاِليفة  أفحف دف عو: [قفالف فِي قفلفبِِه. كول  أفعف زف عف ۭر بِلف سووۭء. لف أفتفزف ۭر إِلفى دفوف نفة ]. ِمنف دفوف لووء  لفعف مف هو مف ففمو
ظولفما  ِغشتا  وف إِثفم . وف قحة  وف شف تف ِلسفانِِه مف تفففيفاِت يفقفتولو الفبفِريءف. تفحف خف يفاِر فِي الفمو ِن الدتِ مف كف ِلسو فِي مف ِكينف. يفجف اقِبفاِن الفِمسف تفففى. عفيفنفاهو تورف خف نو فِي الفمو مو يفكف

يِسِه فسفۭد فِي ِعرتِ أ ِكينف. كف طوفف الفِمسف نو ِليفخف مو اثِنِِه. يفكف سفاِكينو بِبفرف قوطو الفمف تفسف نِي وف تفنفحف تِِه ففتفنفسفِحقو وف بِِه فِي شفبفكف ذف ِكينف بِجف طوفو الفِمسف :قفالف فِي قفلفبِِه. يفخف
هو. إِنح اف قفدف نفِسيف[ هف جف بف وف جف ى إِلفى الفبفِد. حف ب ]. لف يفرف ففعف يفدفكف. قومف يفا رف سفاِكينف. يفا او ارف اذفا قفالف فِي. لف تفنفسف الفمف يرو اف؟ ِلمف رتِ اذفا أفهفانف الشتِ ِلمف

أفيفتف]لف توطفاِلبو: [قفلفبِِه اِزيف بِيفِدكف. ؟ قفدف رف الفغفمح ِلتوجف قحةف وف شف هو. لفنحكف توبفِصرو الفمف رف ِكينو أفمف مو الفِمسف لتِ ِعينف الفيفتِيِم. إِلفيفكف يوسف تف مو اعف. أفنفتف ِصرف ِطمف ِذرف اِحف
لف تفِجدوهو. الفففاِجِر هو وف لوبو شفرح يرو تفطف رتِ الشتِ الفبفِد. وف ِر وف ِلك  إِلفى الدحهف ب  مف ِضِه. الرح مو ِمنف أفرف ب . بفادفِت الومف دفعفاِء قفدف سفِمعفتف يفا رف هف الفوو فو  توثفبتِتو. تفأ
مف ِض. قولووبفهو مف إِنفسفان  ِمنف الفرف ِعبوهو نفسفِحِق ِلكفيف لف يفعوودف أفيفضا  يورف الفمو ِ الفيفتِيِم وف قت نفكف ِلحف توِميلو أوذف  

كحلفتو ِ تفوف بت فووۭر: [كفيففف تفقوولوونف ِلنفففِسي. عفلفى الرح بووا إِلفى ِجبفاِلكومف كفعوصف رو سف]اهف د ونف الفقفوف ارو يفمو رف ذفا الفشف تفِر. ؟ لفنحهو هووف مف فِي الفوف قووا السحهف ففوح
تفِقيِمي الفقولووِب سف ى مو وا فِي الد جف مو ِسِه. ِليفرف ب  فِي هفيفكفِل قودف ؟ افلرح اذفا يفففعفلو يقو مف دتِ ِمدفةو ففالصتِ قفلفبفِت الفعف ِسي هو. إِذفا انف اِء كورف ب  فِي السحمف عفيفنفاهو. الرح

اِن تفِحنو بفنِي آدفمف. تفنفظورف ففانوهو تفمف يقف. أفجف دتِ تفِحنو الصتِ ب  يفمف ِم ففتوبفِغضوهو نفففسوهو. الرح لف ِحب  الظ  مو يرو وف رتِ ا الشتِ ِكبفِريتا . أفمح اخا  نفارا  وف اِر فِخف رف ِطرو عفلفى الفشف يومف
أفِسِهمف وِم نفِصيبف كف ِريحف السحمو لف. وف يوِحب  الفعفدف بح عفاِدل  وف هو. لفنح الرح هف جف تفِقيمو يوبفِصرو وف سف الفمو  

نفاءو ِمنف بفنِي الفبفشفِر ضف التحِقي  لفنحهو قفِد انفقفطفعف الومف ب  لفنحهو قفِد انفقفرف لتِصف يفا رف ِلقفۭة بِقفلفۭب ففقفلفۭب. خف اِحبِِه بِِشففاۭه مف عف صف اِحۭد مف ونف بِالفكفِذِب كول  وف يفتفكفلحمو
ونف مف بِالفعفظفائِِم الحِذينف قفالووا. يفتفكفلحمو لتِ تفكف اللتِسفانف الفمو ِلقفِة وف ففاِه الفمف ِميعف الشتِ ب  جف بحرو: [يفقفطفعو الرح فلفِسنفتِنفا نفتفجف عفنفا. بِأ لفيفنفا؟. ِشففاهونفا مف نف هووف سفيتِد  عف ِمِن]. [مف

ب  ِة الفبفائِِسينف النف أفقوومو يفقوولو الرح خف سفاِكيِن ِمنف صفرف اِب الفمف تِصف عۭ الحِذي يونففوثو فِيِه. [اغف سف عفلو فِي وو فحاةۭ فِي]. أفجف صف ۭة مو ِ كفلفم  نفِقي  كفِفضح بت كفلفمو الرح
اۭت رح ۭة سفبفعف مف وصف حو مف ِض مف مف. بووطفۭة فِي الفرف ففظوهو ب  تفحف ِر. أفنفتف يفا رف مف ِمنف هفذفا الفِجيِل إِلفى الدحهف سوهو رو ش ونف ِمنف كولتِ نفاِحيفۭة ِعنفدف. تفحف ارو يفتفمف رف الفشف

ذفاِل بفيفنف النحاِس تِففاعِ الفرف  ارف

يفاِن   ب  تفنفسفانِي كولح النتِسف تفى يفا رف هفكف عفنتِي! إِلفى مف جف بو وف جو تفى تفحف ۭم! إِلفى مف نا  فِي قفلفبِي كولح يفوف زف حو وما  فِي نفففِسي وف عفلو هومو تفى أفجف تفى! إِلفى مف إِلفى مف
ي عفلفيح ِ تفِفعو عفدووت ب  إِلفِهي! يفرف تفِجبف ِلي يفا رف اسف ي. انفظورف وف ِ ِت ِلئفلح يفقوولف عفدووت وف مف الفمف نفيح ِلئفلح أفنفامف نفوف لفيفِه: [أفنِرف عفيف تِفف]. قفدف قفِويتو عف ِلئفلح يفهف

تو عف زف عف فنتِي تفزف ايِِقيح بِأ كحلفتو. موضف تِكف تفوف مف حف ا أفنفا ففعفلفى رف لفِصكف. أفمح تفِهجو قفلفبِي بِخف سفنف إِلفيح. يفبف ِ لفنحهو أفحف بت أوغفنتِي ِللرح  

اِهلو فِي قفلفبِِه فففعفاِلِهمف]. لفيفسف إِلفه : [قفالف الفجف ِجسووا بِأ رف لو صفلفحا . ففسفدووا وف نف يفعفمف فف عفلفى بفنِي الفبفشفِر ِليفنفظورف. لفيفسف مف رف اِء أفشف ب  ِمنف السحمف هفلف: افلرح
عا  ففسفدووا اغووا مف اِحد . ِمنف ففاِهۭم طفاِلِب ِا؟ الفكول  قفدف زف لف وف لو صفلفحا  لفيفسف وف نف يفعفمف ا. لفيفسف مف لفمف كول  ففاِعِلي اِلثفِم الحِذينف يفأفكولوونف شفعفبِي كفمف أفلفمف يفعف

عووا بح لفمف يفدف الرح بفزف وف فا  لفنح اف فِي الفِجيِل الفبفارتِ. يفأفكولوونف الفخو وف افووا خف وهو. هونفاكف خف أ لفجف بح مف تومف لفنح الرح ِكيِن نفاقفضف سف ِف ِم أفيف الف نف. رف يفوف لفيفتف ِمنف ِصهف
ائِيلف رف لفصف إِسف ائِيلو. خف رف حو إِسف يفففرف تِفو يفعفقووبو وف ِ سفبفيف شفعفبِِه يفهف بت دتِ الرح ِعنفدف رف

ِق فِي قفلفبِِه دف مو بِالصتِ لتِ تفكف الفمو قح وف الفعفاِملو الفحف اِل وف ؟ السحاِلكو بِالفكفمف ِسكف بفِل قودف كونو فِي جف نف يفسف ؟ مف كفنِكف سف نف يفنفِزلو فِي مف ب  مف الحِذي لف يفِشي بِِلسفانِِه. يفا رف



ِملو تفعفيِيرا  عفلفى قفِريبِِه لف يفحف اِحبِِه وف ا  بِصف نفعو شفرت لف يفصف ِ. وف بت ائِِفي الرح ِرمو خف يوكف نفيفِه وف تفقفر  فِي عفيف حف ِذيلو مو الرح لف يوغفيتِرو. وف ِر وف رف ِلفو ِللضح توهو لف. يفحف فِضح
ةف عفلفى الفبفِريِء وف شف ذو الرح لف يفأفخو بفا وف ا بِالرتِ ِر. يوعفِطيهف عو إِلفى الدحهف زف عف نفعو هفذفا لف يفتفزف الحِذي يفصف

كحلفتو لفيفكف تفوف نِي يفا او لفنتِي عف ففظف ِ. اِحف بت كف. أفنفتف سفيتِِدي: [قولفتو ِللرح يفرو ءف غف يفِري لف شفيف تِي. خف سفرح الفففاِضلو كول  مف ِض وف يسوونف الحِذينف فِي الفرف ِقدتِ الف
رف]. بِِهمف اءف آخف رف عووا وف رف مو الحِذينف أفسف اعوهو جف ثورو أفوف ففتفيح. تفكف ِِ هومف بِشف اءف مف لف أفذفكورو أفسف مف ِمنف دفۭم وف كوبو سفكفائِبفهو كفأفِسي. لف أفسف تِي وف مف ب  نفِصيبو قِسف .الرح

عفتِي سفن  ِعنفِدي. أفنفتف قفابِضو قورف اثو حف اِء ففالفِميرف قفعفتف ِلي فِي الن عفمف نِي كولفيفتفايف. ِحبفال  وف أفيفضا  بِاللحيفِل تونفِذرو نِي وف حف بح الحِذي نفصف عفلفتو. أوبفاِركو الرح جف
اِمي فِي كولتِ ِحيۭن بح أفمف عو. الرح زف عف وِحي. لفنحهو عفنف يفِمينِي ففلف أفتفزف تف رو ابفتفهفجف ئِنتا . ِلذفِلكف ففِرحف قفلفبِي وف مف طف كونو مو سفِدي أفيفضا  يفسف كف. جف لفنحكف لفنف تفتفرو

اِويفِة ى ففسفادا . نفففِسي فِي الفهف يفاةِ. لفنف تفدفعف تفِقيحكف يفرف فونِي سفبِيلف الفحف وۭر. توعفرتِ كف ِشبفعو سورو امف فِي يفِمينِكف نِعفم  إِلفى الفبفِد. أفمف

ِ قت ب  ِللفحف عف يفا رف مف اِخي. اِسف ففتفيفِن بِلف ِغشتۭ. أونفصوتف إِلفى صورف غِ إِلفى صفلفتِي ِمنف شف ائِي. أفصف جو قفضف رو اِت. ِمنف قودحاِمكف يفخف تفِقيمف سف اِن الفمو يفنفاكف تفنفظورف .عف
بفتف قفلفبِي رح تفهو لفيفل . جف دف تفنِي. تفعفهح صف حح وما . مف ِق. لف يفتفعفدحى ففِمي. لف تفِجدو فِيح ذومو فحظفتو ِمنف طورو اِل النحاِس ففبِكفلفِم شفففتفيفكف أفنفا تفحف مف ِة أفعف ِمنف ِجهف

عفتفنِِف ايف. الفمو لحتف قفدفمف ا زف طفواتِي بِآثفاِركف ففمف سحكفتف خف تفِجيبو ِلي يفا او. تفمف توكف لفنحكف تفسف عف كفلفِمي. أفِملف أوذونفيفكف إِلفيح. أفنفا دفعفوف مف كف يفا. اسف اِحمف رف يتِزف مف مف
قفاِوِمينف لفيفكف بِيفِمينِكف ِمنف الفمو تحِكِلينف عف لتِصف الفمو خف دفقفِة الفعفيفِن. مو نِي ِمثفلف حف ففظف ِربوونفنِي. احف اِر الحِذينف يوخف رف ِه الفشف جف نِي ِمنف وف تورف يفكف اسف نفاحف بِِظلتِ جف

تفنِفوونفنِي دفائِي بِالنحففِس الحِذينف يفكف لفقووا. أفعف مو السحِمينف قفدف أفغف وا بِالفِكبفِريفاِء. قفلفبفهو لحمو اِهِهمف قفدف تفكف فففوف اطووا بِنفا. بِأ طفواتِنفا النف قفدف أفحف مف. فِي خف يونفهو بووا أفعف نفصف
ِض ِلقوونفا إِلفى الفرف يِسِه. ِليوزف بفِل الفكفاِمِن فِي ِعرتِ كفالشتِ اِس وف ثفلو الفسفِد الفقفِرِم إِلفى اِلففتِرف ثفلوهو مف ب . مف هو. قومف يفا رف هو. تفقفدحمف عف رف يِر. اصف رتِ ِ نفففِسي ِمنف الشتِ نفجت

نفيفا ِل الد  ب  ِمنف أفهف يفاتِِهمف. بِسفيفِفكف ِمنف النحاِس بِيفِدكف يفا رف مف فِي حف مف. نفِصيبوهو و بوطوونفهو لف ائِِركف تفمف ففاِلِهمف. بِذفخف مف لفطف الفتفهو كوونف فوضف يفتفرو لفدا  وف بفعوونف أفوف .يفشف
هفكف جف ا أفنفا ففبِالفبِرتِ أفنفظورو وف تفيفقفظفتو بِشفبفِهكف. أفمح بفعو إِذفا اسف أفشف

تِي ب  يفا قووح نفِقِذي. أوِحب كف يفا رف مو نِي وف ِحصف تِي وف رف ب  صفخف تفِمي. الرح تِي بِِه أفحف رف إِي. إِلفِهي صفخف لفجف مف لفِصي وف نو خف قفرف ِسي وف ِميدف. تورف بح الفحف عوو الرح أفدف
دفائِي لحصو ِمنف أفعف فتفخف عفتفنِي. ففأ سويوولو الفهفلفِك أفففزف ِت وف وف تفنفففتفنِي ِحبفالو الفمف اقفتف بِي. اِكف اِويفِة حف تفشفبفتف بِي. ِحبفالو الفهف ِت انف وف اكو الفمف رف فِي ِضيِقي. أفشف

لف أوذونفيفِه هو دفخف اِخي قودحامف صورف تِي وف وف تو ففسفِمعف ِمنف هفيفكفِلِه صف خف إِلفى إِلفِهي صفرف بح وف تو الرح تفعفشفتف أوسوسو الفِجبفاِل. دفعفوف ارف ضو وف ِت الفرف تفجح .ففارف
تف لفنحهو غفِضبف تفجح ارف تفعفدفتف وف نفار  ِمنف ففِمِه أفكفلفتف. ارف ِفِه وف ان  ِمنف أفنف ِعدف دوخف تفعفلفتف ِمنفهو. صف ر  اشف مف تف. جف بفاب  تفحف ضف لف وف نفزف اِت وف اوف ف السحمف أ طفأفطف

لفيفِه يفاحِ. ِرجف ِة الرتِ نِحف هففح عفلفى أفجف طفارف وف وۭب وف ِكبف عفلفى كفرو هو. رف ةف ِستفرف لفمف عفلف الظ  اِم. جف ظفلفمف الفغفمف بفابف الفِميفاِه وف لحتفهو ضف ظف لفهو مف وف ِمنف الش عفاعِ. حف
بوهو تف سوحو هو عفبفرف رو نفاۭر. قودحامف مف جف د  وف رف نفاۭر. بفرف مف جف دا  وف تفهو بفرف وف الفعفِلي  أفعفطفى صف اِت وف اوف ب  ِمنف السحمف عفدف الرح وقا . أفرف بورو مف وف هو ففشفتحتفهو امف سفلف ِسهف أفرف

ِة ِريحِ أفنفِفكف ب  ِمنف نفسفمف ِركف يفا رف جف كوونفِة ِمنف زف سف انفكفشفففتف أوسوسو الفمف اقو الفِميفاِه وف مف تف أفعف رف مف ففظفهف هو عفجف فزف ة  ففأ ذفنِي. كفثِيرف فخف سفلف ِمنف الفعولفى ففأ .أفرف
ةۭ لفنِي ِمنف ِميفاۭه كفثِيرف ى ِمنتِي. نفشف مف أفقفوف بفِغِضيح لفنحهو ِمنف مو ِ وف ي الفقفِويت ِ قفذفنِي ِمنف عفدووت ب  سفنفِدي. أفنف كفانف الرح ِم بفِليحتِي وف ابوونِي فِي يفوف نِي إِلفى. أفصف جف رف أفخف

ِب حف نِي لفنحهو سورح بِي. الر  لحصف ي. خف سفبف بِرتِ ب  حف د  ِلي. يوكفافِئونِي الرح ةِ يفدفيح يفرو ارف سفبف طفهف ِص إِلفِهي. حف لفمف أفعف ِ وف بت قف الرح ِفظفتو طورو لفنح. لفنتِي حف
هفا عفنف نفففِسي هو لفمف أوبفِعدف ائِضف ففرف اِمي وف كفاِمِه أفمف ِميعف أفحف فحظو ِمنف إِثفِمي. جف أفتفحف عفهو وف أفكوونو كفاِمل  مف امف. وف ةِ يفدفيح أفمف ارف كفطفهف ي وف بِرتِ ب  ِلي كف د  الرح ففيفرو

ِحيما . عفيفنفيفِه ِحيِم تفكوونو رف عف الرح ِل الفكفاِمِل تفكوونو كفاِمل . مف جو عف الرح عف الطحاِهِر تفكوونو طفاِهرا . مف لفتفِويا . مف جِ تفكوونو مو وف عف الفعف مف لتِصو. وف لفنحكف أفنفتف توخف
ا عوهف تفِفعفةو تفضف رف يونو الفمو الفعف اِجي. الشحعفبف الفبفائِسف وف تِي. لفنحكف أفنفتف توِضيءو ِسرف ب  إِلفِهي يونِيرو ظولفمف تو. الرح رف بِإِلفِهي تفسفوح يفشا  وف تو جف مف لفنتِي بِكف اقفتفحف

ارا  وف ِ نفِقي . افلو طفِريقوهو كفاِمل . أفسف بت لو الرح تفِمينف بِِه. قفوف حف ِميعِ الفمو س  هووف ِلجف ِ. تورف بت نف هووف إِلفه  غفيفرو الرح ى إِلفِهنفا! لفنحهو مف ة  ِسوف رف نف هووف صفخف مف اِللفهو! وف
يتِرو طفِريِقي كفاِمل  يوصف ةِ وف نفِطقونِي بِالفقووح نِي. الحِذي يومف تفِفعفاتِي يوِقيمو رف عفلفى مو لفيح كفاِليحِل وف عفلو ِرجف اعفيح. الحِذي يفجف نفى بِِذرف ِقتفالف ففتوحف مو يفدفيح الف الحِذي يوعفلتِ

اۭس س  ِمنف نوحف نِي. قفوف مو فوكف يوعفظتِ لوطف دونِي وف يفِمينوكف تفعفضو لفِصكف وف سف خف عفلو ِلي تورف تفجف ِقبفايف. وف تِي ففلفمف تفتفقفلفقفلف عف اتِي تفحف طووف عو خو ستِ ائِي. تووف دف أفتفبفعو أفعف
مف نِيفهو تحى أوفف ِجعو حف لف أفرف مف وف ِركوهو ودف تفِطيعوونف الفِقيفامف. ففأ مف ففلف يفسف قوهو حف لفيح. أفسف تف ِرجف قوطوونف تفحف ةۭ ِللفِقتفاِل. يفسف نفِطقونِي بِقووح تِي الفقفائِِمينف عفلفيح. تومف عو تفحف رف .تفصف

بفِغِضيح أوففنِيِهمف مو ائِي وف دف ِفيفةف أفعف توعفِطينِي أفقف لتِصف. وف خف لف مو ونف وف خو رو مف. يفصف تفِجيبو لفهو ِ ففلف يفسف بت يحِ. إِلفى الرح الفغوبفاِر قودحامف الرتِ مف كف قوهو حف فسف ِمثفلف ِطيِن. ففأ
مف هو حو رف اِق أفطف وف اِت الشحعفِب. الفسف مف اصف خف ِقذونِي ِمنف مو ِم. تونف أفسا  ِللومف عفلونِي رف ِرففهو يفتفعفبحدو ِلي. تفجف عوونف ِلي. شفعفب  لفمف أفعف مف اعِ الوذوِن يفسف بفنوو. ِمنف سفمف

بفاِء يفتفذفلحلوونف ِلي فوونف ِمنف حوصوونِِهمف. الفغورف حف يفزف بفاِء يفبفلوونف وف تفِقمو ِلي. بفنوو الفغورف نف لفِصي افِللفهو الفمو تفِفع  إِلفهو خف رف مو تِي وف رف ك  صفخف بفارف مو ب  وف ي  هووف الرح حف
تِي ِضعو الش عووبف تفحف الحِذي يوخف دفائِي. وف يح ِمنف أفعف نفجتِ قفائِِمينف عفلفيح. مو قف الف افِِعي أفيفضا  ففوف ِقذونِي. رف ِل الظحاِلِم تونف جو ب  فِي. ِمنف الرح دوكف يفا رف مف ِلذفِلكف أفحف

ِمكف نتِمو ِلسف أورف ِم وف ِلِه إِلفى الفبفِد. الومف نفسف دف وف ِسيِحِه ِلدفاوو ة  ِلمف مف حف انِعو رف الصح ِلِكِه وف لفۭص ِلمف جو خف بورف
    

يفِه     ِل يفدف بِرو بِعفمف ففلفكو يوخف الف ِد ِا وف جف ثو بِمف دتِ اتو توحف اوف لفيفل  إِلفى لفيفۭل يوبفِدي ِعلفما . افلسحمف ۭم يوِذيعو كفلفما  وف م  إِلفى يفوف لف كفلفمف. يفوف لف وف عو. لف قفوف مف لف يوسف
مف توهو وف مف. صف اتوهو كوونفِة كفِلمف سف إِلفى أفقفصفى الفمف مف وف نفِطقوهو جف مف رف ِض خف لفتِِه. فِي كولتِ الفرف جف اِرجِ ِمنف حف وِس الفخف ِهيف ِمثفلو الفعفرو ا وف كفنا  فِيهف سف ِس مف عفلف ِللشحمف .جف

بفاِق فِي الطحِريِق بحاِر ِللستِ تفِهجو ِمثفلف الفجف هفا. يفبف رتِ تفِفي ِمنف حف ءف يفخف لف شفيف ا وف هفا إِلفى أفقفاِصيهف دفارو مف ا وف هف وجو رو اِت خو اوف ِ. ِمنف أفقفصفى السحمف بت وسو الرح نفامو
د  النحففسف ِكيما . كفاِمل  يفرو اِهلف حف يتِرو الفجف اِدقفة  توصف ِ صف بت ادفاتو الرح قفلفبف. شفهف حو الف ة  توففرتِ تفِقيمف سف ِ مو بت ايفا الرح صف ِ طفاِهر  يونِيرو الفعفيفنفيفِن. وف بت رو الرح فو. أفمف وف خف

ِ نفِقي  ثفابِت  إِلفى الفبفِد بت ا. الرح ق  عفاِدلفة  كول هف ِ حف بت كفامو الرح اِد. أفحف هف ِر الشتِ قفطف لفى ِمنف الفعفسفِل وف أفحف اِلبفِريِز الفكفثِيِر وف هفى ِمنف الذحهفِب وف بفدوكف. أفشف أفيفضا  عف
اب  عفِظيم  ا ثفوف فِي ِحففِظهف ا وف ذحرو بِهف ا. يوحف عورو بِهف نف يفشف اتو مف وف ةِ أفبفِرئفنِي! افلسحهف تفتِرف سف طفايفا الفمو ففظف عفبفدفكف ففلف يفتفسفلحطووا. ِمنف الفخف تفكفبتِِرينف احف أفيفضا  ِمنف الفمو

أو ِمنف ذفنفۭب عفِظيۭم. عفلفيح أفتفبفرح ِليتِي. ِحينفئِۭذ أفكوونو كفاِمل  وف وف تِي وف رف ب  صفخف كف يفا رف امف ِضيحة  أفمف رف رو قفلفبِي مف فِكف الو ففِمي وف ِلتفكونف أفقفوف

يِق ِم الضتِ ب  فِي يفوف تفِجبف لفكف الرح مو إِلفِه يفعفقووبف. ِليفسف ففعفكف اسف كف. ِليفرف نف ِليفعفضودف يفوف ِمنف ِصهف ِسِه وف نا  ِمنف قودف ِسلف لفكف عفوف اتِكف. ِليورف ِليفذفكورف كولح تفقفِدمف



قفاتِكف رف حف ِمنف مو تفسف يفسف أفيِكف. ِسلفهف. وف مف كولح رف يوتفمتِ سفبف قفلفبِكف وف ايفتفنفا. ِليوعفِطكف حف ففعو رف ِم إِلفِهنفا نفرف بِاسف لفِصكف وف نحمو بِخف ِلكف. نفتفرف ب  كولح سوؤف ِل الرح افلنف. ِليوكفمتِ
ِسيِحِه لتِصو مف خف بح مو ففتو أفنح الرح لفِص يفِمينِِه. عفرف وِت خف بفرو ِسِه بِجف اِء قودف تفِجيبوهو ِمنف سفمف يفِل . يفسف لفِء بِالفخف هفؤو بفاِت وف كف رف لفِء بِالفمف مف- هفؤو نو ففاسف ا نفحف أفمح

ِ إِلفِهنفا نفذفكورو بت نفا. الرح بف انفتفصف نفا وف نو ففقومف ا نفحف سفقفطووا أفمح ثووا وف لتِصف. هومف جف ب  خف ِم دوعفائِنفا. يفا رف ِلكو فِي يفوف تفِجبف لفنفا الفمف ِليفسف

ا  تفِهجو ِجدت لفِصكف كفيففف لف يفبف بِخف ِلكو وف حو الفمف تِكف يفففرف ب  بِقووح نفعفهو! يفا رف ففتفيفِه لفمف تفمف سف شف لفتفمف مو طفيفتفهو وف ةف قفلفبِِه أفعف وف يفۭر. ِسلفهف. شفهف كفاِت خف هو بِبفرف .لفنحكف تفتفقفدحمو
أفِسِه تفاجا  ِمنف إِبفِريۭز عفتف عفلفى رف ضف تفهو. وف طفيف فعف فلفكف ففأ أ يفاة  سف الفبفِد. حف ِر وف لفيفِه. طوولف الفيحاِم إِلفى الدحهف عو عف اء  تفضف بفهف لفل  وف لفِصكف جف دوهو بِخف جف .عفِظيم  مف

كفاۭت إِلفى الفبفِد عفلفتفهو بفرف كف. لفنحكف جف امف اجا  أفمف هو ابفتِهف حو عو. توففرتِ زف عف ِ لف يفتفزف ِة الفعفِليت بِنِعفمف ِ وف بت كحلو عفلفى الرح ِلكف يفتفوف دفائِكف. لفنح الفمف ِميعف أفعف .توِصيبو يفدوكف جف
بفِغِضيكف ضووِركف. يفِمينوكف توِصيبو كولح مو اِن حو مف مف ِمثفلف تفن وِر نفاۭر فِي زف عفلوهو مو النحارو. تفجف تفأفكولوهو مف وف تفِلعوهو ِطِه يفبف ب  بِسفخف ِض. الرح هومف ِمنف الفرف رف توبِيدو ثفمف
مف ِمنف بفيفِن بفنِي آدفمف يحتفهو ذورتِ ا . وف لفيفكف شفرت بووا عف مف نفصف ةۭ. لفنحهو ِكيدف وا بِمف تفِطيعووهفا. تفففكحرو ل ونف. لفمف يفسف مف يفتفوف عفلوهو تفاِركف تِلفقفاءف. لفنحكف تفجف امف عفلفى أفوف هف قو الستِ ِ توففوت

وِهِهمف جو تِكف. وو ب  بِقووح تفِفعف يفا رف وتِكف. ارف بفرو مو بِجف نونفغتِ نتِمو وف نورف

تفِجيبو! إِلفِهي عوو ففلف تفسف اِر أفدف فِيِري؟ إِلفِهي فِي النحهف لفِصي عفنف كفلفِم زف تفنِي بفِعيدا  عفنف خف كف اذفا تفرف عوو ففلف هودووءف ِلي. إِلفِهي ِلمف أفنفتف. فِي اللحيفِل أفدف وف
ائِيلف رف اِت إِسف بِيحف اِلسو بفيفنف تفسف نفا. الفقود وسو الفجف لفيفكف اتحكفلف آبفاؤو مف. عف يفتفهو وا. اتحكفلووا ففنفجح وا ففنفجو خو رف وا. إِلفيفكف صف زو لفيفكف اتحكفلووا ففلفمف يفخف ا أفنفا ففدوودفة  لف. عف أفمح

تفقفرو الشحعفِب. إِنفسفان  حف مو ِزئوونف بِي. عفار  ِعنفدف الفبفشفِر وف تفهف ونفنِي يفسف أفسف قفائِِلينف. كول  الحِذينف يفرو يونفِغضوونف الرح ففاهف وف ونف الشتِ ِ: [يفففغفرو بت اتحكفلف عفلفى الرح
ِه هو لفنحهو سورح بِِه. ففلفيونفجتِ ِقذف ِن]. ِليونف تفنِي ِمنف الفبفطف ذفبف ي. لفنحكف أفنفتف جف يفيف أومتِ ئِنتا  عفلفى ثفدف مف طف عفلفتفنِي مو ِحِم. جف لفيفكف أولفِقيتو ِمنف الرح ي أفنفتف. عف ِن أومتِ ِمنف بفطف
يقف قفِريب . إِلفِهي ِعينف. لف تفتفبفاعفدف عفنتِي لفنح الضتِ ة . لفنحهو لف مو ان  كفثِيرف اطفتف بِي ثِيرف تفنفففتفنِي. أفحف فسفۭد. أفقفِويفاءو بفاشفانف اكف أ مف كف اهفهو وا عفلفيح أفففوف ففغفرو

ِجۭر مف زف ففتفِرۭس مو اِء انفسفكفبفتو. مو الفمف لفتف كول  ِعظفاِمي. كف عِ. انفففصف ارف قفلفبِي كفالشحمف عفائِي. صف سفِط أفمف لفِصقف. قفدف ذفابف فِي وف تِي وف قفففۭة قووح يفبِسفتف ِمثفلف شف
عونِي ِت تفضف وف اِب الفمف إِلفى تورف نفِكي وف اطفتف بِي ِكلفب . ِلسفانِي بِحف تفنفففتفنِي. لفنحهو قفدف أفحف اِر اكف رف اعفة  ِمنف الفشف مف لفيح. جف ِرجف ِصي كولح. ثفقفبووا يفدفيح وف أوحف

سوونف فِيح يفتفففرح ونف وف هومف يفنفظورو عفلفى ِلبفاِسي يفقفتفِرعوونف. ِعظفاِمي وف مف وف نفهو ونف ثِيفابِي بفيف ب  ففلف تفبفعودف. يفقفِسمو ا أفنفتف يفا رف ِرعف إِلفى. أفمح تِي أفسف يفا قووح
تِي رف ِقذف ِمنف السحيفِف نفففِسي. نوصف ِحيدفتِي. أفنف تفِجبف ِلي. ِمنف يفِد الفكفلفِب وف ِش اسف حف وِن بفقفِر الفوف ِمنف قورو نِي ِمنف ففِم الفسفِد وف لتِصف تِي. خف وف ِمكف إِخف بِرف بِاسف .أوخف

كف بتِحو اعفِة أوسف مف سفِط الفجف وهو. فِي وف ِ سفبتِحو بت ائِِفي الرح يحِة يفعفقووبف. يفا خف عفشفرف ذورتِ دووهو يفا مف جتِ ِميعا . مف ائِيلف جف رف عف إِسف رف شووهو يفا زف اخف لفمف. وف تفِقرف وف لفنحهو لفمف يفحف
عف تفمف اِخِه إِلفيفِه اسف نفهو بفلف ِعنفدف صورف هو عف هف جف ِجبف وف لفمف يفحف ِكيِن وف سف ِِ نفةف الفمف كف سف ذولف مف ِة. يفرف اعفِة الفعفِظيمف مف بِيِحي فِي الفجف أووفِي بِنوذووِري قودحامف. ِمنف قِبفِلكف تفسف

ائِِفيِه بفعوونف. خف يفشف دفعفاءو وف اِلبووهو. يفأفكولو الفوو بح طف بتِحو الرح يفا قولووبوكومف إِلفى الفبفِد. يوسف ِض. تفحف ِ كول  أفقفاِصي الفرف بت ِجعو إِلفى الرح تفرف كف. تفذفكورو وف دو قودحامف جو تفسف وف
ِم ِم. كول  قفبفائِِل الومف لتِطو عفلفى الومف تفسف هووف الفمو لفكف وف ِ الفمو بت ِض. لفنح ِللرح دف كول  سفِمينِي الفرف سفجف نف. أفكفلف وف مف اِب وف ِدرو إِلفى الت رف نف يفنفحف ثوو كول  مف هو يفجف قودحامف
يِ نفففسفهو يحةو تفتفعفبحدو لفهو. لفمف يوحف ِ الفِجيلو التِي. الذ رتِ بت بحرو عفِن الرح فنحهو قفدف ففعفلف. يوخف ِه شفعفبا  سفيوولفدو بِأ ونف بِبِرتِ بِرو يوخف يفأفتوونف وف

ء  نِي شفيف اِعيح ففلف يوعفِوزو ب  رف نِي. افلرح بِضو ۭر يورف اعۭ خوضف رف ِة يووِردونِي. فِي مف احف د  نفففِسي. إِلفى ِميفاِه الرح ِمِه. يفرو ِل اسف ِدينِي إِلفى سوبوِل الفبِرتِ ِمنف أفجف .يفهف
ِعي ا  لفنحكف أفنفتف مف افو شفرت ِت لف أفخف وف اِدي ِظلتِ الفمف تو فِي وف يفانِنِي. أفيفضا  إِذفا ِسرف ا يوعفزتِ كف هومف عوكحازو اكف وف ايِِقيح. عفصف اهف موضف ائِدفة  توجف تتِبو قودحاِمي مف .تورف

أفِسي ِن رف تف بِالد هف سفحف يحا. مف دفى الفيحاِم. كفأفِسي رف ِ إِلفى مف بت كونو فِي بفيفِت الرح أفسف يفاتِي وف ة  يفتفبفعفانِنِي كولح أفيحاِم حف مف حف رف يفر  وف ا خف إِنحمف

هفا  ِملفؤو ضو وف ِ الفرف بت ا. ِللرح كول  السحاِكنِينف فِيهف كوونفةو وف سف ا. الفمف اِر ثفبحتفهف عفلفى الفنفهف ا وف اِر أفسحسفهف نف يفقوومو. لفنحهو عفلفى الفبِحف مف ِ وف بت بفِل الرح عفدو إِلفى جف نف يفصف مف
لففف كفِذبا  لف حف ِملف نفففسفهو إِلفى الفبفاِطِل وف النحِقي  الفقفلفِب الحِذي لفمف يفحف يفِن وف ِسِه؟ افلطحاِهرو الفيفدف ِضعِ قودف وف ا  ِمنف إِلفِه. فِي مف بِرت ِ وف بت كفة  ِمنف ِعنفِد الرح ِملو بفرف يفحف

لفِصِه هفكف يفا يفعفقووبو. خف جف لفتفِمسوونف وف ِريحاتو. ِسلفهف. هفذفا هووف الفِجيلو الطحاِلبوهو الفمو ابو الدحهف ا الفبفوف تفِفعفنف أفيحتوهف ارف وسفكونح وف ؤو تفاجو رو ا الفرف ففعفنف أفيحتوهف اِرف
ِد جف ِلكو الفمف لف مف خو ِقتفاِل. ففيفدف بحارو فِي الف ب  الفجف بحارو الرح ب  الفقفِديرو الفجف ِد؟ الرح جف ِلكو الفمف نف هووف هفذفا مف ا! مف ا أفيحتوهف ففعفنفهف ارف وسفكونح وف ؤو تفاجو رو ا الفرف ففعفنف أفيحتوهف ارف

ِد جف ِلكو الفمف نف هووف هفذفا مف ِد؟ مف جف ِلكو الفمف لف مف خو ِريحاتو ففيفدف ابو الدحهف ِد! الفبفوف جف ِلكو الفمف نووِد هووف مف ب  الفجو ِسلفهف. رف

ففعو نفففِسي    ب  أفرف ى. إِلفيفكف يفا رف زف نِي أفخف كحلفتو ففلف تفدفعف لفيفكف تفوف دفائِي. يفا إِلفِهي عف تف بِي أفعف مف ا. لف تفشف وف زف نفتفِظِريكف لف يفخف ونف. أفيفضا  كول  مو زف الفغفاِدرو ِليفخف
ففنِي. بِلف سفبفۭب ب  عفرتِ قفكف يفا رف نِي. طورو لتِمف نِي. سوبولفكف عف لتِمف عف قتِكف وف بفنِي فِي حف لفِصي. دفرتِ مف كولحهو. لفنحكف أفنفتف إِلفهو خف تو الفيفوف اذفكورف. إِيحاكف انفتفظفرف

ِل ِهيف نفذو الفزف ا مو سفانفاتِكف لفنحهف إِحف ب  وف كف يفا رف اِحمف رف عفاِصيح. مف لف مف طفايفا ِصبفايف وف ب . لف تفذفكورف خف وِدكف يفا رف ِل جو نِي أفنفتف ِمنف أفجف تِكف اذفكورف مف حف .كفرف
طفاةف الطحِريقف مو الفخو تفِقيم  ِلذفِلكف يوعفلتِ سف مو اِلح  وف ب  صف قفهو. افلرح دفعفاءف طورو مو الفوو يوعفلتِ ِ وف قت دفعفاءف فِي الفحف بو الفوو افِِظي. يودفرتِ ق  ِلحف حف ة  وف مف حف ِ رف بت كول  سوبوِل الرح

ادفاتِِه شفهف ِدِه وف ِفرف إِثفِمي لفنحهو عفِظيم . عفهف ب  اغف ِمكف يفا رف ِل اسف هو. ِمنف أفجف تفارو هو طفِريقا  يفخف ؟ يوعفلتِمو بح ائِفو الرح نف هووف اِلنفسفانو الفخف يفِر. مف نفففسوهو فِي الفخف
ضف لوهو يفِرثو الفرف نفسف ِليِمِهمف. تفبِيتو وف دوهو ِلتفعف عفهف ائِِفيِه وف ِ ِلخف بت لفيح ِمنف الشحبفكفِة. ِسر  الرح ِرجو ِرجف ِ لفنحهو هووف يوخف بت يفنفايف دفائِما  إِلفى الرح اِلفتفِفتف إِلفيح. عف

ِكين  أفنفا ِمسف د  وف حف نِي لفنتِي وف مف حف ارف جف ِضيقفاِت قفلفبِي. وف نِي. اوففرو ِرجف طفايفايف. ِمنف شفدفائِِدي أفخف ِميعف خف ِفرف جف اغف تفعفبِي وف انفظورف إِلفى. انفظورف إِلفى ذولتِي وف
وا مف قفدف كفثورو دفائِي لفنحهو بوغفضا  ظولفما  أفبفغفضوونِي. أفعف نِي. وف أفنفِقذف ففظف نفففِسي وف كحلفتو. احف لفيفكف تفوف ى لفنتِي عف زف ةو لفنتِي. لف أوخف تِقفامف اِلسف الو وف ففظونِي الفكفمف يفحف

توكف ائِيلف ِمنف كولتِ ِضيقفاتِه. انفتفظفرف رف يفا او اففِد إِسف
  

قوۭل  كحلفتو بِلف تفقفلف ِ تفوف بت عفلفى الرح اِلي سفلفكفتو وف ب  لفنتِي بِكفمف تفِحنتِي. اِقفِض ِلي يفا رف امف ب  وف بفنِي يفا رف رتِ قفلفبِي. جف لفيفتفيح وف ِ كو امف. صففت تفكف أفمف مف حف لفنح رف
قتِكف. عفيفنِي قفدف سفلفكفتو بِحف لو. وف خو اِكِرينف لف أفدف عف الفمف مف عف أونفاِس الس وِء وف ِلسف مف ِلسو. لفمف أفجف اِر لف أفجف رف عف الفشف مف ِة وف اعفةف الفثفمف مف تو جف ِسلو يفدفيح. أفبفغفضف أفغف

ائِبِكف ِميعِ عفجف ثف بِجف دتِ أوحف ِد وف مف ِت الفحف وف عف بِصف ب  ِلوسفمتِ بفِحكف يفا رف ذف فطووفو بِمف ةِ ففأ ِدكف. فِي النحقفاوف جف كفِن مف سف ِضعف مف وف مف لح بفيفتِكف وف حف بفبفتو مف ب  أفحف لف. يفا رف



يفاتِي اِء حف مف اِل الدتِ عف ِرجف لف مف طفاةِ نفففِسي وف عف الفخو عف مف مف ة . تفجف وف شف لنفة  رف مف مف يفِمينوهو ِذيلفة  وف لوكو. الحِذينف فِي أفيفِديِهمف رف اِلي أفسف ا أفنفا ففبِكفمف اففِدنِي. أفمح
نِي مف حف ارف ۭل. وف اقِففة  عفلفى سفهف ِلي وف بح. ِرجف اعفاِت أوبفاِركو الرح مف فِي الفجف

دفائِي أفعف ايِِقيح وف ِمي موضف ارو ِليفأفكولووا لفحف رف بف إِلفيح الفشف ا اقفتفرف ؟ ِعنفدف مف تفِعبو نف أفرف يفاتِي ِممح نو حف ب  ِحصف ؟ الرح افو نف أفخف لفِصي ِممح خف ب  نووِري وف افلرح
سفقفطووا وا وف افو قفلفبِي. عفثفرو يفش  لف يفخف لف عفلفيح جف ئِن . إِنف نفزف مف طف ب  ففِفي ذفِلكف أفنفا مو رف تف عفلفيح حف إِيحاهفا أفلفتفِمسو. إِنف قفامف ِ وف بت فلفتو ِمنف الرح اِحدفة  سفأ أفنف: وف

ِلِه سف فِي هفيفكف أفتفففرح ِ وف بت اِل الرح مف يفاتِي ِلكفيف أفنفظورف إِلفى جف ِ كولح أفيحاِم حف بت كونف فِي بفيفِت الرح ِم الشحرتِ. أفسف لحتِِه فِي يفوف ظف ونِي فِي مف بتِئ نِي بِِستفِر. لفنحهو يوخف تورو يفسف
تِِه يفمف ففعونِي. خف ةۭ يفرف رف تفاِف. عفلفى صفخف تِِه ذفبفائِحف الفهو يفمف بفحو فِي خف فذف ِلي ففأ وف دفائِي حف أفِسي عفلفى أفعف تفِفعو رف النف يفرف ِ. وف بت نتِمو ِللرح أورف ب . أوغفنتِي وف تفِمعف يفا رف .اِسف

تفِجبف ِلي اسف نِي وف مف حف عوو ففارف تِي أفدف وف ِهي: [لفكف قفالف قفلفبِي. بِصف جف لوبووا وف لوبو. قولفتف اطف ب  أفطف هفكف يفا رف جف نتِي]. وف هفكف عف جف بف وف جو ۭط. لف تفحف يتِبف بِسفخف لف توخف
لفِصي. عفبفدفكف نِي يفا إِلفهف خف كف لف تفتفرو نِي وف فوضف نِي ففلف تفرف نِي. قفدف كونفتف عفوف م  ب  يفضو الرح كفانِي وف ي قفدف تفرف أومتِ ب  طفِريقفكف. إِنح أفبِي وف نِي يفا رف لتِمف عف

دفائِي تفِقيۭم بِسفبفِب أفعف سف ِدنِي فِي سفبِيۭل مو اهف نفافِثو ظولفۭم. وف وۭر وف ايِِقيح لفنحهو قفدف قفامف عفلفيح شوهوودو زو اِم موضف رف نِي إِلفى مف لتِمف فنف. لف توسف نفتو بِأ لف أفنحنِي آمف لفوف
بح يفاِء انفتفِظِر الرح ِض الفحف ِ فِي أفرف بت ودف الرح ى جو بح. أفرف تفِظِر الرح انف عف قفلفبوكف وف لفيفتفشفجح ِليفتفشفدحدف وف

خو رو ب  أفصف ِ. إِلفيفكف يفا رف بت ابِِطينف فِي الفجو بِهف الفهف وشف كوتف عفنتِي ففأ تِي ِلئفلح تفسف مف ِمنف ِجهف امف تِي لف تفتفصف رف خف تفِغيثو. يفا صف ِعي إِذف أفسف ر  تف تفضف تفِمعف صفوف اسف
ِسكف اِب قودف رف ففعو يفدفيح إِلفى ِمحف أفرف الشحر  فِي قولووبِِهمف. بِكف وف مف بِالسحلفِم وف ابفهو حف اِطبِينف أفصف خف عف ففعفلفِة اِلثفِم الفمو مف اِر وف رف عف الفشف ِذبفنِي مف سفبف. لف تفجف ِطِهمف حف أفعف

اِلِهمف مف سفبف شفرتِ أفعف حف ِلِهمف وف ِطِهمف. فِعف نفعِ أفيفِديِهمف أفعف سفبف صو مف. حف لفتفهو عفامف لفيفِهمف مو دح عف مف. رو هو ِدمو يفِه يفهف اِل يفدف مف لف إِلفى أفعف ِ وف بت مف لفمف يفنفتفبِهووا إِلفى أفففعفاِل الرح لفنحهو
لف يفبفنِيِهمف ِعي. وف ر  تف تفضف وف ب  لفنحهو سفِمعف صف ك  الرح بفارف ِسي. مو تورف ي وف ب  ِعزتِ تو. الرح ِه اتحكفلف قفلفبِي ففانفتفصفرف لفيف دوهو. عف مف نِيفتِي أفحف وغف بِأ يفبفتفِهجو قفلفبِي وف .وف

ِسيِحِه هووف لفِص مف نو خف ِحصف مف وف ب  ِعز  لفهو م إِلفى الفبفِد. الرح ِملفهو احف م وف عفهو ارف اثفكف وف بفاِركف ِميرف لتِصف شفعفبفكف وف خف

ا  ِعزت دا  وف جف ِ مف بت وا ِللرح مو ِ يفا أفبفنفاءف ِا قفدتِ بت وا ِللرح مو ِمِه. قفدتِ دف اسف جف ِ مف بت وا ِللرح مو قفدحسفۭة. قفدتِ ِ فِي ِزينفۭة مو بت دووا ِللرح جو ِ عفلفى الفِميفاِه. اسف بت تو الرح إِلفهو. صفوف
عفدف ِد أفرف جف ةِ. الفمف قف الفِميفاِه الفكفثِيرف ب  ففوف ةِ. الرح ِ بِالفقووح بت تو الرح لفِل. صفوف ِ بِالفجف بت تو الرح زف لوبفنفانف. صفوف ب  أفرف رو الرح يوكفستِ ِز وف رو الفرف كفستِ ِ مو بت تو الرح صفوف

ۭل ا ِمثفلف ِعجف هف ِرحو يومف ِ. وف ِشيت حف يوونف ِمثفلف ففِريِر الفبفقفِر الفوف ِسرف نفانف وف ِ يفقفدفحو لوهوبف نفاۭر. لوبف بت تو الرح يحةف. صفوف لفِزلو الفبفرتِ ِ يوزف بت تو الرح ب . صفوف لفِزلو الرح يوزف
ِلِه الفكول  قفائِل . بفِريحةف قفاِدشف فِي هفيفكف عوورف وف ِشفو الفوو يفكف لتِدو اِليحلف وف ِ يووف بت تو الرح د : [صفوف جف ِلكا  إِلفى الفبفِد]. مف ب  مف ِلسو الرح يفجف لفسف وف ب  بِالط وففاِن جف .الرح

ا  ِلشفعفبِِه ب  يوعفِطي ِعزت ب  يوبفاِركو شفعفبفهو بِالسحلفِم. الرح الرح

دفائِي ِمتف بِي أفعف لفمف توشف لفتفنِي وف ب  لفنحكف نفشف كف يفا رف مو تفنِي. أوعفظتِ ففيف تفغفثفتو بِكف ففشف ب  إِلفِهي اسف اِويفِة نفففِسي. يفا رف عفدفتف ِمنف الفهف ب  أفصف تفنِي ِمنف. يفا رف يفيف أفحف
ِ بت ابِِطينف فِي الفجو ِسِه. بفيفِن الفهف رف قودف دووا ِذكف مف احف هو وف ِ يفا أفتفِقيفاءف بت وا ِللرح نتِمو بفهو. رف ظفۭة غفضف اهو. لفنح ِللفحف يفاة  فِي ِرضف فِي. حف سفاِء يفبِيتو الفبوكفاءو وف ِعنفدف الفمف

ن م  بفاحِ تفرف أفنِينفتِي. الصح أفنفا قولفتو فِي طومف عو إِلفى الفبفِد: [وف زف عف ا ]. لف أفتفزف بفِلي ِعزت اكف ثفبحتح ِلجف ب  بِِرضف تفاعا . يفا رف رف تو مو هفكف ففِصرف جف بفتف وف جف إِلفيفكف يفا. حف
عو رح إِلفى السحيتِِد أفتفضف خو وف رو ب  أفصف ب . رف تفِمعف يفا رف ؟ اسف قتِكف بِرو بِحف ؟ هفلف يوخف ابو دوكف الت رف مف ةِ؟ هفلف يفحف ففرف لفتو إِلفى الفحو ففائِدفةو ِمنف دفِمي إِذفا نفزف ا الف مف

نِي مف حف ارف ِعينا  ِلي. وف ب  كونف مو قفۭص ِلي. يفا رف ِحي إِلفى رف لفتف نفوف وح كوتف. حف لف تفسف وِحي وف نحمف لفكف رو حا  ِلكفيف تفتفرف نفطفقفتفنِي ففرف مف ِحي وف لفلفتف ِمسف ب . حف يفا رف
دوكف مف إِلفِهي إِلفى الفبفِد أفحف

      

كحلفتو ب  تفوف لفيفكف يفا رف ِر. عف دفى الدحهف ى مف زف نِي أفخف نِي. لف تفدفعف ِلكف نفجتِ نفكف. بِعفدف نِي. أفِملف إِلفيح أوذف ۭأ. سفِريعا  أفنفِقذف لفجف ۭن بفيفتف مف ةف ِحصف رف كونف ِلي صفخف
ِليِصي ِقِلي أفنفتف. ِلتفخف عف مف تِي وف رف تفقوودونِي. لفنح صفخف ِدينِي وف ِمكف تفهف ِل اسف نِي. ِمنف أفجف ووهفا ِلي لفنحكف أفنفتف ِحصف بحأ نِي ِمنف الشحبفكفِة الحتِي خف ِرجف فِي. أفخف

وِحي ِدعو رو تفوف ِ. يفِدكف أفسف قت ب  إِلفهف الفحف يفتفنِي يفا رف اعوونف أفبفاِطيلف كفاِذبفة . ففدف تو الحِذينف يورف كحلفتو. أفبفغفضف ِ تفوف بت ا أفنفا ففعفلفى الرح تِكف. أفمح مف حف حو بِرف أفففرف أفبفتفِهجو وف
ِلي ِب ِرجف حف ِف تف فِي الر  ِ بفلف أفقفمف نِي فِي يفِد الفعفدووت بِسف لفمف تفحف ففتف فِي الشحدفائِِد نفففِسي وف عفرف ذفلحتِي وف تف إِلفى مف ب  لفنتِي فِي. لفنحكف نفظفرف نِي يفا رف مف حف اِرف

سفففتف ِمنف الفغفمتِ عفيفنِي. ِضيۭق نِي. خف بفطف ِد. نفففِسي وف ِسنِينِي بِالتحنفه  ِن وف زف يفاتِي قفدف ففنِيفتف بِالفحو بفِليفتف ِعظفاِمي. لفنح حف تِي وف تِي قووح عوففتف بِشفقفاوف ِعنفدف. ضف
عفاِرفِي با  ِلمف عف رو يحِة وف انِي بِالفكولتِ ِعنفدف ِجيرف تو عفارا  وف دفائِي ِصرف نتِي. كولتِ أفعف بووا عف اِرجا  هفرف أوونِي خف يفِت. الحِذينف رف تو. نوِسيتو ِمنف الفقفلفِب ِمثفلف الفمف ِصرف

تفلفۭف ة  ِمنف كفثِيِرينف. ِمثفلف إِنفاۭء مو ذفمح عا  عفلفيح. لفنتِي سفِمعفتو مف تِِهمف مف رف امف ؤف تفِدير  بِي بِمو سف فو مو وف ِذ نفففِسي. الفخف وا فِي أفخف كحلفتو يفا. تفففكحرو ا أفنفا ففعفلفيفكف تفوف أفمح
ب  اِلي]. إِلفِهي أفنفتف: [قولفتو. رف دوونفنِي. فِي يفِدكف آجف رو ِمنف الحِذينف يفطف دفائِي وف نِي ِمنف يفِد أفعف بفِدكف. نفجتِ ِهكف عفلفى عف جف تِكف. أفِضئف بِوف مف حف نِي بِرف لتِصف يفا. خف

توكف ى لفنتِي دفعفوف زف نِي أفخف ب  لف تفدفعف ارو. رف رف زف الفشف اِويفِة. ِليفخف كوتووا فِي الفهف ۭة بِِكبفِريفاءف. ِليفسف قفاحف يِق بِوف دتِ ةو عفلفى الصتِ لتِمف تفكف ِلتوبفكفمف ِشففاهو الفكفِذِب الفمو
انفۭة تِهف اسف اهف بفنِي الفبفشفِر. وف لفيفكف توجف تحِكِلينف عف ففعفلفتفهو ِللفمو ائِِفيكف وف تفهو ِلخف رف ودفكف الحِذي ذفخف ظفمف جو ا أفعف كفايِِد النحاِس. مف ِهكف ِمنف مف جف هومف بِِستفِر وف تورو ِفيِهمف. تفسف توخف

ِة الفلفسوِن مف اصف خف لحۭة ِمنف مو ظف نفۭة. فِي مف صح حف ِدينفۭة مو تفهو ِلي فِي مف مف حف با  رف عفلف عفجف ب  لفنحهو قفدف جف ك  الرح بفارف تِي. مو يفرف أفنفا قولفتو فِي حف إِنتِي قفِد انفقفطفعفتو: [وف
تو إِلفيفكف]. ِمنف قودحاِم عفيفنفيفكف خف ِعي إِذف صفرف ر  تف تفضف وف لفِكنحكف سفِمعفتف صف ِميعف أفتفِقيفائِِه. وف بح يفا جف ةۭ. أفِحب وا الرح ثفرف ِِ اۭز بِكف جف مو انفِة وف افِظو الفمف ب  حف الرح

بح. الفعفاِملف بِالفِكبفِريفاِء تفِظِرينف الرح نف ِميعف الفمو عف قولووبوكومف يفا جف لفتفتفشفجح ِلتفتفشفدحدف وف  

ِطيحتوهو تف خف سوتِرف هو وف وِحِه ِغش . طووبفى ِللحِذي غوِفرف إِثفمو لف فِي رو ِطيحة  وف ب  خف ِسبو لفهو الرح ۭل لف يفحف جو فِيِري. طووبفى ِلرف ا سفكفت  بفِليفتف ِعظفاِمي ِمنف زف لفمح
لفيفل  ارا  وف مف كولحهو لفنح يفدفكف ثفقولفتف عفلفيح نفهف قفيفِظ. الفيفوف طووبفتِي إِلفى يوبووسفِة الف لفتف رو وح تومو إِثفِمي. ِسلفهف. تفحف لف أفكف ِطيحتِي وف تفِرفو لفكف بِخف تفِرفو: [قولفتو. أفعف أفعف

ِ بِذفنفبِي بت ِطيحتِي] ِللرح ففعفتف أفثفامف خف أفنفتف رف قفۭت يفِجدوكف فِيِه. ِسلفهف. وف ۭ فِي وف لتِي لفكف كول  تفِقيت ذفا يوصف ةِ إِيحاهو لف توِصيبو. ِلهف ةِ الفِميفاِه الفكفثِيرف ارف أفنفتف. ِعنفدف غفمف



ففظونِي. ِستفر  ِلي يِق تفحف تفنِفونِي. ِمنف الضتِ اةِ تفكف ن ِم النحجف ا. ِسلفهف. بِتفرف لوكوهف ِشدوكف الطحِريقف الحتِي تفسف أورف كف وف لتِمو كف. أوعف حو لفيفكف. أفنفصف يفنِي عف لف تفكوونووا. عف
ۭم ۭس أفوف بفغفۭل بِلف ففهف نووف إِلفيفكف. كفففرف اۭم ِزينفتِِه يوكفم  ِلئفلح يفدف ِزمف اۭم وف ةو توِحيطو بِِه. بِِلجف مف حف ِ ففالرح بت لو عفلفى الرح كتِ تفوف ا الفمو يِر أفمح رتِ بفاتو الشتِ ة  ِهيف نفكف .كفثِيرف

تفِقيِمي الفقولووِب سف ِميعف الفمو تِفووا يفا جف اهف يقوونف وف دتِ ا الصتِ وا يفا أفي هف ابفتفِهجو ِ وف بت وا بِالرح حو اففرف

ِ بت يقوونف بِالرح دتِ ا الصتِ تِفووا أفي هف بِيحو. اِهف تفِقيِمينف يفِليقو التحسف سف بح بِالفعووِد. بِالفمو دووا الرح مف وا لفهو. احف نتِمو تفاۭر رف ةِ أفوف بفابفۭة ذفاِت عفشفرف ة . بِرف ِديدف نِيفة  جف .غفن وا لفهو أوغف
تفاۭف فف بِهو ِسنووا الفعفزف انفِة. أفحف ِعِه بِالفمف نف كولح صو ة  وف تفِقيمف سف ِ مو بت ةف الرح لف. لفنح كفِلمف الفعفدف ِ. يوِحب  الفبِرح وف بت ِة الرح مف حف ضو ِمنف رف فِت الفرف تفلف ِ. امف بت ِة الرح بِكفِلمف

نووِدهفا ِة ففِمِه كول  جو بِنفسفمف اتو وف اوف نِعفِت السحمف اهف الفيفمتِ. صو وف نفدتۭ أفمف عو كف مف اۭء. يفجف رف جف فِي أفهف عفلو الل جف فف كول . يفجف ِمنفهو ِليفخف ِض وف بح كول  الفرف شف الرح ِلتفخف
كوونفِة سف ارف. لفنحهو قفالف ففكفانف. سوكحاِن الفمف رف ففصف ِم. هووف أفمف ةف الومف رف امف ؤف ب  أفبفطفلف مو ِ ففإِلفى الفبفِد تفثفبوتو. لفشفى أفففكفارف الش عووِب. الرح بت ةو الرح رف امف ؤف ا مو .أفمح

ۭر ۭر ففدفوف بِِه إِلفى دفوف اثا  ِلنفففِسِه. أفففكفارو قفلف هو ِميرف تفارف ا الشحعفِب الحِذي اخف هف ب  إِلفهو ِة الحتِي الرح ب . طووبفى ِللومح اِت نفظفرف الرح اوف ِميعف بفنِي. ِمنف السحمف أفى جف رف
ِض. الفبفشفِر ِميعِ سوكحاِن الفرف لحعف إِلفى جف نفاهو تفطف كفاِن سوكف اِلِهمف. ِمنف مف مف نفتفبِهو إِلفى كولتِ أفعف ِميعا  الفمو مف جف رو قولووبفهو ِ وت ةِ. الفموصف ثفرف ِِ ِلكو بِكف لوصف الفمف لفنف يفخف

يفِش ةِ. الفجف قفذو بِِعظفِم الفقووح بحارو لف يونف ي. الفجف تِِه لف يونفجتِ بِِشدحةِ قووح لفِص وف ِل الفخف سو لفجف تفهو. بفاِطل  هووف الفففرف مف حف اِجينف رف ائِِفيِه الرح ِ عفلفى خف بت يفنو الرح ذفا عف هووف

وعِ مف فِي الفجو يِيفهو تفحف ِليفسف مف وف ِت أفنففوسفهو وف يف ِمنف الفمف بح. ِليونفجتِ ِت الرح سونفا هووف. أفنففوسونفا انفتفظفرف تورف عوونفتونفا وف ِمِه. مف حو قولووبونفا لفنحنفا عفلفى اسف لفنحهو بِِه تفففرف
لفنفا نفاكف. الفقود وِس اتحكف ا انفتفظفرف بفمف سف لفيفنفا حف توكف عف مف حف ب  رف ِلتفكونف يفا رف

بح فِي كولتِ ِحيۭن هو فِي ففِمي. أوبفاِركو الرح بِيحو ِ تفففتفِخرو نفففِسي. دفائِما  تفسف بت ونف. بِالرح حو دفعفاءو ففيفففرف عو الفوو مف عا . يفسف هو مف مف لفنوعفلتِ اسف ِعي وف بح مف وا الرح مو .عفظتِ
قفذفنِي اِوفِي أفنف خف ِمنف كولتِ مف ابف ِلي وف تفجف ِ ففاسف بت لفبفتو إِلفى الرح لف. طف جف مف لفمف تفخف وهوهو جو وو وا وف تفنفارو اسف وا إِلفيفِه وف عفهو. نفظفرو تفمف ب  اسف الرح خف وف ِكينو صفرف هفذفا الفِمسف

هو لحصف ِمنف كولتِ ِضيقفاتِِه خف يِهمف. وف يونفجتِ ائِِفيِه وف لف خف وف ال  حف ِ حف بت لفكو الرح بح. مف يفبف الرح ا أفطف وا مف انفظورو لفيفِه! ذووقووا وف ِل عف كتِ تفوف ِل الفمو جو اتحقووا. طووبفى ِللرح
تحِقيِه ز  ِلمو يِسيِه لفنحهو لفيفسف عفوف بح يفا قِدتِ يفِر. الرح ء  ِمنف الفخف هومف شفيف ِ ففلف يوعفِوزو بت اِلبوو الرح ا طف أفمح اعفتف وف جف تف وف تفاجف بفالو احف تفِمعووا. الفشف ا الفبفنوونف اسف هفلومح أفي هف

ِ بت اففةف الرح خف كومف مف لتِمف وعف ل ِم. إِلفيح ففأ ففتفيفكف عفِن التحكف شف يفرا ؟ صونف ِلسفانفكف عفِن الشحرتِ وف ى خف ةف الفيحاِم ِليفرف ثفرف يوِحب  كف يفاةف وف ى الفحف وف نف هووف اِلنفسفانو الحِذي يفهف مف
يفرف. بِالفِغشتِ نفعِ الفخف اصف هفا. ِحدف عفِن الشحرتِ وف اءف رف عف وف اسف ةف وف لوِب السحلفمف اِخِهمف. اطف أوذونفاهو إِلفى صورف يِقينف وف دتِ وف الصتِ ِ نفحف بت ِ ِضد . عفيفنفا الرح بت هو الرح جف وف

هومف رف ِض ِذكف قفذفهومف. عفاِمِلي الشحرتِ ِليفقفطفعف ِمنف الفرف ِمنف كولتِ شفدفائِِدِهمف أفنف ب  سفِمعف وف الرح وا وف خو نفكفِسِري الفقولووِب. أوولفئِكف صفرف ب  ِمنف الفمو قفِريب  هووف الرح

وحِ نفسفِحِقي الر  لتِصو الفمو يوخف ب . وف يِه الرح ا يونفجتِ ِميِعهف ِمنف جف يِق وف دتِ ة  ِهيف بفلفيفا الصتِ ِميعف ِعظفاِمِه. كفثِيرف ففظو جف ا لف يفنفكفِسرو. يفحف اِحد  ِمنفهف الشحر  يوِميتو. وف
يِق يوعفاقفبوونف دتِ بفِغضوو الصتِ مو يرف وف رتِ لفيفِه لف يوعفاقفبو. الشتِ ِن اتحكفلف عف كول  مف ب  ففاِدي نوفووِس عفبِيِدِه وف الرح

اِصِميح خف ب  مو اِصمف يفا رف قفاتِِليح. خف طفاِرِديح. قفاتِلف مو دح تِلفقفاءف مو صو حا  وف مف ِرعف رو أفشف عوونفتِي وف انفهفضف إِلفى مف سا  وف تورف نتا  وف ِسكف ِمجف :قولف ِلنفففِسي. أفمف
ِك أفنفا[ لفصو لوبوونف نفففِسي]. خف ِل الحِذينف يفطف جف لفيفخف زف وف تِي. ِليفخف ونف بِإِسفاءف رو تفففكتِ ِل الفمو جف يفخف اِء وف رف تفدح إِلفى الفوف يحِ. ِليفرف اففِة قودحامف الرتِ ِليفكوونووا ِمثفلف الفعوصف

هومف ِ دفاِحرو بت لفكو الرح مف ِ طفاِردوهومف. وف بت لفكو الرح مف لفقا  وف زف مف ظفلفما  وف ةف شفبفكفتِِهمف. ِليفكونف طفِريقوهو فووا ِلي هووح مف بِلف سفبفۭب أفخف وا ِلنفففِسي. لفنحهو ففرو .بِلف سفبفۭب حف
ا ِليفقفعف لوكفِة نفففِسهف فِي التحهف ففاهفا وف لفتفنفشفبف بِِه الشحبفكفةو الحتِي أفخف لفمو وف هووف لف يفعف لوكفةو وف لفِصِه. ِلتفأفتِِه التحهف تفِهجو بِخف تفبف ِ وف بت حو بِالرح ا نفففِسي ففتفففرف ِميعو. أفمح جف

الفبفائِسف ِمنف سفاِلبِِه؟: [ِعظفاِمي تفقوولو الفففِقيرف وف ى ِمنفهو وف نف هووف أفقفوف ِكينف ِممح ِقذو الفِمسف نف نف ِمثفلوكف الفمو ب  مف لفمف]. يفا رف ا لفمف أفعف عفمح ونف وف وۭر يفقوومو شوهوودو زو
فلوونفنِي أ ا  ثفكفل  ِلنفففِسي. يفسف يفِر شفرت ونفنِي عفِن الفخف ازو حا . يوجف ِضِهمف كفانف ِلبفاِسي ِمسف رف ا أفنفا ففِفي مف ِم نفففِسي. أفمح وف لفلفتو بِالصح نِي. أفذف صفلفتِي إِلفى ِحضف وف

ِجعو شحى. تفرف فنحهو أفِخي كونفتو أفتفمف أ فنحهو قفِريب  كف أ ِزينا . كف نفيفتو حف ِه انفحف نف يفنووحو عفلفى أومتِ عووا. كفمف تفمف اجف وا وف مف فِي ظفلفِعي ففِرحو لفِكنحهو عووا عفلفيح شفاتِِمينف. وف تفمف اجف
لفمف لفمف أفعف لفمف يفكوف وا. وف قووا وف زح مف. مف نفانفهو قووا عفلفيح أفسف رح ِل كفعفكفۭة حف اِن لفجف جح اِر الفمو لوكفاتِِهمف. بفيفنف الففوجح تفِردح نفففِسي ِمنف تفهف ؟ اسف تفى تفنفظورو ب  إِلفى مف يفا رف

بفاِل ِحيدفتِي ِمنف الفشف ةِ. وف ِة الفكفثِيرف اعف مف دوكف فِي الفجف مف كف. أفحف زف بِالفعفيفِن. فِي شفعفۭب عفِظيۭم أوسفبتِحو لف يفتفغفامف دفائِي بفاِطل  وف تف بِي الحِذينف هومف أفعف مف لف يفشف
ۭر. الحِذينف يوبفِغضوونفنِي بِلف سفبفۭب كف ونف بِكفلفِم مف ِض يفتفففكحرو اِدئِينف فِي الفرف عفلفى الفهف ونف بِالسحلفِم وف مف لف يفتفكفلحمو مف. لفنحهو اهفهو وا عفلفيح أفففوف هفهف: [قفالووا. ففغفرو

يونونفا! هفهف أفتف أفعف ب ]. قفدف رف أفيفتف يفا رف كوتف يفا سفيتِدو. قفدف رف نتِي. لف تفسف ايف. لف تفبفتفِعدف عف وف سفيتِِدي إِلفى دفعف ِمي يفا إِلفِهي وف كف تفبِهف إِلفى حو انف تفيفِقظف وف اقفِض ِلي. اسف
تووا بِي مف ب  إِلفِهي ففلف يفشف ِلكف يفا رف سفبف عفدف تونفا! هفهف: [لف يفقوولووا فِي قولووبِِهمف. حف وف تفلفعفنفاهو: [لف يفقوولووا]. شفهف ونف!] قفِد ابف عا  الفففِرحو لف مف جف لفيفخف زف وف ِليفخف

ِصيبفتِي ونف عفلفيح. بِمو مو تفعفظتِ لف الفمو جف الفخف يف وف لفيفقوولووا دفائِما . ِليفلفبِِس الفِخزف قتِي وف بفتفغوونف حف حِ الفمو يفففرف تِفف وف ِة عفبفِدِه: [ِليفهف ورو بِسفلفمف رو سف ب  الفمف ].ِليفتفعفظحِم الرح
ِلكف جو بِعفدف ِلسفانِي يفلفهف ِدكف. وف مف مف كولحهو بِحف الفيفوف

نفيفِه امف عفيف فو ِا أفمف وف يِر فِي دفاِخِل قفلفبِي أفنف لفيفسف خف رتِ عفِصيفِة الشتِ ةو مف بوغفِضِه. نفأفمف دفاِن إِثفِمِه وف ِة ِوجف لحقف نفففسفهو ِلنفففِسِه ِمنف ِجهف كفلفمو ففِمِه إِثفم . لفنحهو مف
ِغش  يفِر. وف ِل الفخف ِعِه. كففح عفِن التحعفق ِل عفنف عفمف جف ضف اِلحۭ. يفتفففكحرو بِاِلثفِم عفلفى مف فوضو الشحرح. يفِقفو فِي طفِريۭق غفيفِر صف اِت. لف يفرف اوف ب  فِي السحمف يفا رف

توكف مف حف اِم. رف انفتوكف إِلفى الفغفمف ة . أفمف ة  عفِظيمف كف لوجح كفامو أفحف لوكف ِمثفلو ِجبفاِل ِا وف ب . عفدف لتِصو يفا رف ائِمف توخف الفبفهف تفكف يفا او ففبفنوو الفبفشفِر. النحاسف وف مف حف مف رف رف ا أفكف مف
ونف تفمو يفكف يفحف نفاحف ِقيِهمف. فِي ِظلتِ جف ِر نِعفِمكف تفسف ِمنف نفهف ِم بفيفتِكف وف ونف ِمنف دفسف وو يفاةِ. يفرف ى نوورا . لفنح ِعنفدفكف يفنفبووعف الفحف تفكف ِللحِذينف. بِنووِركف نفرف مف حف أفِدمف رف

قفلفِب تفِقيِمي الف سف لفكف ِللفمو عفدف نِي. يفعفِرفوونفكف وف ِزحف حف اِر لف توزف رف يفدو الفشف لو الفِكبفِريفاِء وف تفِطيعووا. هونفاكف سفقفطف ففاِعلوو اِلثفِم. لف تفأفتِنِي ِرجف وا ففلفمف يفسف دوِحرو
الفِقيفامف

بولوونف ِر يفذف ضف ِب الفخف ِمثفلف الفعوشف ِشيِش سفِريعا  يوقفطفعوونف وف مف ِمثفلف الفحف الف اِلثفِم ففإِنحهو ِسدف عومح لف تفحف اِر وف رف اففعفِل. لف تفغفرف ِمنف الفشف ِ وف بت اتحِكلف عفلفى الرح
يفرف انفةف. الفخف عف الفمف ارف ضف وف كوِن الفرف لف قفلفبِكف. اسف ِ ففيوعفِطيفكف سوؤف بت تفلفذحذف بِالرح ِرجو ِمثفلف الن وِر. وف يوخف ِري وف هووف يوجف لفيفِه وف اتحِكلف عف ِ طفِريقفكف وف بت مف ِللرح سفلتِ

ةِ قحكف ِمثفلف الظحِهيرف حف كف وف كفايِدف. بِرح ِري مف جف ِل الفمو جو حو فِي طفِريِقِه ِمنف الرح لف تفغفرف ِمنف الحِذي يفنفجف بِرف لفهو وف اصف بح وف تفِظِر الرح ِب. انف كوفح عفِن الفغفضف



ضف بح هومف يفِرثوونف الفرف ونف الرح الحِذينف يفنفتفِظرو لف تفغفرف ِلِفعفِل الشحرتِ لفنح عفاِمِلي الشحرتِ يوقفطفعوونف وف طف وف ِك السحخف اتفرو يرو. وف رتِ .بفعفدف قفِليۭل لف يفكوونو الشتِ
كفانِِه ففلف يفكوونو ِة. تفطحِلعو فِي مف ةِ السحلفمف يفتفلفذحذوونف فِي كفثفرف ضف وف دفعفاءو ففيفِرثوونف الفرف ا الفوو نفانفهو. أفمح لفيفِه أفسف قو عف رتِ يوحف يِق وف دتِ يرو يفتفففكحرو ِضدح الصتِ رتِ .الشتِ

هو آۭت مف أفى أفنح يفوف كو بِِه لفنحهو رف حف ب  يفضف مف! الرح تفِقيِم طفِريقوهو سف ففِقيِر ِلقفتفِل الفمو الف ِكيِن وف يِ الفِمسف مف مف ِلرف سفهو د وا قفوف مف ارو قفدف سفل وا السحيففف وف رف مف. الفشف فوهو سفيف
مف تفنفكفِسرو قِِسي هو لو فِي قفلفبِِهمف وف خو اۭر كفثِيِرينف. يفدف رف ةِ أفشف وف يفر  ِمنف ثفرف يِق خف دتِ يِقينف. افلفقفِليلو الحِذي ِللصتِ دتِ عفاِضدو الصتِ اِر تفنفكفِسرو وف رف اِعدف الفشف لفنح سفوف

ب  مف إِلفى الفبفِد يفكوونو. الرح اثوهو ِميرف لفِة وف ب  عفاِرف  أفيحامف الفكفمف بفعوونف. الرح وعِ يفشف فِي أفيحاِم الفجو ِن الس وِء وف مف نف فِي زف وف زف ِلكوونف. لف يوخف ارف يفهف رف لفنح الفشف
اِعي رف اِء الفمف ِ كفبفهف بت دفاءو الرح أفعف اِن ففنووا. ففنووا. وف يوعفِطي. كفالد خف أحفو وف يقو ففيفتفرف دتِ ا الصتِ لف يفِفي أفمح تفقفِرضو وف يرو يفسف رتِ ِكينف ِمنفهو يفِرثوونف. الشتِ بفارف لفنح الفمو

لفعوونِينف ِمنفهو يوقفطفعوونف الفمف ضف وف فِي طفِريِقِه يوسفر . الفرف اتو اِلنفسفاِن وف طفوف ِ تفتفثفبحتو خف بت نِد  يفدفهو. ِمنف قِبفِل الرح سف بح مو .إِذفا سفقفطف لف يفنفطفِرحو لفنح الرح
بفزا  يحة  لفهو تفلفتفِمسو خو لف ذورتِ لتِيف عفنفهو وف يقا  توخو لفمف أفرف ِصدتِ تو وف قفدف ِشخف كفِة. أفيفضا  كونفتو ففتى  وف لوهو ِللفبفرف نفسف يوقفِرضو وف أحفو وف مف كولحهو يفتفرف ِحدف عفِن الشحرتِ. الفيفوف

كونف إِلفى الفبفِد اسف يفرف وف اففعفِل الفخف لحى عفنف أفتفِقيفائِِه. وف لف يفتفخف قح وف بح يوِحب  الفحف ففظوونف. لفنح الرح اِر ففيفنفقفِطعو. إِلفى الفبفِد يوحف رف لو الفشف ا نفسف يقوونف. أفمح دتِ الصتِ
ا إِلفى الفبفِد كونوونفهف يفسف ضف وف ِ. يفِرثوونف الفرف قت ِلسفانوهو يفنفِطقو بِالفحف ِة وف مف جو بِالفِحكف يِق يفلفهف دتِ اتوهو. شفِريعفةو إِلفِهِه فِي قفلفبِِه. ففمو الصتِ طفوف يرو. لف تفتفقفلفقفلو خف رتِ الشتِ

اِول  أفنف يوِميتفهو حف يقف مو دتِ اقِبو الصتِ تِِه. يورف اكفمف حف لفيفِه ِعنفدف مو كومو عف لف يفحف كوهو فِي يفِدِه وف ب  لف يفتفرو ففعفكف ِلتفِرثف. الرح ففظف طفِريقفهو ففيفرف احف بح وف انفتفِظِر الرح
ضف اِر تفنفظورو. الفرف رف اِض الفشف ةۭ. إِلفى انفِقرف ةۭ شفاِرقفۭة نفاِضرف رف اِرفا  ِمثفلف شفجف يرف عفاتِيا  وف رتِ أفيفتو الشتِ توهو ففلفمف. قفدف رف سف الفتفمف وۭد وف جو وف بفرف ففإِذفا هووف لفيفسف بِمف عف
دف ِة. يووجف تفِقيمف ففإِنح الفعفِقبف ِلنفسفاِن السحلفمف سف انفظوِر الفمو ِميعا . لفِحِظ الفكفاِملف وف ارو ففيوبفادوونف جف رف ا الفشف اِر يفنفقفِطعو. أفمح رف لفصو. عفِقبو الفشف ا خف أفمح

يِق اِن الضتِ مف مف فِي زف نِهو ِ ِحصف بت يِقينف ففِمنف قِبفِل الرح دتِ يِهمف. الصتِ يونفجتِ ب  وف مو الرح يوِعينوهو وا بِِه. وف تفمو مو احف مف لفنحهو هو لتِصو يوخف اِر وف رف ِقذوهومف ِمنف الفشف يونف

لفتف عفلفيح يفدوكف نفزف كف قفِد انفتفشفبفتف فِيح وف امف بفنِي بِغفيفِظكف لفنح ِسهف دتِ لف توؤف ِطكف وف نِي بِسفخف بتِخف ب  لف تووف بِكف. يفا رف ِة غفضف ة  ِمنف ِجهف سفِدي ِصحح .لفيفسفتف فِي جف
ِطيحتِي ِة خف ة  ِمنف ِجهف أفِسي. لفيفسفتف فِي ِعظفاِمي سفلفمف قف رف تف ففوف تفِملو. لفنح آثفاِمي قفدف طفمف ا أفحف ۭل ثفِقيۭل أفثفقفلف ِممح بِي. كفِحمف رف بورو ضف تف حو قفدف أفنفتفنفتف قفاحف

اقفتِي مف ِة حف نفيفتو إِلفى الفغفايفِة. لفِويتو. ِمنف ِجهف ِزينا . انفحف مف كولحهو ذفهفبفتو حف ة . الفيفوف سفِدي ِصحح لفيفسفتف فِي جف اقا  وف تِرف فتفا احف تفلف تفيح قفِد امف اِصرف تو. لفنح خف ِدرف خف
قفتو إِلفى الفغفايفِة انفسفحف فِيِر قفلفبِي. وف تووۭر عفنفكف. كونفتو أفئِن  ِمنف زف سف ِدي لفيفسف بِمف تفنفه  ِهي وف فو  كف كول  تفأ امف ب  أفمف افِق . يفا رف نوورو. قفلفبِي خف قفتفنِي وف تِي ففارف قووح

ِعي قففووا بفِعيدا . عفيفنِي أفيفضا  لفيفسف مف أفقفاِربِي وف بفتِي وف رف اهف ضف ابِي يفِقفوونف توجف حف أفصف تفِمسوونف ِليف الشحرح. أفِحبحائِي وف لف الفمو كا  وف بووا شفرف طفاِلبوو نفففِسي نفصف وف
ونف بِالفِغشتِ جو مف كولحهو يفلفهف الفيفوف ففاِسِد وف وا بِالفمف لحمو عو. تفكف مف مح لف أفسف ا أفنفا ففكفأفصف أفمح فبفكفمف لف يفففتفحو ففاهو. وف أ كف لفيفسف فِي ففِمِه. وف عو وف مف أفكوونو ِمثفلف إِنفسفاۭن لف يفسف وف

ة  جح ب  إِلفِهي. حو تفِجيبو يفا رف تو أفنفتف تفسف بِرف ب  صف تووا بِي: [لفنتِي قولفتو. لفنتِي لفكف يفا رف مف وا عفلفيح]. ِلئفلح يفشف لحتف قفدفِمي تفعفظحمو ا زف وِشك  أفنف. ِعنفدفمف لفنتِي مو
قفابِِلي دفائِما  ِعي مو جف وف لفعف وف ِطيحتِي. أفظف تفم  ِمنف خف أفغف بِرو بِإِثفِمي وف يفاء . لفنحنِي أوخف فحف دفائِي ففأ ا أفعف أفمح وا. وف وا. عفظومو ثورو الحِذينف يوبفِغضوونفنِي ظولفما  كف .وف

ِل اتتِبفاِعي الصحلفحف ونفنِي لفجف يفِر بِشفرتۭ يوقفاِومو ونف عفِن الفخف ازو جف الفمو ب . وف نِي يفا رف كف ب  يفا. يفا إِلفِهي لف تفبفعودف عفنتِي. لف تفتفرو عوونفتِي يفا رف ِرعف إِلفى مف أفسف
لفِصي خف

      
طفإِ بِِلسفانِي فحظو ِلسفبِيِلي ِمنف الفخف قفابِِلي. قولفتو أفتفحف يرو مو رتِ ا الشتِ ة  فِيمف امف ففظو ِلففِمي ِكمف ِعي. أفحف جف كف وف رح يفِر ففتفحف تا  سفكفت  عفِن الفخف مف ت  صف ِميف قفلفبِي. صفمف حف

فِي وف تفعفلفِت النحارو. فِي جف ِجي اشف تو بِِلسفانِي. ِعنفدف لفهف ائِل . تفكفلحمف لفمف كفيففف أفنفا زف فعف ِمقفدفارف أفيحاِمي كفمف ِهيف ففأ ايفتِي وف ب  نِهف ففنِي يفا رف عفلفتف. عفرتِ ذفا جف هووف
كف ءف قودحامف ِري كفلف شفيف عومف بفارا  وف ِعلف. أفيحاِمي أفشف ة  كول  إِنفسفاۭن قفدف جو ا نفففخف شحى اِلنفسفانو. ِسلفهف. إِنحمف يفاۭل يفتفمف ا كفخف ونف. إِنحمف ا بفاِطل  يفِضج  رو. إِنحمف يفذفخف

ا هف م  نف يفضو ِري مف لف يفدف ائِرف وف ائِي فِيكف هووف. ذفخف جف ؟ رف ب  تو يفا رف اذفا انفتفظفرف النف مف نِي. وف عفاِصيح نفجتِ اِهِل. ِمنف كولتِ مف عفلفنِي عفارا  ِعنفدف الفجف .لف تفجف
ت  بفكف. لف أفففتفحو ففِمي لفنحكف أفنفتف ففعفلفتف. صفمف رف ففعف عفنتِي ضف ِة يفِدكف أفنفا قفدف ففنِيتو. ارف مف اجف هف ِل إِثفِمِه أفففنفيفتف. ِمنف مو بِتفأفِديبفاۭت إِنف أفدحبفتف اِلنفسفانف ِمنف أفجف

اهو تفهف شف ِ مو ة . ِمثفلف الفعوثت ا كول  إِنفسفاۭن نفففخف اِخي. ِسلفهف. إِنحمف غف إِلفى صورف اصف ب  وف تفِمعف صفلفتِي يفا رف وِعي. اِسف كوتف عفنف دومو لفنتِي أفنفا غفِريب . لف تفسف
ِميعِ آبفائِي. ِعنفدفكف دف. نفِزيل  ِمثفلو جف فتفبفلحجف قفبفلف أفنف أفذفهفبف ففلف أووجف اقفتفِصرف عفنتِي ففأ

لفيح ةۭ ِرجف رف أفقفامف عفلفى صفخف فةِ وف أ مف ِ الفهفلفِك ِمنف ِطيِن الفحف بت عفدفنِي ِمنف جو أفصف اِخي وف سفِمعف صورف الف إِلفيح وف بح ففمف تو الرح طوواتِي. اِنفتِظفارا  انفتفظفرف ثفبحتف خو
ة  ِللفِهنفا بِيحف ِديدفة  تفسف ة  جف نِيمف عفلف فِي ففِمي تفرف جف ِ. وف بت كحلوونف عفلفى الرح يفتفوف افوونف وف يفخف ونف وف ونف يفرو لفمف. كفثِيرو لفهو وف تحكف بح مو عفلف الرح ِل الحِذي جف جو طووبفى ِللرح

ِرفِينف إِلفى الفكفِذِب نفحف الفمو تِنفا. يفلفتفِفتف إِلفى الفغفطفاِريِس وف كف ِمنف ِجهف أفففكفارف ائِبفكف وف ب  إِلفِهي عفجف ا الرح عفلفتف أفنفتف أفي هف ا جف مو لفدفيفكف. كفثِيرا  مف نح. لف توقفوح بِرف وخف لف
ا نح بِهف لحمف أفتفكف ادفتف عفنف أفنف توعفدح. وف ۭة لفمف توسفرح. زف تفقفِدمف ۭة وف تف. بِذفبِيحف لوبف. أوذونفيح ففتفحف ِطيحۭة لفمف تفطف ةف خف ذفبِيحف قفة  وف رف حف جِ. هفئفنفذفا ِجئفتو: [ِحينفئِۭذ قولفتو. مو بِدفرف

تو ِشيئفتفكف يفا إِلفِهي سوِررف تووب  عفنتِي أفنف أفففعفلف مف كف شفائِي. الفِكتفاِب مف سفِط أفحف شفِريعفتوكف فِي وف ۭة]. وف اعفۭة عفِظيمف مف تو بِبِرتۭ فِي جف ففتفايف لفمف. بفشحرف ذفا شف هووف
ا نفعفهومف تف. أفمف ب  عفِلمف سفِط قفلفبِي. أفنفتف يفا رف لفكف فِي وف تومف عفدف لفِصكف. لفمف أفكف خف انفتِكف وف فمف تو بِأ ِة. تفكفلحمف اعفِة الفعفِظيمف مف قحكف عفِن الفجف حف تفكف وف مف حف ِف رف ا. لفمف أوخف أفمح

أفففتفكف عفنتِي نفعف رف ب  ففلف تفمف ق كف دفائِما . أفنفتف يفا رف حف توكف وف مف حف نِي رف تفنفففتفنِي. تفنفصورو صفى قفِد اكف ورا  لف توحف تفِطيعو أفنف. لفنح شورو لف أفسف اقفتف بِي آثفاِمي وف حف
كفنِي. أوبفِصرف قفلفبِي قفدف تفرف أفِسي وف ثفرف ِمنف شفعفِر رف تف أفكف يفنِي. كفثورف فنف تونفجتِ ب  بِأ تفِض يفا رف ِرعف. اِرف عوونفتِي أفسف ب  إِلفى مف عا  الحِذينف. يفا رف لف مف جف لفيفخف زف وف ِليفخف

ا لوبوونف نفففِسي ِلهفلفِكهف فِذيحتِي. يفطف ونف بِأ ورو رو سف زف الفمف لفيفخف اِء وف رف تفدح إِلفى الفوف قفائِلوونف ِلي. ِليفرف يِِهِم الف ِل ِخزف ِحشف ِمنف أفجف تفوف حف!] هفهف هفهف: [ِليفسف يفففرف ِليفبفتفِهجف وف
ِميعو طفاِلبِيكف لفِصكف. بِكف جف ِحب و خف ب : [ِليفقولف أفبفدا  مو بفائِس ]. يفتفعفظحمو الرح ِكين  وف ا أفنفا ففِمسف تفم  بِي. أفمح ب  يفهف نفِقِذي أفنفتف. الرح مو نِي وف يفا إِلفِهي لف. عفوف

توبفِطئ

ِكيِن سف ِِ ب . طووبفى ِللحِذي يفنفظورو إِلفى الفمف يِه الرح ِم الشحرتِ يونفجتِ يِيِه. فِي يفوف يوحف ففظوهو وف ب  يفحف دفائِِه. الرح اِم أفعف رف هو إِلفى مف لتِمو لف يوسف ِض وف تفبِطو فِي الفرف .يفغف
عفِف اِش الض  هووف عفلفى فِرف دوهو وف ب  يفعفضو ِضِه. الرح رف عفهو كولحهو فِي مف جف ضف دفتف مف هح نِي: [أفنفا قولفتو. مف مف حف ب  ارف طفأفتو إِلفيفكف. يفا رف ِف نفففِسي لفنتِي قفدف أفخف ].اشف

لوونف عفلفيح بِشفرتۭ دفائِي يفتفقفاوف هو؟: [أفعف مو يفبِيدو اسف وتو وف تفى يفمو لحمو بِالفكفِذِب] مف انِي يفتفكف لف ِليفرف إِنف دفخف عو ِلنفففِسِه إِثفما . وف مف لحمو. قفلفبوهو يفجف اِرجِ يفتفكف جو فِي الفخف رو .يفخف



عا  عفلفيح ونف مف بفِغِضيح يفتفنفاجو فِذيحتِي. كول  مو وا بِأ لفيفِه: [يفقوولوونف. عفلفيح تفففكحرو ِديء  قفِد انفسفكفبف عف ر  رف عف لف يفعوودو يفقوومو. أفمف طفجف يفثو اضف لو]. حف جو أفيفضا  رف
ِقبفهو ففعف عفلفيح عف بفِزي رف ثفقفتو بِِه آِكلو خو تِي الحِذي وف مف! سفلفمف اِزيفهو وجف نِي ففأ أفقِمف نِي وف مف حف ب  ففارف ا أفنفتف يفا رف تِفف. أفمح تف بِي أفنحهو لفمف يفهف تو أفنحكف سوِررف ذفا عفِلمف بِهف

ي ِ كف إِلفى الفبفِد. عفلفيح عفدووت تفنِي قودحامف أفقفمف تفنِي وف اِلي دفعفمف ا أفنفا ففبِكفمف إِلفى الفبفِد. أفمح ِل وف ائِيلف ِمنف الفزف رف ب  إِلفهو إِسف ك  الرح بفارف آِمينف ففآِمينف. مو

تفاقو نفففِسي إِلفيفكف يفا او دفاِوِل الفِميفاِه هفكفذفا تفشف تفاقو اِليحلو إِلفى جف ا يفشف ِ. كفمف يت اءفى قودحامف ِا. عفِطشفتف نفففِسي إِلفى ِا إِلفى اِللفِه الفحف أفتفرف تفى أفِجيءو وف !مف
كوبو نفففِسي عفلفيح فسف هفا ففأ ۭم أفيفنف إِلفهوكف هفِذِه أفذفكورو لفيفل  إِذف قِيلف ِلي كولح يفوف ارا  وف بفزا  نفهف وِعي خو تف ِلي دومو ارف جو. صف اعِ أفتفدفرح مح عف الفجو ر  مف لفنتِي كونفتو أفمو

عفيتِد  هوور  مو مف ۭد جو مف حف ن ۭم وف ِت تفرف وف مف إِلفى بفيفِت ِا بِصف عفهو ِل. مف دوهو لفجف مف تفِجي اف لفنتِي بفعفدو أفحف ؟ ارف اذفا تفئِنتِينف فِيح ِلمف نِيفة  يفا نفففِسي وف نفحف اذفا أفنفِت مو ِلمف
ِهِه جف لفِص وف عفرف. خف بفِل ِمصف ونف ِمنف جف مو رف ِجبفاِل حف دونتِ وف ِض الورف كف ِمنف أفرف نِيفة  فِيح ِلذفِلكف أفذفكورو نفحف ِت. يفا إِلفِهي نفففِسي مو وف را  ِعنفدف صف ر  يونفاِدي غفمف غفمف

يفاِزيبِكف تف عفلفيح. مف ِجكف طفمف لوجف اتِكف وف يفاتِي. كول  تفيحارف هو ِعنفِدي صفلفة  ِللفِه حف بِيحو بِاللحيفِل تفسف تفهو وف مف حف ب  رف اِر يووِصي الرح تِي. بِالنحهف رف ِ صفخف :أفقوولو ِلح
؟[ ِ ايفقفِة الفعفدووت ِزينا  ِمنف موضف اذفا أفذفهفبو حف اذفا نفِسيتفنِي؟ ِلمف ۭم] ِلمف ِلِهمف ِلي كولح يفوف ايِِقيح بِقفوف نِي موضف يحرف ۭق فِي ِعظفاِمي عف ؟: [بِسفحف اذفا أفنفِت] أفيفنف إِلفهوكف ِلمف

إِلفِهي ِهي وف جف لفصف وف دوهو خف مف يِ اف لفنتِي بفعفدو أفحف جح ؟ تفرف اذفا تفئِنتِينف فِيح ِلمف نِيفة  يفا نفففِسي وف نفحف مو

نِي ظولفۭم نفجتِ ِمنف إِنفسفاِن ِغشتۭ وف ۭة وف اِحمف ۭة غفيفِر رف عف أومح تِي مف مف اصف خف اِصمف مو خف نِي. اِقفِض ِلي يفا او وف اذفا. لفنحكف أفنفتف إِلفهو ِحصف تفنِي؟ ِلمف ففضف اذفا رف ِلمف
سفاِكنِكف إِلفى مف ِسكف وف بفِل قودف يفأفتِيفاِن بِي إِلفى جف ِديفانِنِي وف ا يفهف قحكف هومف حف كف وف ِسلف نوورف ؟ أفرف ِ ايفقفِة الفعفدووت ِزينا  ِمنف موضف شحى حف بفحِ ِا إِلفى ِا. أفتفمف ذف ففآتِي إِلفى مف

دوكف بِالفعووِد يفا او إِلفِهي مف أفحف ِحي وف ِة ففرف جف إِلفِهي. بفهف ِهي وف جف لفصف وف دوهو خف مف يِ اف لفنتِي بفعفدو أفحف جح ؟ تفرف اذفا تفئِنتِينف فِيح ِلمف نِيفة  يفا نفففِسي وف نفحف اذفا أفنفِت مو ِلمف

مح بِآذفانِنفا قفدف سفِمعفنفا ِم. افللهو ِقدف ۭل عفِملفتفهو فِي أفيحاِمِهمف فِي أفيحاِم الف ونفا بِعفمف بفرو نفا أفخف مف. آبفاؤو تفهو سف غفرف مف وف لفتف الومف تفأفصف تف شوعووبا . أفنفتف بِيفِدكف اسف طحمف حف
مف تفهو دفدف مف مف. وف ِضيتف عفنفهو ِهكف لفنحكف رف جف نوورو وف اعوكف وف ِذرف مف لفِكنف يفِمينوكف وف تفهو لحصف مف خف اعوهو لف ِذرف ضف وف تفلفكووا الفرف ِِ امف ِفِهمو ِلِكي. لفنحهو لفيفسف بِسفيف أفنفتف هووف مف

لفِص يفعفقووبف. يفا او رف بِخف ايِِقينفا. ففأفمو نفا. بِكف نفنفطفحو موضف لفيف قفائِِمينف عف ِمكف نفدووسو الف نِي. بِاسف لتِصو سفيفِفي لف يوخف ِسي لف أفتحِكلو وف لفنحكف أفنفتف. لفنتِي عفلفى قفوف
بفِغِضينفا يفتف مو زف أفخف ايِِقينفا وف تفنفا ِمنف موضف لحصف ِر. خف دو إِلفى الدحهف مف كف نفحف مف اسف مف كولحهو وف عف. ِسلفهف. بِاِل نفففتفِخرو الفيفوف جو مف رو لف تفخف لفتفنفا وف جف أفخف تفنفا وف ففضف لفِكنحكف قفدف رف

نووِدنفا فوِسِهمف. جو بووا لفنف بفِغضوونفا نفهف مو ِ وف اِء عفِن الفعفدووت رف ِجعونفا إِلفى الفوف ل . تورف أفِن أفكف عفلفتفنفا كفالضح ِم. جف يفتفنفا بفيفنف الومف ا. ذفرح مف اۭل وف بِعفتف شفعفبفكف بِغفيفِر مف
نِِهمف تف بِثفمف بِحف لفنفا. رف وف ة  ِللحِذينف حف رف سوخف أفة  وف انِنفا هوزف عفلونفا عفارا  ِعنفدف ِجيرف ثفل  بفيفنف الش عووِب. تفجف عفلونفا مف ِم. تفجف أفِس بفيفنف الومف مف كولحهو. ِلنفغفاِض الرح الفيفوف

ِهي قفدف غفطحانِي جف يو وف ِخزف اِمي وف ِلي أفمف جف الشحاتِِم. خف عفيتِِر وف ِت الفمو وف نفتفِقۭم. ِمنف صف مو ۭ وف ِه عفدووت جف نحا فِي. ِمنف وف لف خو ا نفِسينفاكف وف مف لفيفنفا وف اءف عف هفذفا كول هو جف
ِدكف ِت. عفهف وف تفنفا بِِظلتِ الفمف غفطحيف كفاِن التحنفانِيِن وف قفتفنفا فِي مف تحى سفحف تونفا عفنف طفِريِقكف حف وف طف الفتف خف لف مف اۭء وف رف تفدح قفلفبونفا إِلفى وف مف إِلفِهنفا أفوف. لفمف يفرف إِنف نفِسينفا اسف

مف كولحهو اتو الفيفوف ِلكف نومف قفلفِب؟ لفنحنفا ِمنف أفجف ِفيحاِت الف نفا أفيفِديفنفا إِلفى إِلفۭه غفِريۭب أفففلف يفففحفصو او عفنف هفذفا لفنحهو هووف يفعفِرفو خف ِسبفنفا ِمثفلف غفنفۭم. بفسفطف قفدف حو

تفيفِقظف. ِللذحبفحِ ؟ انفتفبِهف. اِسف ب  اذفا تفتفغفاففى يفا رف فوضف إِلفى الفبفِد. ِلمف نِيفة  إِلفى. لف تفرف نفحف ِضيقفنفا؟ لفنح أفنففوسفنفا مو ذفلحتفنفا وف تفنفسفى مف هفكف وف جف بو وف جو اذفا تفحف ِلمف
اِب ِض بوطوونونفا. الت رف تِكف. لفِصقفتف فِي الفرف مف حف ِل رف اففِدنفا ِمنف أفجف نا  لفنفا وف قومف عفوف

اِلحۭ       ِلِك. ففاضف قفلفبِي بِكفلفۭم صف م  أفنفا بِإِنفشفائِي ِللفمف لتِ تفكف اِهۭر. مو ال  ِمنف بفنِي الفبفشفِر. ِلسفانِي قفلفمو كفاتِۭب مف مف عو جف ةو عفلفى. أفنفتف أفبفرف انفسفكفبفِت النتِعفمف
كفكف او إِلفى الفبفِد اءفكف. شفففتفيفكف ِلذفِلكف بفارف بفهف لفلفكف وف بحارو جف ا الفجف ِذكف أفي هف تفِحِم. تفقفلحدف سفيفففكف عفلفى ففخف لفِلكف اقف بِجف كفبف. وف الدحعفِة. ارف ِ وف قت ِل الفحف ِمنف أفجف

اِوفف خف الفبِرتِ ففتوِريفكف يفِمينوكف مف ِلِك. وف دفاِء الفمف نوونفةو فِي قفلفِب أفعف سف قوطوونف. نفبفلوكف الفمف تفكف يفسف ِر الد هووِر. شوعووب  تفحف ِسي كف يفا او إِلفى دفهف قفِضيبو. كورف
لفِككف ۭة قفِضيبو مو تِقفامف ففقفائِكف. اسف ثفرف ِمنف رو اجِ أفكف ِن اِلبفتِهف كف او إِلفهوكف بِدوهف سفحف ِل ذفِلكف مف تف اِلثفمف ِمنف أفجف أفبفغفضف بفبفتف الفبِرح وف عوود . أفحف ر  وف كول  ثِيفابِكف مو

ة  سفِليخف تفارو. وف تفكف الفوف ِظيحاتِكف. ِمنف قوصووِر الفعفاجِ سفرح لووۭك بفيفنف حف ِلكفةو عفنف يفِمينِكف بِذفهفِب أووفِيۭر. بفنفاتو مو ِعلفِت الفمف انفظوِري. جو ِعي يفا بِنفتو وف مف اِسف
ِدي لفهو جو نفِك لفنحهو هووف سفيتِدوِك ففاسف سف ِلكو حو تفِهيف الفمف بفيفتف أفبِيِك ففيفشف بفِك وف انفسفيف شفعف نفِك وف أفِميِلي أوذف ِك. وف هف جف ضحى وف نفى الش عووِب تفتفرف بِنفتو صووۭر أفغف وف

ِديحۭة ِرهفا. بِهف ِلِك فِي ِخدف د  ابفنفةو الفمف جف ا مف ا. كول هف لفبِسوهف ة  بِذفهفۭب مف نفسووجف ِلِك. مف رو إِلفى الفمف ضف ةۭ توحف زف طفرح لفبِسف مو ا. بِمف اِحبفاتوهف ى صف .فِي أفثفِرهفا عفذفارف

اجۭ ابفتِهف حۭ وف نف بِففرف رف ضف اۭت إِلفيفكف يوحف قفدحمف ِلِك. مو ِر الفمف لفنف إِلفى قفصف خو ِض. يفدف سفاءف فِي كولتِ الفرف ؤف مف رو هو ضا  عفنف آبفائِكف يفكوونو بفنووكف توِقيمو كف. ِعوف مف أفذفكورو اسف
ۭر ۭر ففدفوف الفبفد. فِي كولتِ دفوف ِر وف دوكف الش عووبو إِلفى الدحهف مف ِل ذفِلكف تفحف ِمنف أفجف

   
اِر. تفِعج   قفلفبفِت الفِجبفالو إِلفى قفلفِب الفبِحف لفِو انف ضو وف ِت الفرف حف زف حف لفوف تفزف شفى وف ِجدف شفِديدا . ِلذفِلكف لف نفخف يقفاِت وو نا  فِي الضتِ ة . عفوف قووح أ  وف لفجف افلو لفنفا مف

ا عف. يوِعينوهف زف عف ا ففلفنف تفتفزف سفِطهف ِ. او فِي وف سفاِكِن الفعفِليت قفِدسف مف ِدينفةف ِا مف حو مف اقِيِه توففرتِ ر  سفوف هفا. ِسلفهف. نفهف ِ وت عو الفِجبفالو بِطومو زف عف ا. تفتفزف تفِجيشو ِميفاهوهف وف
وا . ِسلفهف. هفلوم  ونفا إِلفهو يفعفقووبف أ لفجف عفنفا. مف نووِد مف ب  الفجو . رف ضو تفهو ذفابفِت الفرف وف . أفعفطفى صف اِلكو مف عفِت الفمف زف عف مو. تفزف ِت الومف بفحِ. عفجح بفاِل الص  او ِعنفدف إِقف
ِرقوهفا كفبفاِت يوحف رف . الفمف حف مف يفقفطفعو الر  سف وف ِسرو الفقفوف ِض. يفكف وِب إِلفى أفقفصفى الفرف رو نو الفحو سفكتِ ِض. مو با  فِي الفرف عفلف ِخرف الف ِا كفيففف جف مف وا أفعف انفظورو

. ِسلفهف ونفا إِلفهو يفعفقووبف أ لفجف عفنفا. مف نووِد مف ب  الفجو ِض. رف ِم. أفتفعفالفى فِي الفرف وا أفنتِي أفنفا او. أفتفعفالفى بفيفنف الومف لفمو اعف  بِالنحاِر. كوف وا وف

تفنفا ِضعو الش عووبف تفحف ِض. يوخف ِلك  كفبِير  عفلفى كولتِ الفرف وف  مف خو بح عفِلي  مف اجِ. لفنح الرح ِت اِلبفتِهف وف ِ بِصف تِفووا ِلح قووا بِالفيفاِدي. اهف فتِ ِم صف ِميعف الومف يفا جف
وا نتِمو وا. رف نتِمو ِ رف وا ِلح نتِمو ِت الص وِر. رف وف ب  بِصف تفاۭف الرح ِعدف او بِهو بحهو. ِسلفهف. صف رف يفعفقووبف الحِذي أفحف تفارو لفنفا نفِصيبفنفا ففخف تف أفقفدفاِمنفا. يفخف مف تفحف الومف وف

عووا. شفعفبو تفمف ففاءو الش عووِب اجف ِسِه. شورف ِ قودف ِسيت لفسف عفلفى كورف ِم. او جف لفكف او عفلفى الومف ة . مف وا قفِصيدف نتِمو ا رف ِض كولتِهف ِلكو الفرف وا. لفنح اف مف نتِمو ِلِكنفا رف ِلمف
ا  تفعفاۭل ِجدت ِض. هووف مو انح الفرف جف ِ مف اِهيمف. لفنح ِلح إِلفِه إِبفرف



ِسِه بفِل قودف ِدينفِة إِلفِهنفا جف ا  فِي مف ِميد  ِجدت حف ب  وف نف. عفِظيم  هووف الرح يفوف بفلو ِصهف ِض جف حو كولتِ الفرف تِففاعِ ففرف ِميلو اِلرف ِلِك. جف ِدينفةو الفمف اِل مف مف حو أفقفاِصي الشتِ ففرف
أ . الفعفِظيِم لفجف فو مف عووا. افلو فِي قوصووِرهفا يوعفرف تفمف لووكو اجف ذفا الفمو ِميعا . لفنحهو هووف ضووا جف وا. مف تفاعووا ففر  أووا بوِهتووا ارف ا رف دفةو هونفاكف. لفمح عف مو الرح ذفتفهو أفخف

ِشيشف ِسرو سوفونف تفرف قِيحۭة تفكف اِلدفةۭ بِِريحۭ شفرف اضو كفوف خف الفمف ِدينفِة إِلفِهنفا. وف نووِد فِي مف ِ الفجو بت ِدينفِة رف أفيفنفا فِي مف ا سفِمعفنفا هفكفذفا رف ا إِلفى الفبفِد. كفمف وهف .او يوثفبتِت
سفِط هفيفكفِلكف. ِسلفهف تفكف فِي وف مف حف نفا يفا او رف ِض. ذفكفرف كف إِلفى أفقفاِصي الفرف بِيحو ِمكف يفا او تفسف ا . نفِظيرو اسف لنفة  بِرت نف. يفِمينوكف مف يفوف بفلو ِصهف حو جف يفففرف

كفاِمكف ِل أفحف تفِهجو بفنفاتو يفهووذفا ِمنف أفجف ا. تفبف لفهف وف وا حف دوورو نف وف يفوف ا. طووفووا بِِصهف هف اجف ا. عود وا أفبفرف تفاِرِسهف هفا ِلكفيف. ضفعووا قولووبفكومف عفلفى مف لووا قوصوورف فمح تفأ
رف ا ِجيل  آخف ثووا بِهف دتِ الفبفِد. توحف ِر وف نفا إِلفى الدحهف ِت. لفنح اف هفذفا هووف إِلفهو وف تحى إِلفى الفمف ِدينفا حف هووف يفهف

ِميعف الش عووِب عووا هفذفا يفا جف مف اء . اِسف اءف سفوف فوقفرف نِيفاءف وف دووۭن أفغف يفا عفاۭل وف ِميعف سوكحاِن الد نف غووا يفا جف م . أفصف جو قفلفبِي ففهف لفهف لحمو بِالفِحكفِم وف أوِميلو. ففِمي يفتفكف
حو بِعووۭد لوغفِزي أووضتِ ثفۭل وف ةِ ِغنفاهومف. أوذونِي إِلفى مف بِكفثفرف تِِهمف وف وف ؟ الحِذينف يفتحِكلوونف عفلفى ثفرف تفعفقتِبِيح ا يوِحيطو بِي إِثفمو مو افو فِي أفيحاِم الشحرتِ ِعنفدفمف اذفا أفخف ِلمف

ونف ة  عفنفهو. يفففتفِخرو فحارف لف يوعفِطيف اف كف ِر . الفخو لفنف يفففِديف اِلنفسفانف فِدفاء  وف يفةو نوفووِسِهمف ففغفِلقفتف إِلفى الدحهف ة  ِهيف فِدف كفِريمف يفا إِلفى الفبفِد ففلف- وف تحى يفحف حف
ى الفقفبفرف اهو. يفرف وتوونف! بفلف يفرف اءو يفمو كفمف ِرينف. الفحو ا لخف تفهومف وف كفاِن ثفرف يفتفرو ِلكفاِن وف الفبفِليدو يفهف اِهلو وف مف إِلفى. كفذفِلكف الفجف سفاِكنفهو مف إِلفى الفبفِد مف مف أفنح بويووتفهو بفاِطنوهو
ۭر ۭر ففدفوف اِضي. دفوف ائِِهمف فِي الفرف مف فسف ۭة لف يفبِيتو. يونفادوونف بِأ امف اِلنفسفانو فِي كفرف ائِمف الحتِي توبفادو. وف بِهو الفبفهف هومف. يوشف لفففاؤو خو ادوهومف وف تِمف مو اعف هفذفا طفِريقوهو

اِلِهمف فقفوف تفضوونف بِأ اِويفِة يوسفاقوونف. ِسلفهف. يفرف ونف. ِمثفلو الفغفنفِم ِللفهف تفِقيمو سف يفسوودوهومو الفمو عفاهومف وف تو يفرف وف مف تفبفلفى. الفمف توهو صوورف مف. غفدفاة  وف كفن  لفهو سف اِويفةو مف .الفهف
ذونِي اِويفِة لفنحهو يفأفخو ا او يفففِدي نفففِسي ِمنف يفِد الفهف تِِه. ِسلفهف. إِنحمف دو بفيف جف ادف مف تفغفنفى إِنفسفان  إِذفا زف شف إِذفا اسف ذو. لف تفخف تِِه كول هو لف يفأفخو وف لف يفنفِزلو. لفنحهو ِعنفدف مف

دوهو جف هو مف اءف رف يفاتِِه يوبفاِركو نفففسفهو. وف سفنفتف إِلفى نفففِسكف. لفنحهو فِي حف دوونفكف إِذفا أفحف مف يفحف لو إِلفى ِجيِل آبفائِِه الحِذينف لف يوعفايِنوونف الن ورف إِلفى الفبفِد. وف خو إِنفسفان . تفدف
ائِمف الحتِي توبفادو بِهو الفبفهف مو يوشف لف يفففهف ۭة وف امف فِي كفرف

ا غفِربِهف ِس إِلفى مف ِرِق الشحمف شف ضف ِمنف مف دفعفا الفرف لحمف وف ب  تفكف ِة الرح قف. إِلفهو الِلهف رف اِل او أفشف مف اِل الفجف نف كفمف يفوف تو. ِمنف ِصهف مو لف يفصف نفا وف نفار . يفأفتِي إِلفهو
ا  لفهو عفاِصف  ِجدت وف حف هو تفأفكولو وف ايفنفِة شفعفبِِه. قودحامف دف ضف إِلفى مو الفرف قو وف اِت ِمنف ففوف اوف عوو السحمف ۭة. يفدف ِدي عفلفى ذفبِيحف عووا إِلفيح أفتفِقيفائِي الفقفاِطِعينف عفهف مف .اجف

يحانو ِلِه لفنح اف هووف الدح اتو بِعفدف اوف بِرو السحمف توخف لحمف. ِسلفهف. وف فتفكف عف يفا شفعفبِي ففأ مف لفيفكف. اِسف دف عف هف فشف ائِيلو ففأ رف كف. او إِلفهوكف أفنفا. يفا إِسف بتِخو لف عفلفى ذفبفائِِحكف أووف
قفاتِكف ِهيف دفائِما  قودحاِمي رف حف تِدفة . ففإِنح مو ظفائِِركف أفعف لف ِمنف حف را  وف ذو ِمنف بفيفتِكف ثفوف ائِمف عفلفى الفِجبفاِل الولووِف. لف آخو الفبفهف ِر وف عف انف الفوف يفوف قفدف. لفنح ِلي حف

يحِة ِعنفِدي وشو الفبفرتِ حو وو تو كولح طويووِر الفِجبفاِل وف ِملفهفا. عفِلمف كوونفةف وف سف عفتو ففلف أفقوولو لفكف لفنح ِلي الفمف بو دفمف. إِنف جو رف اِن أفوف أفشف مف الثتِيرف هفلف آكولو لفحف
دفنِي جتِ ِقذفكف ففتومف يِق أونف ِم الضتِ عونِي فِي يفوف ادف كف وف ِف الفعفِليح نوذوورف أفوف دا  وف مف ِ حف بفحف ِلح يِر قفالف او. الت يووِس؟ اِذف رتِ ِللشتِ ِملو: [وف تفحف ائِِضي وف ثو بِففرف دتِ ا لفكف توحف مف

لفففكف أفلفقفيفتف كفلفِمي خف تف التحأفِديبف وف أفنفتف قفدف أفبفغفضف ِدي عفلفى ففِمكف وف نفاةِ نفِصيبوكف. عفهف عف الز  مف اففقفتفهو وف أفيفتف سفاِرقا  وف ِلسفانوكف. إِذفا رف كف بِالشحرتِ وف لفقفتف ففمف أفطف
ا  تفِرعو ِغشت لحمو عفلفى أفِخيكف. يفخف ِلسو تفتفكف ة . تفجف عفثفرف عو مف كف تفضف سفكفت . ِلبفِن أومتِ نفعفتف وف امف. ظفنفنفتف أفنتِي ِمثفلوكف. هفِذِه صف طفايفاكف أفمف أفصوف  خف كف وف بتِخو أووف

ِقذف. عفيفنفيفكف نف لف مو ا النحاسوونف اف ِلئفلح أفففتفِرسفكومف وف وا هفذفا يفا أفي هف مو لفصف ِا. اففهف مو طفِريقفهو أوِريِه خف ِ قفوت الفمو دونِي وف جتِ ِد يومف مف ذفابِحو الفحف ]
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بسم ا الرحمن الرحيم

آية ا كشف لداود

تِكف مف حف سفبف رف نِي يفا او حف مف حف عفاِصيح. اِرف حو مف أفففتِكف امف ةِ رف سفبف كفثفرف نِي. حف رف ِطيحتِي طفهتِ ِمنف خف ِسلفنِي كفثِيرا  ِمنف إِثفِمي وف عفاِصيح. اغف لفنتِي عفاِرف  بِمف
اِمي دفائِما  ِطيحتِي أفمف خف ائِكف. وف كووف فِي قفضف تفزف اِلكف وف رف فِي أفقفوف نفعفتو ِلكفيف تفتفبفرح يفنفيفكف صف الشحرح قودحامف عف طفأفتو وف دفكف أفخف حف تو. إِلفيفكف وف رف ِوت هفئفنفذفا بِاِلثفِم صو

ي بِلفتف بِي أومتِ ِطيحِة حف بِالفخف ة . وف مف فونِي ِحكف ةِ توعفرتِ ِ فِي الفبفاِطِن ففِفي السحِريرف قت تف بِالفحف هورف. هفا قفدف سوِررف فطف ففا ففأ وت نِي بِالزو رف ثفرف. طفهتِ فبفيفضح أفكف ِسلفنِي ففأ اغف

ا. ِمنف الثحلفجِ قفتفهف حا  ففتفبفتفِهجف ِعظفام  سفحف ففرف ورا  وف ِمعفنِي سورو حو كولح آثفاِمي. أفسف امف طفايفايف وف هفكف عفنف خف جف تورف وف وحا . اسف رو لوقف فِيح يفا او وف قفلفبا  نفِقيتا  اخف
دف فِي دفاِخِلي دتِ تفِقيما  جف سف هو ِمنتِي. مو كف الفقود وسف لف تفنفِزعف وحف رو ِهكف وف جف نِي ِمنف قودحاِم وف حف رف نِي. لف تفطف تفِدبفۭة اعفضودف نف وحۭ مو بِرو لفِصكف وف ةف خف جف دح ِلي بفهف .رو

ِجعوونف طفاةو إِلفيفكف يفرف الفخو قفكف وف ةف طورو مف الفثفمف لتِ وعف كف. ففأ لفِصي ففيوسفبتِحف ِلسفانِي بِرح اِء يفا او إِلفهف خف مف نِي ِمنف الدتِ بِرف ففِمي. نفجتِ ب  اففتفحف شفففتفيح ففيوخف يفا رف
بِيِحكف ا. بِتفسف هف مو إِلح ففكونفتو أوقفدتِ ۭة وف ضفى. لفنحكف لف توسفر  بِذفبِيحف قفۭة لف تفرف رف حف ة . بِمو نفكفِسرف وح  مو نفسفِحقو يفا او لف. ذفبفائِحو ِا ِهيف رو الفمو نفكفِسرو وف قفلفبو الفمو الف
هو تفِقرو نف. تفحف يفوف اكف إِلفى ِصهف ِسنف بِِرضف ِليمف. أفحف شف ارف أوورو وف ۭة. ابفِن أفسف ۭة تفامح تفقفِدمف قفۭة وف رف حف بفِحكف. ِحينفئِۭذ توسفر  بِذفبفائِحِ الفبِرتِ مو ذف ِعدوونف عفلفى مف ِحينفئِۭذ يوصف
ول  عوجو

ۭم ةو ِا ِهيف كولح يفوف مف حف ؟ رف بحارو ا الفجف اذفا تفففتفِخرو بِالشحرتِ أفي هف ففاِسدف! ِلمف تفِرعو مف لو بِالفِغشتِ. ِلسفانوكف يفخف نوونفۭة يفعفمف سف وسفى مف يفِر. كفمو ثفرف ِمنف الفخف بفبفتف الشحرح أفكف أفحف
ِق دف ل ِم بِالصتِ ثفرف ِمنف التحكف ِلسفاِن ِغشتۭ. ِسلفهف. الفكفِذبف أفكف ِلۭك وف هف بفبفتف كولح كفلفۭم مو كف او إِلفى الفبفِد. أفحف ِدمو كفنِكف. أفيفضا  يفهف سف يفقفلفعوكف ِمنف مف طوفوكف وف يفخف
يفاِء ِض الفحف تفأفِصلوكف ِمنف أفرف يفسف كوونف. ِسلفهف. وف حف لفيفِه يفضف عف افوونف وف يفخف يقوونف وف دتِ ى الصتِ نفهو بفِل اتحكفلف: [ففيفرف عفِل اف ِحصف ذفا اِلنفسفانو الحِذي لفمف يفجف هووف
تفزح بِففسفاِدِه اعف ةِ ِغنفاهو وف اءف فِي بفيفِت ِا]. عفلفى كفثفرف رف ضف توونفۭة خف يف ا أفنفا ففِمثفلو زف الفبفِد. أفمح ِر وف ِة ِا إِلفى الدحهف مف حف كحلفتو عفلفى رف ِر. تفوف دوكف إِلفى الدحهف مف أفحف

اِلح  قودحامف أفتفِقيفائِكف كف ففإِنحهو صف مف أفنفتفِظرو اسف لفنحكف ففعفلفتف وف

اِهلو فِي قفلفبِِه اسفة ]. لفيفسف إِلفه : [قفالف الفجف جف ِجسووا رف رف لو صفلفحا . ففسفدووا وف نف يفعفمف فف عفلفى بفنِي الفبفشفِر ِليفنفظورف. لفيفسف مف رف اِء أفشف هفلف ِمنف: افلو ِمنف السحمف
اِحد  لف وف لو صفلفحا  لفيفسف وف نف يفعفمف عا  ففسفدووا لفيفسف مف تفد وا مف مف قفِد ارف ا يفأفكولوونف. ففاِهۭم طفاِلِب ِا؟ كول هو لفمف ففاِعلوو اِلثفِم الحِذينف يفأفكولوونف شفعفبِي كفمف أفلفمف يفعف

اِصِركف حف ف  لفنح اف قفدف بفدحدف ِعظفامف مو وف لفمف يفكونف خف فا  وف وف افووا خف عووا؟ هونفاكف خف اف لفمف يفدف بفزف وف مف. الفخو هو ففضف مف لفنح اف قفدف رف يفتفهو زف نف. أفخف يفوف لفيفتف ِمنف ِصهف
ائِيلف رف لفصف إِسف ائِيلو. خف رف حو إِسف يفففرف تِفو يفعفقووبو وف بِِه يفهف دتِ ِا سفبفيف شفعف ِعنفدف رف

كومف ِلي تِكف احف بِقووح نِي وف لتِصف ِمكف خف مح بِاسف عف يفا او صفلفتِي. افللهو مف غف إِلفى كفلفِم ففِمي. اسف لفبووا نفففِسي. اصف عوتفاة  طف وا عفلفيح وف بفاءف قفدف قفامو لفمف. لفنح غورف
مف هو امف عفلووا اف أفمف ِعين  ِلي. ِسلفهف. يفجف ذفا او مو ب  بفيفنف عفاِضِدي نفففِسي. هووف دفائِي. الرح ِجعو الشحر  عفلفى أفعف قتِكف أفففنِِهمف. يفرف نفتفِدبا . بِحف بفحو لفكف مو دو. أفذف مف أفحف

اِلح  ب  لفنحهو صف كف يفا رف مف أفتف عفيفنِي. اسف دفائِي رف فعف بِأ انِي وف لفنحهو ِمنف كولتِ ِضيۭق نفجح

ِعي ر  لف تفتفغفاضف عفنف تفضف غف يفا او إِلفى صفلفتِي وف تفِجبف ِلي. اِصف اسف تفِمعف ِلي وف ِ ِمنف قِبفِل ظولفِم. اسف ِت الفعفدووت وف طفِربو ِمنف صف أفضف بفتِي وف يحرو فِي كورف أفتفحف
يِر رتِ طفِهدوونفنِي. الشتِ بِغفضفۭب يفضف مف يوِحيلوونف عفلفيح إِثفما  وف دفة  أفتفيفا عفلفيح. لفنحهو عف رف ف  وف وف ِت سفقفطفتف عفلفيح خف وف الو الفمف وف أفهف خفضو قفلفبِي فِي دفاِخِلي وف يفمف

عفب  غفِشيفنِي رو تفِريحف: [ففقولفتو. وف أفسف فِطيرف وف ِة ففأ امف مف نفاحا  كفالفحف يحِة! لفيفتف ِلي جف أفبِيتو فِي الفبفرتِ اتِي. ِسلفهف. هفئفنفذفا كونفتو أفبفعودو هفاِربا  وف ِرعو فِي نفجف كونفتو أوسف
ِء ِمنف النحوف يحِ الفعفاِصففِة وف ِدينفِة]. ِمنف الرتِ اما  فِي الفمف ِخصف أفيفتو ظولفما  وف مف لفنتِي قفدف رف قف أفلفِسنفتفهو ب  ففرتِ ِلكف يفا رف ا عفلفى. أفهف لفيفل  يوِحيطوونف بِهف ارا  وف نفهف

ا سفِطهف قحة  فِي وف شف مف إِثفم  وف اِرهفا وف وف ِغش . أفسف ا ظولفم  وف تِهف حو ِمنف سفاحف لف يفبفرف ا وف سفِطهف ففاِسدو فِي وف تفِملف. مف فحف نِي ففأ بفِغِضي. لفنحهو لفيفسف عفدوو  يوعفيتِرو لفيفسف مو
تفبِئف ِمنفهو فخف ةو. تفعفظحمف عفلفيح ففأ رف لوو لفنفا الفِعشف عفهو كفانفتف تفحف ِديِقي الحِذي مف صف هووِر. بفلف أفنفتف إِنفسفان  عفِديِلي إِلفِفي وف مف .إِلفى بفيفِت ِا كونحا نفذفهفبو فِي الفجو

تو وف مو الفمف ورا . ِليفبفغفتفهو سفِطِهمف شورو سفاِكنِِهمف فِي وف يفاء  لفنح فِي مف اِويفِة أفحف وا إِلفى الفهف ِدرو نِي. ِليفنفحف لتِصو ب  يوخف الرح خو وف رو ا أفنفا ففإِلفى ِا أفصف سفاء . أفمح مف
تِي وف عو صف مف أفنووحو ففيفسف كوو وف را  أفشف ظوهف بفاحا  وف صف ِلي. وف وف ةۭ كفانووا حف مف بِكفثفرف نفذو. ففدفى بِسفلفۭم نفففِسي ِمنف قِتفاۭل عفلفيح لفنحهو اِلسو مو الفجف مف وف عو او ففيوِذل هو مف يفسف

ِم افوونف اف. ِسلفهف. الفِقدف لف يفخف مف تفغفي ر  وف اِلِميِه. الحِذينف لفيفسف لفهو سف يفِه عفلفى مو دفهو. أفلفقفى يفدف قفلفبوهو قِتفال . نفقفضف عفهف هو وف بفدفةِ ففمو يفِت. أفنفعفمو ِمنف الز  أفلفيفنو ِمنف الزح
لوولفة  سف ِهيف سويووف  مف اتوهو وف وف يفعوولوكف. كفِلمف كف ففهو ِ هفمح بت عو إِلفى الفبفِد. أفلفِق عفلفى الرح زف عف يقف يفتفزف دتِ ِ الفهفلفِك. لف يفدفعو الصتِ بت هومف إِلفى جو رو دتِ أفنفتف يفا او توحف .وف

مف هو فوونف أفيحامف الفِغشتِ لف يفنفصو اِء وف مف الو الدتِ لفيفكف. ِرجف فتحِكلو عف ا أفنفا ففأ أفمح

ايِقونِي اِربا  يوضف حف مف كولحهو مو الفيفوف نِي وف مو مح نِي يفا او لفنح اِلنفسفانف يفتفهف مف حف ونفنِي بِِكبفِريفاۭء. اِرف مف كولحهو لفنح كفثِيِرينف يوقفاِومو ائِي الفيفوف دف نِي أفعف مف مح ِم. تفهف فِي يفوف
لفيفكف أفتحِكلو فِي أفنفا عف وف افو. افلو أفففتفِخرو بِكفلفِمِه. خف كحلفتو ففلف أفخف نفعوهو بِي الفبفشفرو. عفلفى ِا تفوف اذفا يفصف فوونف كفلفِمي! مف رتِ مف كولحهو يوحف عفلفيح كول  أفففكفاِرِهمف. الفيفوف

دووا نفففِسي. بِالشحرتِ صح ا تفرف طفواتِي ِعنفدفمف تففوونف يولفِحظوونف خف تفِمعوونف يفخف اِزِهمف. يفجف ِضعِ الش عووبف يفا او. عفلفى إِثفِمِهمف جف ۭب أفخف اقفبفتف. بِغفضف انِي رف .تفيفهف
وِعي فِي ِزقتِكف عفلف أفنفتف دومو عووكف فِيِه. اجف ۭم أفدف اِء فِي يفوف رف دفائِي إِلفى الفوف تفد  أفعف ؟ ِحينفئِۭذ تفرف ا ِهيف فِي ِسففِركف توهو لفنح اف ِلي. أفمف ِلمف افلو أفففتفِخرو. هفذفا قفدف عف

تفِخرو بِكفلفِمِه. بِكفلفِمِه ب  أففف افو. الرح كحلفتو ففلف أفخف كف. عفلفى ِا تفوف مح عفلفيح نوذوورو ؟ افللهو نفعوهو بِي اِلنفسفانو اذفا يفصف ۭر لفكف. مف يفتف. أووفِي ذفبفائِحف شوكف لفنحكف نفجح



ِت وف يفاِء. نفففِسي ِمنف الفمف لفِق ِلكفيف أفِسيرف قودحامف ِا فِي نووِر الفحف لفيح ِمنف الزح ِرجف نفعفمف وف

ائِبو      صف تفِمي إِلفى أفنف تفعفبورف الفمف يفكف أفحف نفاحف بِِظلتِ جف تف نفففِسي وف تفمف نِي لفنحهو بِكف احف مف حف نِي يفا او ارف مف حف اِمي. اِرف حف ِ إِلفى ِا الفمو خو إِلفى ِا الفعفِليت رو أفصف
نِي. عفنتِي لتِصو يوخف اِء وف ِسلو ِمنف السحمف نِي. يورف مو مح يحرف الحِذي يفتفهف قحهو. ِسلفهف. عف حف تفهو وف مف حف ِسلو او رف بفاِل. يورف تحِقِدينف بفنِي. نفففِسي بفيفنف الفشف طفِجعو بفيفنف الفمو أفضف
اۭض. آدفمف مف سفيفف  مف ِلسفانوهو ام  وف ِسهف مف أفِسنحة  وف نفانوهو اِت. أفسف اوف مح عفلفى السحمف تفِفعِ اللهو دوكف. ارف جف ِض مف تفِفعف عفلفى كولتِ الفرف اتِي. ِليفرف طفوف ووا شفبفكفة  ِلخف .هفيحأ

نفتف نفففِسي ة . انفحف ففرف وا قودحاِمي حو ففرو ا. حف سفِطهف نتِمو. ثفابِت  قفلفبِي يفا او ثفابِت  قفلفبِي. ِسلفهف. سفقفطووا فِي وف أورف ِدي. أوغفنتِي وف جف تفيفِقظف يفا مف تفيفِقِظي يفا. اسف اسف
يفا عوودو بفابو وف را . رف تفيفِقظو سفحف ب . أفنفا أفسف دوكف بفيفنف الش عووِب يفا رف مف ِم. أفحف نتِمو لفكف بفيفنف الومف اِم. أورف إِلفى الفغفمف اِت وف اوف تف إِلفى السحمف تفكف قفدف عفظومف مف حف لفنح رف

ق كف اِت. حف اوف مح عفلفى السحمف تفِفعِ اللهو دوكف. ارف جف ِض مف تفِفعف عفلفى كولتِ الفرف ِليفرف

ِض ورا  فِي الفرف لوونف شورو قفلفِب تفعفمف اِت تفقفضوونف يفا بفنِي آدفمف؟ بفلف بِالف تفِقيمف سف ونف بِالفمو ِس تفتفكفلحمو رف ِ الفخف قت قتا  بِالفحف ارو. ظولفمف أفيفِديكومف تفِزنوونف. أفحف رف اغف الفشف زف
ِحِم لتِِمينف كفِذبا . ِمنف الرح تفكف ِن مو ل وا ِمنف الفبفطف يحِة. ضف ِة الفحف مف ة  ِمثفلو حو مف مف حو واةِ. لفهو ِت الفحو تفِمعو إِلفى صفوف نفهو الحِذي لف يفسف متِ يفسود  أوذف لتِ الفصف ِمثفلو الصتِ

ِكيۭم قفى حف اقِينف رو اِهِهِم. الرح مف فِي أفففوف نفانفهو رف أفسف مح كفستِ ب . افللهو بفاِل يفا رف اسف الفشف رف ِشمف أفضف اِء ِليفذفهفبووا. اهف الفمف هو ففلفتفنفبو. ِليفذووبووا كف امف قف ِسهف ا. إِذفا ففوح كفمف
اِشيا  ونو مف لفزو سف. يفذووبو الفحف أفةِ لف يوعفايِنووا الشحمف رف مف. ِمثفلف ِسقفِط الفمف فوهو رو وقا  يفجف رو حف ِك نِيئا  أفوف مف كومف بِالشحوف عورف قودوورو يقو إِذفا. قفبفلف أفنف تفشف دتِ حو الصتِ يفففرف

ةف أفى النحقفمف يِر. رف رتِ ِم الشتِ طفواتِِه بِدف يفقوولو اِلنفسفانو. يفغفِسلو خف را : [وف يِق ثفمف دتِ ِض. إِنح ِللصتِ دو إِلفه  قفاۭض فِي الفرف إِنحهو يووجف ]

دفائِي يفا إِلفِهي نِي ِمنف أفعف ِقذف ِمنِي. أفنف قفاِوِميح احف نوونف ِلنفففِسي. ِمنف مو مو مف يفكف نِي لفنحهو لتِصف اِء خف مف اِل الدتِ ِمنف ِرجف نِي ِمنف ففاِعِلي اِلثفِم وف الفقفِويفاءو. نفجتِ
ب  ِطيحتِي يفا رف لف ِلخف تفِمعوونف عفلفيح لف ِلثفِمي وف مو. يفجف يوِعد ونف أفنففوسفهو ونف وف رو انفظورف. بِلف إِثفۭم ِمنتِي يفجف تفيفِقظف إِلفى ِلقفائِي وف نووِد إِلفهف. اسف ب  إِلفهف الفجو أفنفتف يفا رف وف

ِم ائِيلف انفتفبِهف ِلتوطفاِلبف كولح الومف رف مف. إِسف حف ِدينفِة. ِسلفهف. كولح غفاِدۭر أفثِيۭم لف تفرف ونف فِي الفمف يفدوورو ونف ِمثفلف الفكفلفِب وف سفاِء يفِهر  ذفا. يفعوودوونف ِعنفدف الفمف هووف
اِهِهمف فففوف مف يفقوولوونف. سويووف  فِي ِشففاِهِهمف. يوبِق ونف بِأ ؟: [لفنحهو نف سفاِمع  كو بِِهمف] مف حف ب  ففتفضف ا أفنفتف يفا رف ِم. أفمح ِميعِ الومف ِزئو بِجف تفهف تِِه إِلفيفكف. تفسف ِمنف قووح

إِي لفجف نِي. أفلفتفِجئو لفنح اف مف توهو تفتفقفدحمو مف حف دفائِي. إِلفِهي رف فعف مف ِلئفلح يفنفسفى شفعفبِي. او يوِرينِي بِأ سفنفا. لف تفقفتولفهو ب  تورف مف يفا رف هو بِطف أفهف تِكف وف مف بِقووح هو ِطيحةو. تفيتِهف خف
اِهِهمف ِهيف كفلفمو ِشففاِهِهمف ثوونف بِِه. أفففوف دتِ ِمنف الفكفِذِب الحِذي يوحف ِمنف اللحعفنفِة وف ذووا بِِكبفِريفائِِهمف وف خف لفيوؤف وا أفنح اف. وف لفمو لفيفعف لف يفكوونووا وف نفۭق أفففِن وف أفففِن بِحف

ِض لتِط  فِي يفعفقووبف إِلفى أفقفاِصي الفرف تفسف سفاِء. ِسلفهف. مو يفعوودوونف ِعنفدف الفمف ِدينفِة. وف ونف فِي الفمف يفدوورو ونف ِمثفلف الفكفلفِب وف ِل. يفِهر  إِنف لفمف. هومف يفتِيهوونف ِللفكف
يفبِيتووا بفعووا وف ِم ِضيِقي. يفشف نفاصا  فِي يفوف مف أ  ِلي وف لفجف تِكف لفنحكف كونفتف مف مف حف اةِ بِرف نتِمو بِالفغفدف أورف تِكف وف نتِي بِقووح وغف ا أفنفا ففأ إِي. أفمح لفجف نتِمو لفنح اف مف تِي لفكف أورف يفا قووح

تِي مف حف إِلفهو رف

تفنفا ففضف تفنفا. يفا او رف مف نفا. سفِخطفتف. اقفتفحف ِجعف ضف. أفرف لفتف الفرف لفزف ا. زف تفهف مف ِزعفة . ففصف عف تفزف ا مو هفا لفنحهف رف بورف كفسف را . اجف يفتف شفعفبفكف عوسف رف. أفرف مف قفيفتفنفا خف سف

ن حِ ِ. التحرف قت ِل الفحف ففعو لفجف ايفة  تورف ائِِفيكف رف طفيفتف خف كف. ِسلفهف. أفعف وف أفِحبحاؤو تفِجبف ِلي. ِلكفيف يفنفجو اسف لتِصف بِيفِمينِكف وف ِسِه. خف لحمف بِقودف تفِهجو. افلو قفدف تفكف أفقفِسمو. أفبف
اِديف سوك وتف أفقِيسو وف أفِسي. شفِكيمف وف وذفةو رف ايِمو خو أفففرف نفسحى وف ِلي مف انِي. ِلي ِجلفعفادو وف لفجف وف تِي. يفهووذفا صف ضف حف وآبو ِمرف حو نفعفِلي. مو رف يفا. عفلفى أفدوومف أفطف

تِِفي عفلفيح ِطينو اهف عف. ففلفسف جو يفا او مف رو لف تفخف تفنفا وف ففضف ِدينِي إِلفى أفدوومف؟ أفلفيفسف أفنفتف يفا او الحِذي رف نف يفهف نفِة؟ مف صح حف ِدينفِة الفمو نف يفقوودونِي إِلفى الفمف مف
لفصو اِلنفسفاِن يِق ففبفاِطل  هووف خف نا  فِي الضتِ ِطنفا عفوف يووِشنفا؟ أفعف نفا. جو دفاءف هووف يفدووسو أفعف نفعو بِبفأفۭس وف بِاِل نفصف

غف إِلفى صفلفتِي اصف اِخي وف عف يفا او صورف مف عووكف إِذفا غوِشيف عفلفى قفلفبِي. اِسف ِض أفدف ِدينِي. ِمنف أفقفصفى الفرف ففعف ِمنتِي تفهف ةۭ أفرف رف لفنحكف كونفتف. إِلفى صفخف
ِ ِه الفعفدووت جف ةۭ ِمنف وف جف قووح أ  ِلي بورف لفجف كفنِكف إِلفى الد هووِر. مف سف كونفنح فِي مف فسف يفكف. لف نفاحف تفِمي بِِستفِر جف عفتف نوذووِري. ِسلفهف. أفحف تفمف .لفنحكف أفنفتف يفا او اسف

ِمكف ائِِفي اسف اثف خف طفيفتف ِميرف ِلِك توِضيفو أفيحاما . أفعف ۭر. إِلفى أفيحاِم الفمف ۭر ففدفوف ِر. ِسنِينوهو كفدفوف ِلسو قودحامف ِا إِلفى الدحهف ففظفانِِه. يفجف قتا  يفحف حف ة  وف مف حف عفلف رف .اجف
ِمكف إِلفى الفبفِد نتِمو ِلسف ما . هفكفذفا أورف ما  ففيفوف ففاِء نوذووِري يفوف ِلوف

تف نفففِسي     ِ انفتفظفرف ا ِلح لفِصي. إِنحمف إِي. ِمنف قِبفِلِه خف لفجف لفِصي مف خف تِي وف رف ا هووف صفخف عو كفثِيرا . إِنحمف زف عف ونف عفلفى اِلنفسفاِن؟. لف أفتفزف ِجمو تفى تفهف إِلفى مف

اقِعۭ نفقفضتۭ كفِجدفاۭر وف ائِۭط مو ونفهو كول كومف كفحف ِدمو فِِه! تفهف ففعووهو عفنف شفرف ونف ِليفدف رو ا يفتفآمف ضوونف بِالفكفِذِب. إِنحمف بِقولووبِِهمف يفلفعفنوونف. يفرف اِهِهمف يوبفاِركوونف وف فففوف .ِسلفهف. بِأ
ائِي جف تفِظِري يفا نفففِسي لفنح ِمنف قِبفِلِه رف ِ انف ا ِلح لفِصي. إِنحمف خف تِي وف رف خف ا هووف صف عو. إِنحمف زف عف إِي ففلف أفتفزف لفجف ِدي. مف جف مف لفِصي وف ةو. عفلفى ِا خف رف خف صف

ايف فِي ِا تفمف حف تِي مو مو. قووح لفيفِه فِي كولتِ ِحيۭن يفا قفوف كحلووا عف هو قولووبفكومف. تفوف كوبووا قودحامف أ  لفنفا. اسف لفجف ا بفاِطل  بفنوو آدفمف. ِسلفهف. او مف فِي. كفِذب  بفنوو الفبفشفِر. إِنحمف
قو اِزيِن هومف إِلفى ففوف وف عوونف. الفمف مف ِف. هومف ِمنف بفاِطۭل أفجف طف وا بفاِطل  فِي الفخف لف تفِصيرو لفيفِه قفلفبا . لف تفتحِكلووا عفلفى الظ لفِم وف عووا عف ادف الفِغنفى ففلف تفضف .إِنف زف

ِ ةف ِلح هفاتفيفِن اِلثفنفتفيفِن سفِمعفتو أفنح الفِعزح ب  وف لحمف الرح اِحدفة  تفكف ة  وف رح ِلِه. مف اِزي اِلنفسفانف كفعفمف ةو لفنحكف أفنفتف توجف مف حف ب  الرح لفكف يفا رف وف

رو. يفا او إِلفِهي أفنفتف ا قفدف. إِلفيفكف أوبفكتِ دفكف كفمف جف مف تفكف وف اۭء ِلكفيف أوبفِصرف قووح يفابِسفۭة بِلف مف ۭض نفاِشففۭة وف سفِدي فِي أفرف تفاقو إِلفيفكف جف عفِطشفتف إِلفيفكف نفففِسي يفشف
ِسكف أفيفتوكف فِي قودف يفاةِ. رف لو ِمنف الفحف تفكف أفففضف مف حف انِكف. لفنح رف يفاتِي. شفففتفايف توسفبتِحف ففعو يفدفيح. هفكفذفا أوبفاِركوكف فِي حف ِمكف أفرف بفعو. بِاسف دفسفۭم تفشف ۭم وف ا ِمنف شفحف كفمف

كف ففِمي اجِ يوسفبتِحو ففتفيف اِلبفتِهف بِشف يفكف أفبفتفِهجو. نفففِسي وف نفاحف بِِظلتِ جف نا  ِلي وف جو بِكف لفنحكف كونفتف عفوف ِد أفلفهف اِشي فِي الس هف توكف عفلفى فِرف قفتف. إِذفا ذفكفرف اِلفتفصف
دونِي. نفففِسي بِكف ِض. يفِمينوكف تفعفضو لوونف فِي أفسفافِِل الفرف خو لوبوونف نفففِسي ففيفدف لوكفِة يفطف ا الحِذينف هومف ِللتحهف ففعوونف إِلفى يفدفيِ السحيفِف. أفمح يفكوونوونف نفِصيبا . يودف

ى حو بِاِل. ِلبفنفاِت آوف ِلكو ففيفففرف ا الفمف ِلفو بِِه. أفمح نف يفحف لتِِمينف بِالفكفِذِب توسفد . يفففتفِخرو كول  مف تفكف اهف الفمو لفنح أفففوف



ايف وف تِي فِي شفكف وف تفِمعف يفا او صف يفاتِي. اِسف ففظف حف ِ احف ِف الفعفدووت وف قفلووا. ِمنف خف هووِر ففاِعِلي اِلثفِم الحِذينف صف مف اِر ِمنف جو رف ةِ الفشف رف امف ؤف نِي ِمنف مو تورف اسف
مف كفالسحيفِف تفففى بفغفتفة . أفلفِسنفتفهو خف وا الفكفاِملف فِي الفمو مو ا  ِليفرف رت مف كفلفما  مو هو مف قووا سفهف شوونف. ففوح لف يفخف ونفهو وف مو ِديۭء. يفرف ۭر رف مف لفمف دوونف أفنففوسفهو ادفثوونف. يوشفدتِ يفتفحف

اخۭ ِر فِخف ؟: [قفالووا. بِطفمف اهومف نف يفرف كفما ] مف حف اعا  مو تِرف وا اخف مو تفِرعوونف إِثفما  تفمح بوهو عفِميق . يفخف قفلف دفاِخلو اِلنفسفاِن وف ۭم. وف ِميِهِم او بِسفهف بفغفتفة  كفانفتف. ففيفرف
مف بفتوهو رف فوِسِهمف. ضف مف عفلفى أفنف يووقِعوونف أفلفِسنفتفهو نف يفنفظورو إِلفيفِهمف. وف أفسف كول  مف ِلِه يفففطفنوونف. يونفِغضو الرح بِعفمف بِرو بِِفعفِل ِا وف يوخف شفى كول  إِنفسفاۭن وف يفخف حو. وف يفففرف

تفِقيِمي الفقولووِب سف تفِهجو كول  الفمو يفبف تفِمي بِِه وف يفحف ِ وف بت يقو بِالرح دتِ الصتِ

فتِرو     عفاِصينفا أفنفتف توكف . مف . يفا سفاِمعف الصحلفةِ إِلفيفكف يفأفتِي كول  بفشفۭر. آثفام  قفدف قفِويفتف عفلفيح لفكف يووففى النحذفرو نف وف يفوف بِيحو يفا او فِي ِصهف لفكف يفنفبفِغي التحسف
لفِصنفا يفا تفِجيبونفا يفا إِلفهف خف ِل تفسف اِوفف فِي الفعفدف خف . بِمف ِس هفيفكفِلكف يفِر بفيفتِكف قودف بفعفنح ِمنف خف . لفنفشف كونف فِي ِديفاِركف بوهو ِليفسف توقفرتِ هو وف تفارو ا. طووبفى ِللحِذي تفخف عفنفهف

ِجيجف ضف ا وف اِجهف وف اِر عفِجيجف أفمف ئو عفِجيجف الفبِحف دتِ هف ةِ الفمو رف قو بِالفقودف تفنفطتِ تِِه الفمو ِِ بِقووح ثفبِتو الفِجبفالف ِر الفبفِعيدفةِ. الفمو الفبفحف ِض وف ِميعِ أفقفاِصي الفرف تحكفلف جف مو
اقِي ِا ا . سفوف ا ِجدت . توغفنِيهف ا تفِفيضو تفهف عفلف جف ضف وف دفتف الفرف . تفعفهح تفِهجو سفاِء تفبف الفمف بفاحِ وف طفاِلعف الصح عفلو مف . تفجف افو سوكحانو الفقفاِصي ِمنف آيفاتِكف تفخف ِم. وف الومف
كف تفقفطورو آثفارو وِدكف وف لحلفتف السحنفةف بِجو ا. كف لحتفهف ا. توبفاِركو غف لوهف لتِ اِديدفهفا. بِالفغويووِث توحف دف أفخف هتِ ا. مف هف ِو أفتفلفمف مف لفنحكف هفكفذفا توِعد هفا. أفرف هو يتِئو طفعفامف . توهف اء  لنفة  مف مف

أفيفضا  توغفنتِي تِفو وف ا . تفهف ِديفةو تفتفعفطحفو بورت الفوف نفما  وف وجو غف رو تفسفِت الفمو ِة. اكف جف تفتفنفطحقو الكفامو بِالفبفهف يحِة وف اِعي الفبفرتِ رف دفسفما . تفقفطورو مف

. كول  كف دفاؤو لحقو لفكف أفعف تِكف تفتفمف . ِمنف ِعظفِم قووح الفكف مف يفبف أفعف ا أفهف ِ: [مف دا . قوولووا ِلح جح مف هو مو بِيحف عفلووا تفسف ِمِه. اجف ِد اسف جف وا بِمف نتِمو ِض. رف ِ يفا كولح الفرف تِِفي ِلح اِهف
ِر فِي النحهف رف إِلفى يفبفۭس وف لف الفبفحف وح وف بفنِي آدفمف. حف ِهبف نفحف رف لفهو الفمو الف ِا. فِعف مف وا أفعف ]. ِسلفهف. هفلومح انفظورو ِمكف نتِمو ِلسف . تورف نتِمو لفكف تورف دو لفكف وف جو ِض تفسف الفرف
ا نفا يفا أفي هف . ِسلفهف. بفاِركووا إِلفهف مف ففعونح أفنففوسفهو دوونف لف يفرف رتِ تفمف . الفمو مف اقِبفاِن الومف ِر. عفيفنفاهو تورف تِِه إِلفى الدحهف لتِط  بِقووح تفسف نفا بِِه. مو ِل. هونفاكف ففِرحف جف وا بِالرتِ عفبفرو
ِة. ِص الفِفضح حف تفنفا كفمف صف حف بفتفنفا يفا او. مف رح لفِل. لفنحكف جف لفنفا إِلفى الزح جو لتِمف أفرف لفمف يوسف يفاةِ وف اِعلف أفنففوسفنفا فِي الفحف بِيِحِه. الفجف تف تفسف وف عووا صف سفمتِ الش عووبو وف
لو إِلفى خو ِب. أفدف تفنفا إِلفى الفِخصف جف رف اِء ثومح أفخف الفمف لفنفا فِي النحاِر وف وِسنفا. دفخف ؤو كحبفتف أونفاسا  عفلفى رو توونِنفا. رف عفلفتف ضفغفطا  عفلفى مو لفتفنفا إِلفى الشحبفكفِة. جف خف أفدف

عف مو بفقفرا  مف وِر ِكبفاۭش. أوقفدتِ عف بفخو قفاۭت سفِمينفة  مف رف حف ِعدو لفكف مو ا ففِمي فِي ِضيِقي. أوصف لحمف بِهف تفكف ففتفايف وف ا شف قفاۭت أووفِيكف نوذووِري الحتِي نفطفقفتف بِهف رف حف بفيفتِكف بِمو
اعفيفتو إِثفما  فِي قفلفبِي تفبفِجيل  عفلفى ِلسفانِي. إِنف رف تو إِلفيفِه بِففِمي وف خف رف نفعف ِلنفففِسي. صف ا صف ائِِفينف اف بِمف كومف يفا كولح الفخف بِرف وخف عووا ففأ مف تويووۭس. ِسلفهف هفلومح اسف

تفهو عفنتِي مف حف لف رف ك  او الحِذي لفمف يوبفِعدف صفلفتِي وف بفارف ِت صفلفتِي. مو وف غفى إِلفى صف . لفِكنف قفدف سفِمعف او. أفصف ب  تفِمعو ِليف الرح لف يفسف

دوكف الش عووبو يفا او. مف . يفحف لفصوكف ِم خف فِي كولتِ الومف ِض طفِريقوكف وف فف فِي الفرف لفيفنفا. ِسلفهف. ِلكفيف يوعفرف ِهِه عف جف نفا. ِليونِرف بِوف لفيوبفاِركف نفا وف لفيف نحِن او عف ِليفتفحف
دوكف مف دوكف الش عووبو يفا او. يفحف مف . ِسلفهف. يفحف ِديِهمف ِض تفهف مف الفرف أومف ِة وف تِقفامف مو لفنحكف تفِدينو الش عووبف بِاِلسف تفبفتفِهجو الومف حو وف . تفففرف مف دوكف الش عووبو كول هو مف يفحف

ِض شفاهو كول  أفقفاِصي الفرف تفخف نفا. يوبفاِركونفا او وف ا. يوبفاِركونفا او إِلفهو لحتفهف طفتف غف ضو أفعف مو. الفرف الش عووبو كول هو

امف ِا. ارو قودح رف امف النحاِر يفبِيدو الفشف عو قودح ا يفذووبو الشحمف . كفمف ِريِهمف انو توذف ى الد خف ا يوذفرف ِهِه. كفمف جف اِم وف بفِغضووهو ِمنف أفمف بو مو رو يفهف هو وف دفاؤو يفقوومو او. يفتفبفدحدو أفعف
تِفووا اهف ِمِه يفاهف وف اِكِب فِي الفِقففاِر بِاسف ِمِه. أفِعد وا طفِريقا  ِللرح وا ِلسف نتِمو ِ. رف حا . غفن وا ِلح ونف ففرف ِفرو يفطف امف ِا وف ونف أفمف . يفبفتفِهجو ونف حو يقوونف يفففرف دتِ الصتِ وف
دوونف رتِ تفمف ا الفمو ى إِلفى ففلفحۭ. إِنحمف رف ِرجو الفسف خف ِدينف فِي بفيفۭت. مو حتِ تفوف ِكنو الفمو سف ِسِه. افلو مو كفِن قودف سف اِمِل او فِي مف قفاِضي الفرف ى وف هو. أفبوو الفيفتفامف امف أفمف

ِه جف امف وف تف أفمف اتو أفيفضا  قفطفرف اوف تفعفدفِت. السحمف ضو ارف امف شفعفبِكف ِعنفدف صوعووِدكف فِي الفقفففِر - ِسلفهف. الفرف وِجكف أفمف رو مح ِعنفدف خو . افللهو اءف ضف مف كونوونف الرح يفسف
وِدكف تفهو. قفِطيعوكف سفكفنف فِيِه. هفيحأفتف بِجو لفحف عفيۭ أفنفتف أفصف هووف مو اثوكف وف تف يفا او. ِميرف طفرا  غفِزيرا  نفضفحف . مف ائِيلف رف ِه ِا إِلفِه إِسف جف ِا. ِسينفاءو نفففسوهو ِمنف وف

. إِذفا ةو الفبفيفتف تفقفِسمو الفغفنفائِمف لفِزمف . الفمو بوونف رو بوونف يفهف رو يووۭش يفهف لووكو جو : [مو نفد  كفثِير  ا جو اتو بِهف رف بفشتِ ة . الفمو ِلمف ب  يوعفِطي كف سفاِكيِن يفا او. الرح ِللفمف
بفلو . جف ونف لفمو تف فِي صف ا أفثفلفجف لووكا  فِيهف قفِديرو مو ا شفتحتف الف ةِ الذحهفِب]. ِعنفدفمف ففرف ا بِصو ِريشوهف ۭة وف غفشحاة  بِِفضح ۭة مو امف مف ةو حف نِحف فجف ظفائِِر ففأ عفتومف بفيفنف الفحف طفجف اضف

كونو فِيِه إِلفى الفبفِد. ب  يفسف اهو او ِلسفكفنِِه؟ بفِل الرح تفهف بفلف الحِذي اشف نف الفجف دف صو ةو تفرف سفنحمف ا الفِجبفالو الفمو اذفا أفيحتوهف . ِلمف بفلو بفاشفانف ۭة جف نِمف بفلو أفسف . جف بفلو بفاشفانف ِا جف
أفيفضا  تف إِلفى الفعفلفِء. سفبفيفتف سفبفيا . قفبِلفتف عفطفايفا بفيفنف النحاِس وف ِعدف ِس. صف ا. ِسينفا فِي الفقودف ب  فِيهف ة . الرح رف كفرح ات  أولووف  مو بفوف كفبفاتو ِا رف رف مف

ِت وف ِ السحيتِِد ِللفمف بت ِعنفدف الرح لفۭص وف لفِصنفا. ِسلفهف. افلو لفنفا إِلفهو خف لونفا إِلفهو خف متِ ما . يوحف ما  ففيفوف ب  يفوف ك  الرح بفارف ب  اِللفهو. مو ا الرح ِدينف ِللسحكفِن أفي هف رتِ تفمف الفمو
ِر ِلكفيف اِق الفبفحف مف ِجعو ِمنف أفعف . أورف ِجعو : [ِمنف بفاشفانف أورف ب  اءف ِللسحاِلِك فِي ذونووبِِه. قفالف الرح ةف الشحعفرف امف دفائِِه الفهف وسف أفعف ؤو قو رو حف لفِكنح اف يفسف . وف اِرجو خف مف

اۭء رف . ِمنف وف غفن ونف ِس. ِمنف قودحاۭم الفمو قودف ِلِكي فِي الف قف إِلفِهي مف قفكف يفا او طورو أووا طورو ]. رف مف دفاِء نفِصيبوهو لفكف بِالدحِم. أفلفسونو ِكلفبِكف ِمنف الفعف بِغف ِرجف تفصف
يفاِمينو . هونفاكف بِنف ائِيلف رف ونف ِمنف عفيفِن إِسف اِرجو ا الفخف بح أفي هف اعفاِت بفاِركووا اف الرح مف اِربفاتو الد فووِف. فِي الفجف سفِط ففتفيفات  ضف تفاِر. فِي الفوف اِربوو الفوف ضف

قف . أفيتِدف يفا او هفذفا الحِذي ففعفلفتفهو لفنفا. ِمنف هفيفكفِلكف ففوف كف رف إِلفهوكف بِِعزتِ سفاءو نفففتفاِلي. قفدف أفمف ؤف بوولوونف رو سفاءو زف ؤف مف رو ل هو سفاءو يفهووذفا جو ؤف مف رو لتِطوهو تفسف ِغيرو مو الصح
ۭة. شفتتِِت الش عووبف الحِذينف اِمينف بِِقطفعِ فِضح تفرف وِل الش عووِب الفمو عف عوجو اِن مف ارف الثتِيرف شف الفقفصفِب ِصوف حف لووك  هفدفايفا. انفتفِهرف وف مو مو ِليمف لفكف توقفدتِ شف أوورو

اِء اِكِب عفلفى سفمف وا ِللسحيتِِد. ِسلفهف. ِللرح نتِمو ِ. رف ن وا ِلح ِض غف اِلكف الفرف مف ا إِلفى ِا. يفا مف ِرعو بِيفدفيفهف . كووشو توسف رف ففاءو ِمنف ِمصف ونف بِالفِقتفاِل. يفأفتِي شورف يوسفر 
وف  أفنفتف يفا او ِمنف خو اِم. مف توهو فِي الفغفمف قووح لفلوهو وف ائِيلف جف رف ِ. عفلفى إِسف ا  ِلح طووا ِعزت ةۭ. أفعف تف قووح وف تفهو صف وف ذفا يوعفِطي صف ِة. هووف قفِديمف اِت الف اوف السحمف

ك  او بفارف ة  ِللشحعفِب. مو ِشدح ة  وف عفِطي قووح ائِيلف هووف الفمو رف . إِلفهو إِسف قفاِدِسكف مف

نِي. تفِعبفتو ِمنف   رف السحيفلو غفمف اِق الفِميفاِه وف مف لفتو إِلفى أفعف . دفخف قفر  لفيفسف مف فةۭ عفِميقفۭة وف أ مف لفتف إِلفى نفففِسي. غفِرقفتو فِي حف نِي يفا او لفنح الفِميفاهف قفدف دفخف لتِصف خف
دفائِي ظولفما . ِلِكيح أفعف تفهف سف تفزح مو أفِسي الحِذينف يوبفِغضوونفنِي بِلف سفبفۭب. اعف ثفرو ِمنف شفعفِر رف يفنفايف ِمِن انفتِظفاِر إِلفِهي. أفكف لفِقي. كفلحتف عف اِخي. يفبِسف حف صورف

لف بِي جف نووِد. لف يفخف بح الفجو وكف يفا سفيتِدو رف نفتفِظرو زف بِي مو . لف يفخف فف ذونووبِي عفنفكف لفمف تفخف اقفتِي وف مف ففتف حف ففهو. يفا او أفنفتف عفرف طف دفدفتو الحِذي لفمف أفخف ِحينفئِۭذ رف
ي. لفنح غفِريبا  ِعنفدف بفنِي أومتِ تِي وف وف نفبِيتا  ِعنفدف إِخف تو أفجف ِهي. ِصرف جف لو وف جف . غفطحى الفخف لفتو الفعفارف تفمف ِلكف احف . لفنتِي ِمنف أفجف ائِيلف رف لفتفِمسووكف يفا إِلفهف إِسف مو



ثفل . مف مف تو لفهو ِصرف حا  وف عفلفتو ِلبفاِسي ِمسف . جف ارف ذفِلكف عفارا  عفلفيح ۭم نفففِسي ففصف وف أفبفكفيفتو بِصف . وف قفعفتف عفلفيح عفيتِِريكف وف اِت مو تفعفيِيرف لفتفنِي وف ةف بفيفتِكف أفكف غفيفرف
تفِجبف ِلي تِكف اسف مف حف ةِ رف ثفرف ِِ قفِت ِرض ى. يفا او بِكف ب  فِي وف ا أفنفا ففلفكف صفلفتِي يفا رف ِكِر. أفمح سف ابِي الفمو أفغفانِي  شفرح اِلسوونف فِي الفبفاِب وف لحمو فِيح الفجف يفتفكف
بِِق لف توطف قو وف تفِلعفنتِي الفعومف لف يفبف نتِي سفيفلو الفِميفاِه وف رف اِق الفِميفاِه. لف يفغفمو مف ِمنف أفعف بفِغِضيح وف نِي ِمنف مو . نفجتِ قف رف يِن ففلف أفغف نِي ِمنف الطتِ . نفجتِ لفِصكف ِ خف قت بِحف
هفكف عفنف عفبفِدكف لفنح ِلي ِضيقا . جف بف وف جو لف تفحف . وف اِحِمكف الفتفِفتف إِلفيح رف ةِ مف ثفرف ِِ ة . كفكف اِلحف تفكف صف مف حف ب  لفنح رف تفِجبف ِلي يفا رف اِويفةو عفلفيح ففاهفا. اسف الفهف
. الفعفارو قفدف ايِِقيح ِميعو موضف كف جف ِلي. قودحامف جف خف يِي وف ِخزف ففتف عفاِري وف دفائِي اففِدنِي. أفنفتف عفرف ا. بِسفبفِب أفعف تفِجبف ِلي سفِريعا . اقفتفِربف إِلفى نفففِسي. فوكحهف اسف

مف توهو ائِدف لى. ِلتفِصرف مف قوونفنِي خف فِي عفطفِشي يفسف لفقفما  وف عفلوونف فِي طفعفاِمي عف يفجف . وف ينف ففلفمف أفِجدف عفِزت مو تو ِرقحة  ففلفمف تفكونف وف . انفتفظفرف تو ِرضف كفسفرف قفلفبِي ففمف
هومف . ِلتفِصرف دفارو بِكف و  غفضف مو مف حو هو ِركف لفيودف طفكف وف لفيفِهمف سفخف مف دفائِما . صوبح عف توونفهو قفلفِقلف مو ِر وف مف عفِن الفبفصف ِلمف عويوونوهو كا . ِلتوظف ِللِمنِينف شفرف ا  وف مف ففخت هو قودحامف

لووا خو لف يفدف عفلف إِثفما  عفلفى إِثفِمِهمف وف . اِجف دحثوونف مف يفتفحف تفهو حف رف عِ الحِذينف جف جف بِوف دووهو وف بفتفهو أفنفتف هومف طفرف رف . لفنح الحِذي ضف فِي ِخيفاِمِهمف لف يفكونف سفاِكن  ابا  وف رف خف

بِيحۭ مف ِا بِتفسف فتِعفنِي. أوسفبتِحو اسف لفصوكف يفا او ففلفيورف . خف كفئِيب  ِكين  وف ا أفنفا ففِمسف تفبووا. أفمح يِقينف لف يوكف دتِ عف الصتِ مف يفاِء وف ا ِمنف ِسففِر الفحف وف حف . ِليومف كف فِي بِرتِ
يفا قولووبوكومف يفا طفاِلبِي ِا. لفنح تفحف ونف وف حو دفعفاءو ففيفففرف ى ذفِلكف الفوو لفۭف. يفرف أفظف وۭن وف ِر بفقفۭر ِذي قورو ثفرف ِمنف ثفوف ِ أفكف بت تفطفابو ِعنفدف الرح ۭد. ففيوسف مف هو بِحف مو أوعفظتِ وف
دونف يفهووذفا يفبفنِي مو نف وف يفوف لتِصو ِصهف ا. لفنح اف يوخف ا يفِدب  فِيهف كول  مف ارو وف ضو الفبِحف الفرف اتو وف اوف هو السحمف اهو. توسفبتِحو رف تفِقرو أفسف لف يفحف سفاِكيِن وف بح سفاِمع  ِللفمف الرح

ا كونوونف فِيهف ِمِه يفسف ِحب و اسف مو ا وف ِلكوونفهف لو عفبِيِدِه يفمف نفسف ا. وف يفِرثوونفهف كونوونف هونفاكف وف ففيفسف

ِل ِجعف ِمنف أفجف ا . ِليفرف تفهوونف ِلي شفرت شف ِل الفمو جف يفخف لفۭف وف تفدح إِلفى خف اِلبوو نفففِسي. ِليفرف لف طف جف يفخف زف وف . ِليفخف ِرعف عوونفتِي أفسف ب  إِلفى مف مح إِلفى تفنفِجيفتِي يفا رف افللهو
مح . اللهو ففِقير  ِكين  وف ا أفنفا ففِمسف !] أفمح ب  : [ِليفتفعفظحِم الرح لفِصكف ِحب و خف لفيفقولف دفائِما  مو اِلبِيكف وف حف بِكف كول  طف يفففرف لفيفبفتفِهجف وف : [هفهف هفهف!] وف يِِهمو الفقفائِلوونف ِخزف

ب  لف تفبفطوؤف . يفا رف نفِقِذي أفنفتف مو ِعينِي وف . مو ِرعف إِلفيح أفسف

تف    رف لوهو دفائِما . أفمف خو ۭأ أفدف لفجف ةف مف رف نِي. كونف ِلي صفخف لتِصف خف نِي. أفِملف إِلفيح أوذفنفكف وف ِقذف أفنف نِي وف ِلكف نفجتِ ِر. بِعفدف ى إِلفى الدحهف زف يفتو ففلف أفخف تفمف ب  احف بِكف يفا رف
تحكفِلي بح مو ائِي يفا سفيتِِدي. الرح جف الظحاِلِم. لفنحكف أفنفتف رف ِ ففاِعِل الشحرتِ وف يِر ِمنف كففت رتِ نِي ِمنف يفِد الشتِ نِي. يفا إِلفِهي نفجتِ ِحصف تِي وف رف خف لفِصي لفنحكف صف بِخف
. إِي الفقفِوي  لفجف ا أفنفتف ففمف . أفمح تو كفآيفۭة ِلكفثِيِرينف بِيِحي دفائِما . ِصرف ي. بِكف تفسف شفاِء أومتِ ِرِجي ِمنف أفحف خف أفنفتف مو ِن وف تفنفدفتو ِمنف الفبفطف لفيفكف اسف . عف نفذو ِصبفايف مو

لووا عفلفيح دفائِي تفقفاوف تِي. لفنح أفعف نِي ِعنفدف ففنفاِء قووح كف ِة. لف تفتفرو وخف ِن الشحيفخو مف نِي فِي زف فوضف . لف تفرف ِدكف جف مف كولحهو ِمنف مف بِيِحكف الفيفوف تفِلئو ففِمي ِمنف تفسف يفمف
عوونفتِي ِقذف لفهو]. يفا او لف تفبفعودف عفنتِي. يفا إِلفِهي إِلفى مف نف ِسكووهو لفنحهو لف مو أفمف قووهو وف كفهو. الفحف : [إِنح اف قفدف تفرف عا  قفائِِلينف وا مف رو صودوونف نفففِسي تفآمف الحِذينف يفرف وف
ثو دتِ . ففِمي يوحف بِيِحكف أفِزيدو عفلفى كولتِ تفسف و دفائِما  وف جو فرف ا أفنفا ففأ ا . أفمح لفتفِمسوونف ِلي شفرت لف الفمو جف الفخف و نفففِسي. ِليفلفبِِس الفعفارف وف اِصمو خف يفففنف مو زف وف . ِليفخف ِرعف أفسف
إِلفى نفذو ِصبفايف وف تفنِي مو لحمف مح قفدف عف . افللهو دفكف حف كف وف ِ. أفذفكورو بِرح بت وِت السحيتِِد الرح بفرو دفادا . آتِي بِجف ا أفعف ِرفو لفهف لفِصكف لفنتِي لف أفعف مف كولحهو بِخف ِلكف الفيفوف بِعفدف

كف إِلفى الفعفلفيفاِء بِر  تِكف كولح آۭت. وف بِقووح قفبِلف وف اِعكف الفِجيلف الفمو بِرف بِِذرف تحى أوخف نِي حف كف الشحيفِب يفا او لف تفتفرو ِة وف وخف أفيفضا  إِلفى الشحيفخو . وف ائِبِكف بِرو بِعفجف النف أوخف
ِعدونفا. ِض تفعوودو ففتوصف اِق الفرف مف ِمنف أفعف يِينفا وف ِديئفة  تفعوودو ففتوحف رف ة  وف يفتفنفا ِضيقفاۭت كفثِيرف ! أفنفتف الحِذي أفرف نف ِمثفلوكف . يفا او مف نفعفتف الفعفظفائِمف يفا او الحِذي صف

نتِمو لفكف . تفبفتفِهجو شفففتفايف إِذف أورف ائِيلف رف نتِمو لفكف بِالفعووِد يفا قود وسف إِسف قحكف يفا إِلفِهي. أورف بفاۭب حف دوكف بِرف مف فنفا أفيفضا  أفحف ينِي. ففأ ِجعو ففتوعفزتِ تفرف تِي وف تفِزيدو عفظفمف
ا  لفتفِمسوونف ِلي شفرت ِجلف الفمو ِزيف لفنحهو قفدف خف . لفنحهو قفدف خف كف جو بِبِرتِ مف كولحهو يفلفهف ِلسفانِي أفيفضا  الفيفوف ا وف يفتفهف نفففِسي الحتِي ففدف وف

. يفقفِضي الكفامو بِالفبِرتِ ِملو الفِجبفالو سفلفما  ِللشحعفِب وف . تفحف ِ قت سفاِكينفكف بِالفحف مف ِل وف ِلِك. يفِدينو شفعفبفكف بِالفعفدف كف ِلبفِن الفمف بِرح ِلِك وف كف ِللفمف كفامف ِط أفحف مح أفعف افللهو
طفِر عفلفى ۭر. يفنفِزلو ِمثفلف الفمف ۭر ففدفوف ِر إِلفى دفوف امف الفقفمف قودح سو وف ِت الشحمف ا دفامف شوونفكف مف قو الظحاِلمف. يفخف حف يفسف لتِصو بفنِي الفبفائِِسينف وف سفاِكيِن الشحعفِب. يوخف ِلمف

ِر ِر إِلفى الفبفحف ِلكو ِمنف الفبفحف يفمف . وف رو ِحلح الفقفمف مف ةو السحلفِم إِلفى أفنف يفضف ثفرف كف يقو وف دتِ ِرقو فِي أفيحاِمِه الصتِ ِض. يوشف ِمثفلف الفغويووِث الذحاِرففِة عفلفى الفرف اِز وف زف الفجو
لووكو شفبفا ة . مو ِسلوونف تفقفِدمف ائِِر يورف زف الفجف ِشيشف وف لووكو تفرف . مو ابف سوونف الت رف هو يفلفحف دفاؤو أفعف يحِة وف لو الفبفرتِ ثوو أفهف هو تفجف امف ِض. أفمف ِر إِلفى أفقفاِصي الفرف ِمنف النحهف وف

ِفقو عفلفى ِعينف لفهو. يوشف ِكينف إِذف لف مو سف ِف الفِم تفِغيثف وف سف ي الفففِقيرف الفمو ِم تفتفعفبحدو لفهو لفنحهو يونفجتِ لووِك. كول  الومف دو لفهو كول  الفمو جو يفسف ونف هفِديحة  وف مو سفبفۭأ يوقفدتِ وف
يوعفِطيِه ِمنف ذفهفِب شفبفا. يفِعيشو وف مف فِي عفيفنفيفِه. وف هو مو دفمو رف يوكف مف وف ِف يفففِدي أفنففوسفهو طف الفخف اِء. ِمنف الظ لفِم وف لتِصو أفنففوسف الففوقفرف يوخف الفبفائِِس وف ِكيِن وف سف ِف الفِم

ِدينفِة ونف ِمنف الفمف ِهرو يوزف ا وف توهف رف نفانف ثفمف ايفلو ِمثفلف لوبف وِس الفِجبفاِل. تفتفمف ؤو ِض فِي رو ففنفةو بورتۭ فِي الفرف مف كولحهو يوبفاِركوهو. تفكوونو حو ِلِه دفائِما . الفيفوف لتِي لفجف يوصف وف
ب  او إِلفهو ك  الرح بفارف بوونفهو. مو ِ ِض يوطفوت ِم الفرف كوونف بِِه. كول  أومف يفتفبفارف هو. وف مو تفد  اسف ِس يفمف امف الشحمف ِر. قودح هو إِلفى الدحهف مو ِض. يفكوونو اسف ِب الفرف ِمثفلف عوشف

دف بفِن اتو دفاوو لفوف تف صف . تفمح ِدِه. آِمينف ثومح آِمينف جف ا ِمنف مف ضو كول هف تفِلِئ الفرف تفمف ِِ لف ِر وف ِدِه إِلفى الدحهف جف مو مف ك  اسف بفارف مو دفهو. وف حف ائِبف وف انِعو الفعفجف ائِيلف الصح رف إِسف
 يفسحى

ةف أفيفتو سفلفمف تفكفبتِِرينف إِذف رف تو ِمنف الفمو اتِي لفنتِي ِغرف طفوف ِلقفتف خف لف قفِليل  لفزف . لفوف ايف ا أفنفا ففكفادفتف تفِزل  قفدفمف ِقيفاِء الفقفلفِب. أفمح ائِيلف لفنف رف اِلح  او ِلسف ا صف إِنحمف
ۭب . لفبِسووا كفثفوف . ِلذفِلكف تفقفلحدووا الفِكبفِريفاءف ابوونف عف الفبفشفِر لف يوصف مف . لفيفسووا فِي تفعفِب النحاِس وف مف سفِمين  هو مو ِجسف تِِهمف شفدفائِدو وف وف اِر. لفنحهو لفيفسفتف فِي مف رف الفشف
مف فِي اهفهو عفلووا أفففوف . جف ونف ونف بِالشحرتِ ظولفما . ِمنف الفعفلفِء يفتفكفلحمو يفتفكفلحمو ِزئوونف وف تفهف قفلفِب. يفسف اِت الف رف و  وا تفصف زو اوف ِم. جف مف ِمنف الشححف ظفتف عويوونوهو حف . جف مف هو ظولفمف

ِ هفلف ِعنفدف الفعفِليت لفمو او وف قفالووا: [كفيففف يفعف . وف مف تفص ونف ِمنفهو ِويفۭة يومف رف كفِميفاۭه مو ِجعو شفعفبوهو إِلفى هونفا وف ِض. ِلذفِلكف يفرف شحى فِي الفرف مف تفتفمف أفلفِسنفتوهو اِء وف السحمف
ابا  كونفتو موصف . وف ةِ يفدفيح غفسفلفتو بِالنحقفاوف كحيفتو قفلفبِي بفاِطل  وف قتا  قفدف زف ة . حف وف ونف ثفرف ثِرو ِر يوكف تفِريِحينف إِلفى الدحهف سف مو ارو وف رف لفِء هومو الفشف ذفا هفؤو عفِرففة ؟] هووف مف
قفاِدسف لفتو مف تحى دفخف . حف عفِرففةف هفذفا إِذفا هووف تفعفب  فِي عفيفنفيح دفتو مف ا قفصف . ففلفمح تو بِِجيِل بفنِيكف ثو هفكفذفا لفغفدفرف دتِ بفاحۭ. لفوف قولفتو أوحف فدحبفتو كولح صف تفأ مف كولحهو وف الفيفوف

ۭم لف اِهي. كفحو ل وا ففنووا ِمنف الدحوف حف مف اِب بفغفتفة ! اضف رف وا ِللفخف ارو اِر. كفيففف صف مف إِلفى الفبفوف تفهو قفطف . أفسف مف عفلفتفهو اِلقف جف زف قتا  فِي مف . حف تِِهمف تو إِلفى آِخرف انفتفبفهف ِا وف
لفِكنتِي . وف بفِهيۭم ِعنفدفكف تو كف . ِصرف ِرفو لف أفعف أفنفا بفِليد  وف . وف لفيفتفيح سفتو فِي كو انفتفخف رف قفلفبِي وف مف رف . لفنحهو تفمف مف يفالفهو تفِقرو خف ب  ِعنفدف التحيفق ِظ تفحف ِعنفدف التحيفق ِظ يفا رف

ِض. قفدف ففنِيف عفكف لف أوِريدو شفيفئا  فِي الفرف مف اِء؟ وف نف ِلي فِي السحمف ذونِي. مف ۭد تفأفخو جف بفعفدو إِلفى مف ِدينِي وف أفيِكف تفهف نفى. بِرف سفكفتف بِيفِدي الفيومف . أفمف عفكف دفائِما  مف



ابو إِلفى ِا ا أفنفا ففاِلقفتِرف . أفمح نِي عفنفكف نف يفزف ِلكو كولح مف . توهف ذفا الفبوعفدفاءو عفنفكف يفبِيدوونف ِر. لفنحهو هووف نفِصيبِي او إِلفى الدحهف ةو قفلفبِي وف رف قفلفبِي. صفخف ِمي وف لفحف
نفائِِعكف بِرف بِكولتِ صف إِي ِلوخف لفجف ِ مف بت عفلفتو بِالسحيتِِد الرح سفن  ِلي. جف حف

بفلف اثِكف جف ا ِسبفطف ِميرف تفهف ففدفيف ِم وف ِقدف نفذو الف ا مو اعفتفكف الحتِي اقفتفنفيفتفهف مف ؟ اذفكورف جف عفاكف رف بوكف عفلفى غفنفِم مف نو غفضف اذفا يودفختِ تفنفا يفا او إِلفى الفبفِد؟ ِلمف ففضف اذفا رف ِلمف
ِدكف عفهف سفِط مف وكف فِي وف قفاِومو رف مو جف مف قفِدِس. قفدف زف طحمف الفعفدوو  فِي الفمف ِب الفبفِديحِة. الفكولح قفدف حف اتِكف إِلفى الفِخرف طفوف ففعف خف نف هفذفا الحِذي سفكفنفتف فِيِه. ارف يفوف ِصهف
لفقووا النحارف فِي . أفطف ونف ِسرو عفاِوِل يفكف الفمف وِس وف عا  بِالففوؤو نفقووشفاتِِه مف النف مف تفبِكفِة. وف شف اِر الفمو جف وۭس عفلفى الفشف افِعو فوؤو فنحهو رف أ عفلووا آيفاتِِهمف آيفاۭت. يفبفانو كف جف

لف ى. لف نفبِيح بفعفدو. وف ِض. آيفاتِنفا لف نفرف عفاِهِد ِا فِي الفرف قووا كولح مف رف عا ]. أفحف مف مف : [ِلنوففنِينحهو . قفالووا فِي قولووبِِهمف ِمكف كفنف اسف سف ِض مف . دفنحسووا ِللفرف قفِدِسكف مف
سفِط ا ِمنف وف هف ِرجف ؟ أفخف يفِمينفكف د  يفدفكف وف اذفا تفرو كف إِلفى الفغفايفِة؟ ِلمف مف يوِهينو الفعفدوو  اسف قفاِومو وف تفى يفا او يوعفيتِرو الفمو تحى مف تفى. حف تحى مف نف يفعفِرفو حف نفنفا مف بفيف

وسف التحنفانِيِن عفلفى الفِميفاِه. أفنفتف ؤو تف رو . كفسفرف تِكف رف بِقووح قفقفتف الفبفحف ِض. أفنفتف شف سفِط الفرف لفِص فِي وف نفذو الفِقدفِم ففاِعلو الفخف ِلِكي مو او مف . أفففِن. وف نِكف ِحضف
لفكف ارو وف يفاِن. لفكف النحهف رف ةف الفجف ارا  دفائِمف تف أفنفهف سفيفل . أفنفتف يفبحسف تف عفيفنا  وف رف يحِة. أفنفتف ففجح ِل الفبفرتِ عفلفتفهو طفعفاما  ِللشحعفِب لفهف . جف وسف لفِويفاثفانف ؤو تف رو ضفضف رف
بح ا. اوذفكورف هفذفا: أفنح الفعفدووح قفدف عفيحرف الرح مف لفقفتفهو تفاءف أفنفتف خف الشتِ يففف وف ِض. الصح وِم الفرف بفتف كولح توخو . أفنفتف نفصف سف الشحمف . أفنفتف هفيحأفتف الن ورف وف أفيفضا  اللحيفلو

ِض اِت الفرف ِلمف ظف ِد. لفنح مو . قفِطيعف بفائِِسيكف لف تفنفسف إِلفى الفبفِد. انفظورف إِلفى الفعفهف تِكف امف ِش نفففسف يفمف حف مف ِللفوف لتِ . لف توسف كف مف اِهل  قفدف أفهفانف اسف شفعفبا  جف وف
مف اِهِل إِيحاكف الفيفوف . اذفكورف تفعفيِيرف الفجف اكف وف . قومف يفا او. أفقِمف دفعف كف مف ا اسف الفبفائِسو ِليوسفبتِحف ففِقيرو وف اِزيا . الف نفسفِحقو خف ِجعفنح الفمو سفاِكِن الظ لفِم. لف يفرف فتف ِمنف مف تفلف امف

اِعدف دفائِما  قفاِوِميكف الصح ِجيجف مو دفاِدكف ضف تف أفضف كولحهو. لف تفنفسف صفوف

ا. أفنفا كول  سوكحانِهف ضو وف اِت أفقفِضي. ذفابفِت الفرف تفِقيمف سف يتِنو ِميعفادا . أفنفا بِالفمو . [لفنتِي أوعف ائِبِكف ثوونف بِعفجف دتِ . يوحف كف قفِريب  مو اسف دوكف وف مف دوكف يفا او. نفحف مف نفحف
وا بِعونوۭق لحمو . لف تفتفكف نفكومف ففعووا إِلفى الفعولفى قفرف نا . لف تفرف ففعووا قفرف اِر: [لف تفرف رف ِللفشف وا] وف : [لف تفففتفِخرو ففتفِخِرينف ا]. ِسلفهف. قولفتو ِللفمو ِمدفتفهف نفتو أفعف زف وف

ِ بت ففعوهو. لفنح فِي يفِد الرح هفذفا يفرف عوهو وف لفِكنح اف هووف الفقفاِضي. هفذفا يفضف يحِة الفِجبفاِل. وف لف ِمنف بفرتِ غفِرِب وف لف ِمنف الفمف ِرِق وف شف لتِۭب]. لفنحهو لف ِمنف الفمف تفصف مو
ِر. بِرو إِلفى الدحهف وخف ا أفنفا ففأ ِض. أفمح اِر الفرف رف بوهو كول  أفشف رف هو يفشف ص  هفا يفمف ا. لفِكنف عفكفرو كوبو ِمنفهف هووف يفسف وجا . وف زو مف ابا  مف لنفة  شفرف ة . مف تفِمرف خف هفا مو رو مف خف كفأفسا  وف

يِق تفنفتفِصبو دتِ ونو الصتِ . قورو اِر أفعفِضبو رف وِن الفشف كولح قورو . وف نتِمو ِللفِه يفعفقووبف أورف

نح قف الفِقِسيح الفبفاِرقفةف. الفِمجف . هونفاكف سفحف نف يفوف كفنوهو فِي ِصهف سف مف لحتوهو وف ظف . كفانفتف فِي سفاِليمف مف ائِيلف رف هو عفِظيم  فِي إِسف مو وف  فِي يفهووذفا. اسف عفرو افلو مف
اِركف تِهف . ِمِن انف مف اِل الفبفأفِس لفمف يفِجدووا أفيفِديفهو . كول  ِرجف مف وا ِسنفتفهو قفلفِب. نفامو دو ِمنف ِجبفاِل السحلفِب. سوِلبف أفِشدحاءو الف جف . ِسلفهف. أفبفهفى أفنفتف أفمف ِقتفالف الف السحيففف وف وف

سفكفتفتف ضو ففِزعفتف وف ما . الفرف كف عفتف حو مف اِء أفسف ؟ ِمنف السحمف بِكف الف غفضف كف حف نف يفِقفو قودحامف . ففمف هووب  أفنفتف . أفنفتف مف يفل  خف يفا إِلفهف يفعفقووبف يوسفبحخو ففاِرس  وف
ِ بت فووا ِللرح أفوف وا وف ا. اونفذورو نفطفقو بِهف ِب تفتفمف . بفِقيحةو الفغفضف دوكف مف ِض. ِسلفهف. لفنح غفضفبف اِلنفسفاِن يفحف دفعفاِء الفرف ِليِص كولتِ وو اِء ِلتفخف ِعنفدف قِيفاِم ِا ِللفقفضف

ِض لووِك الفرف هووب  ِلمو سفاِء. هووف مف ؤف وحف الر  هووِب. يفقفِطفو رو وا هفِديحة  ِللفمف مو لفهو. ِليوقفدتِ وف ِميعف الحِذينف حف إِلفِهكومف يفا جف

. أفبفتف نفففِسي دفرف لفمف تفخف . يفِدي فِي اللحيفِل انفبفسفطفتف وف بح سفتو الرح ِم ِضيِقي الفتفمف . فِي يفوف غفى إِلفيح تِي إِلفى ِا ففأفصف وف . صف خو رو تِي إِلفى ِا ففأفصف وف صف
نِينف ِقدفِم الستِ تو فِي أفيحاِم الف . تفففكحرف لحمف تو ففلفمف أفتفكف عفجف . انفزف يفنفيح ففانف عف سفكفتف أفجف وِحي. ِسلفهف. أفمف . أونفاِجي نفففِسي ففيوغفشفى عفلفى رو فئِن  التحعفِزيفةف. أفذفكورو اف ففأ

ا بفعفدو؟ هفِل انفتفهفتف إِلفى ضف لف يفعوودو ِللرتِ ب  وف فوضو الرح . هفلف إِلفى الد هووِر يفرف ثو وِحي تفبفحف رو عف قفلفبِي أونفاِجي وف ن ِمي فِي اللحيفِل. مف ِريحِة. أفذفكورو تفرف الدحهف
ا يوِعل نِي: تفغفي رو يفِميِن : [هفذفا مف هو؟ ِسلفهف. ففقولفتو اِحمف رف ِزِه مف أفففة  أفوف قفففصف بِِرجف ۭر؟ هفلف نفِسيف او رف ۭر ففدفوف توهو إِلفى دفوف ِلمف توهو؟ هفِل انفقفطفعفتف كف مف حف الفبفِد رف
. أفي  إِلفۭه عفِظيم  ِس طفِريقوكف قودف مح فِي الف نفائِِعكف أونفاِجي. افللهو بِصف ِميعِ أفففعفاِلكف وف جو بِجف أفلفهف نفذو الفِقدفِم وف ائِبفكف مو ِ إِذف أفتفذفكحرو عفجف بت الف الرح مف ِ]. أفذفكورو أفعف الفعفِليت

تفكف الفِميفاهو يفا او رف . ِسلفهف. أفبفصف يووسوفف اِعكف شفعفبفكف بفنِي يفعفقووبف وف . ففكفكفتف بِِذرف تفكف ففتف بفيفنف الش عووِب قووح . عفرح ائِبف انِعو الفعفجف ِمثفلو ِا! أفنفتف اِللفهو الصح
ِدكف فِي عف تو رف وف . صف تف كف طفارف امو تا . أفيفضا  ِسهف وف بو صف طفِت الس حو بفِت الفغويوومو ِميفاها . أفعف . سفكف جو تفعفدفتف أفيفضا  الل جف . ارف تفكف الفِميفاهو ففففِزعفتف رف أفبفصف
. هفدفيفتف فف كف لفمف توعفرف آثفارو ةِ وف سوبولوكف فِي الفِميفاِه الفكفثِيرف ِر طفِريقوكف وف . فِي الفبفحف ضو ففِت الفرف جف رف تفعفدفتف وف كوونفةف. ارف سف ِت الفمف اءف وقو أفضف بفعفِة. الفبورو وف الزح

ونف هفارو وسفى وف شفعفبفكف كفالفغفنفِم بِيفِد مو

نفا آبفاؤو نفاهفا وف فف عفرف ِم. الحتِي سفِمعفنفاهفا وف ِقدف نفذو الف ثفۭل ففِمي. أوِذيعو أفلفغفازا  مو غف يفا شفعفبِي إِلفى شفِريعفتِي. أفِميلووا آذفانفكومف إِلفى كفلفِم ففِمي. أفففتفحو بِمف اِصف
عف شفِريعفة  ضف وف ادفة  فِي يفعفقووبف وف . أفقفامف شفهف نفعف ائِبِِه الحتِي صف عفجف تِِه وف قووح ِ وف بت بِِرينف بِتفسفابِيحِ الرح خف ِفي عفنف بفنِيِهمف إِلفى الفِجيِل الِخِر مو ونفا. لف نوخف بفرو أفخف

ِ عفلوونف عفلفى ات هومف ففيفجف نفاءف ونف أفبف بِرو يوخف ونف وف . بفنوونف يوولفدوونف ففيفقوومو لفمف الفِجيلو الِخرو ا أفبفنفاءفهومف ِلكفيف يفعف فووا بِهف نفا أفنف يوعفرتِ صفى آبفاءف ائِيلف الحتِي أفوف رف فِي إِسف
هو أفِمينفة  وحو لفمف تفكونف رو اِردا  ِجيل  لفمف يوثفبتِتف قفلفبفهو وف مف ائِغا  وف لف يفكوونوونف ِمثفلف آبفائِِهمف ِجيل  زف ايفاهو وف صف ففظوونف وف الف ِا بفلف يفحف مف لف يفنفسوونف أفعف ادفهوم وف تِمف اعف

ائِبفهو عفجف نفسووا أفففعفالفهو وف أفبووا الس لووكف فِي شفِريعفتِِه وف دف ِا وف ففظووا عفهف ِب. لفمف يفحف رف ِم الفحف قفلفبووا فِي يفوف ونف انف امو ِس الرح ايِمف النحاِزعوونف فِي الفقفوف ِ. بفنوو أفففرف ِلح
ارا  اِب نفهف هفدفاهومف بِالسححف . وف نفدتۭ نفصفبف الفِميفاهف كف هومف وف رف ففعفبحرف . شفقح الفبفحف رف بِلفِد صووعفنف ِض ِمصف وبفة  فِي أفرف جو نفعف أوعف امف آبفائِِهمف صف . قودح اهومف الحتِي أفرف
اِر. ثومح ى ِميفاها  كفالفنفهف رف أفجف ةۭ وف رف اِريف ِمنف صفخف جف جف مف رف ۭة. أفخف جۭ عفِظيمف فنحهو ِمنف لوجف أ قفاهومف كف سف يحِة وف ورا  فِي الفبفرتِ اللحيفلف كولحهو بِنووِر نفاۭر. شفقح صوخو وف

قفعووا فِي ِا. قفالووا: [هفلف . ففوف تِِهمف وف اِلِهمف طفعفاما  ِلشفهف بووا اف فِي قولووبِِهمف بِسوؤف رح جف ِض النحاِشففِة. وف ِ فِي الفرف يفاِن الفعفِليت ِطئووا إِلفيفِه ِلِعصف عفادووا أفيفضا  ِليوخف
ما  يتِئف لفحف بفزا  أفوف يوهف ِديفةو. هفلف يفقفِدرو أفيفضا  أفنف يوعفِطيف خو ففاضفِت الفوف ِت الفِميفاهو وف رف ةف ففجف رف خف بف الصح رف ذفا ضف يحِة؟ هووف ائِدفة  فِي الفبفرتِ تتِبف مف يفقفِدرو او أفنف يورف

لفمف يفتحِكلووا عفلفى ِمنووا بِاِل وف مف لفمف يوؤف ائِيلف لفنحهو رف ِعدف عفلفى إِسف ط  أفيفضا  صف سفخف تفعفلفتف نفار  فِي يفعفقووبف وف اشف ب  ففغفِضبف وف بِِه؟] ِلذفِلكف سفِمعف الرح ِلشفعف
لفئِكفِة. بفزف الفمف . أفكفلف اِلنفسفانو خو طفاهومف اِء أفعف بورح السحمف ِل وف نتا  ِللفكف لفيفِهمف مف طفرف عف أفمف اِت وف اوف اِريعف السحمف صف ففتفحف مف قو وف ابف ِمنف ففوف رف السححف فمف لفِصِه. ففأ خف

اِت ِر طويوورا  ذفوف ِل الفبفحف مف كفرف اِب وف ما  ِمثفلف الت رف لفيفِهمف لفحف طفرف عف أفمف نووبِيحة  وف تِِه جف سفاقف بِقووح اِء وف قِيحة  فِي السحمف ا  شفرف بفعِ. أفهفاجف ِريحف ادا  ِللشتِ لفيفِهمف زف سفلف عف أفرف



مف بفعفدو فِي هو . طفعفامو تِِهمف وف وغووا عفنف شفهف . لفمف يفزو تِِهمف وف أفتفاهومف بِشفهف ا  وف شفبِعووا ِجدت فكفلووا وف . ففأ سفاِكنِِهمف الفيف مف وف لحتِِهمف حف حف سفِط مف ا فِي وف قفطفهف أفسف ۭة. وف نِحف أفجف
مف هو فففنفى أفيحامف ائِبِِه. ففأ ِمنووا بِعفجف لفمف يوؤف ووا بفعفدو وف طفأ ِه أفخف . فِي هفذفا كولتِ ائِيلف رف تفاِري إِسف خف عف مو رف صف . وف نِِهمف مف قفتفلف ِمنف أفسف لفيفِهمف غفضفبو ِا وف ِعدف عف اِهِهمف ففصف أفففوف
كفذفبووا اِهِهمف وف فففوف ادفعووهو بِأ . ففخف مف ِلي هو اف الفعفِليح وف مف وف توهو رف وا أفنح اف صفخف ذفكفرو وا إِلفى ِا وف بفكحرو عووا وف جف رف لفبووهو وف مف طف ِب. إِذف قفتفلفهو عف ِسنِيِهمف بِالر  بِالفبفاِطِل وف
ِعلف لفمف يوشف بفهو وف دح غفضف ا رف كفثِيرا  مف ِلكو وف لف يوهف أووف  يفغفِفرو اِلثفمف وف ا هووف ففرف ِدِه. أفمح نفاءف فِي عفهف لفمف يفكوونووا أومف عفهو وف مف ففلفمف توثفبحتف مف ا قولووبوهو . أفمح فلفِسنفتِِهمف لفيفِه بِأ عف
. ائِيلف رف عفن وا قود وسف إِسف بووا اف وف رح جف عووا وف جف نووهو فِي الفقفففِر! رف زف أفحف يحِة وف لف تفعوودو. كفمف عفصووهو فِي الفبفرتِ . ِريح  تفذفهفبو وف مف بفشفر  ِطِه. ذفكفرف أفنحهو كولح سفخف

مف ِلكفيف لف اِريفهو جف مف مف إِلفى دفۭم وف انفهو لفجف لف خو وح ائِبفهو فِي بِلفِد صووعفنف إِذف حف عفجف رف آيفاتِِه وف عفلف فِي ِمصف يفثو جف ِ حف مف ففدفاهومف ِمنف الفعفدووت هو يفوف وا يفدف لفمف يفذفكورو
ِقيعِ. هومف بِالصح يفزف مح جو مف وف هو ومف ِد كورو لفكف بِالفبفرف اِد. أفهف رف مف ِللفجف تفعفبفهو مف وف لحتفهو دفِم غف رف لفمف ِللفجف . أفسف مف تفهو فففسفدف ففاِدعف ففأ ضف مف وف لفهو فكف لفيفِهمف بفعووضا  ففأ سفلف عف بووا. أفرف رف يفشف

بِِه. لفمف دف سفبِيل  ِلغفضف هح اۭر. مف رف لفئِكفۭة أفشف يفشف مف ِضيقا  جف زا  وف ِرجف طا  وف بِِه سفخف وح غفضف مو لفيفِهمف حو سفلف عف وِق. أفرف مف ِللفبورو اِشيفهو وف مف مف وف هو ائِمف ِد بفهف دفففعف إِلفى الفبفرف وف
قفادفهومف ِمثفلف سفاقف ِمثفلف الفغفنفِم شفعفبفهو وف اۭم. وف ةِ فِي ِخيفاِم حف رف قودف ائِلف الف . أفوف رف ۭر فِي ِمصف بف كولح بِكف رف ضف بفإِ. وف مف ِللفوف يفاتفهو مف بفلف دفففعف حف ِت أفنففوسفهو وف نفعف ِمنف الفمف يفمف

دف طفرف تفنفتفهو يفِمينوهو. وف بفِل الحِذي اقف ِسِه هفذفا الفجف وِم قودف مف فِي توخو لفهو خف أفدف . وف رو هومو الفبفحف رف هومف ففغفمف دفاؤو ا أفعف عووا. أفمح زف هفدفاهومف آِمنِينف ففلفمف يفجف يحِة. وف قفِطيعۭ فِي الفبفرتِ
تفد وا ففظووا بفِل ارف ادفاتِِه لفمف يفحف شفهف عفصووا اف الفعفِليح وف بووا وف رح . ففجف ائِيلف رف بفاطف إِسف كفنف فِي ِخيفاِمِهمف أفسف أفسف اثا  وف بفِل ِميرف مف بِالفحف هو قفسفمف مف ِمنف قودحاِمِهمف وف الومف

ففضف رف ا  وف ائِيلف ِجدت رف ذفلف إِسف رف . سفِمعف او ففغفِضبف وف اثِيِلِهمف وهو بِتفمف أفغفارو تفففعفاتِِهمف وف رف ِطئفۭة. أفغفاظووهو بِمو خف ۭس مو فووا كفقفوف رف . انفحف وا ِمثفلف آبفائِِهمف غفدفرو وف
وهو تفارو خف اثِِه. مو غفِضبف عفلفى ِميرف دفففعف إِلفى السحيفِف شفعفبفهو وف . وف ِ لفلفهو ِليفِد الفعفدووت جف هو وف لحمف ِللسحبفيِ ِعزح سف ا بفيفنف النحاِس. وف بفهف ةف الحتِي نفصف يفمف كفنف ِشيلووهف الفخف سف مف
هو اءف دف بف أفعف رف ِر. ففضف مف عفيتِۭط ِمنف الفخف بحاۭر مو ب  كفنفائِۭم كفجف تفيفقفظف الرح . ففاسف اِملوهو لفمف يفبفِكينف أفرف نفتوهو سفقفطووا بِالسحيفِف وف . كفهف نف دف مف اهو لفمف يوحف عفذفارف مو النحارو وف لفتفهو أفكف
بفنفى ِمثفلف بحهو. وف نف الحِذي أفحف يفوف بفلف ِصهف تفارف ِسبفطف يفهووذفا جف . بفِل اخف ايِمف تفرف ِسبفطف أفففرف لفمف يفخف ةف يووسوفف وف يفمف ففضف خف رف مف عفارا  أفبفِديتا . وف عفلفهو اِء. جف رف إِلفى الفوف

عفى ِضعفاِت أفتفى بِِه ِليفرف رف لفِف الفمو ظفائِِر الفغفنفِم. ِمنف خف ذفهو ِمنف حف أفخف دف عفبفدفهو وف تفارف دفاوو اخف ا إِلفى الفبفِد. وف ِض الحتِي أفسحسفهف قفِدسفهو كفالفرف تفففعفاۭت مف رف مو
يفِه هفدفاهومف ةِ يفدف ارف هف بِمف اِل قفلفبِِه وف سفبف كفمف عفاهومف حف اثفهو. ففرف ائِيلف ِميرف رف إِسف بفهو وف يفعفقووبف شفعف

مف أفتفِقيفائِكف اِء لفحف ثفثف عفبِيِدكف طفعفاما  ِلطويووِر السحمف اما . دفففعووا جو وف ِليمف أفكف شف عفلووا أوورو . جف ِسكف سووا هفيفكفلف قودف . نفجح اثفكف لووا ِميرف مف قفدف دفخف مح إِنح الومف افللهو
تفى يفا لفنفا. إِلفى مف وف ة  ِللحِذينف حف رف سوخف ءا  وف انِنفا هوزف نفا عفارا  ِعنفدف ِجيرف . ِصرف فِنو نف يفدف لفيفسف مف ِليمف وف شف لف أوورو وف اِء حف الفمف مف كف هو ِض. سفففكووا دفمف وِش الفرف حو ِلوو
مف قفدف . لفنحهو ِمكف عو بِاسف اِلِك الحتِي لفمف تفدف مف عفلفى الفمف ِم الحِذينف لف يفعفِرفوونفكف وف كف عفلفى الومف زف ؟ أففِضف ِرجف توكف يفرف تفتحِقدو كفالنحاِر غف ِب وف ب  تفغفضفبو كولح الفغفضف رف
ِل لفِصنفا ِمنف أفجف ا . أفِعنحا يفا إِلفهف خف كف سفِريعا  لفنحنفا قفدف تفذفلحلفنفا ِجدت اِحمو رف نفا مف . ِلتفتفقفدحمف ِلينف لفيفنفا ذونووبف الفوح كفنفهو. لف تفذفكورف عف سف بووا مف رف أفخف أفكفلووا يفعفقووبف وف

ِم عفبِيِدكف ةو دف يونِنفا نفقفمف ِم قودحامف أفعف فف ِعنفدف الومف ؟] ِلتوعفرف مف هو مو: [أفيفنف هووف إِلفهو اذفا يفقوولو الومف . ِلمف ِمكف ِل اسف طفايفانفا ِمنف أفجف ِفرف خف اغف نفا وف نفجتِ ِمكف وف ِد اسف جف مف
انِِهِم الفعفارف الحِذي ضف عفاۭف فِي أفحف انِنفا سفبفعفةف أفضف دح عفلفى ِجيرف رو ِت. وف وف تفبفِق بفنِي الفمف اِعكف اسف ِة ِذرف كف أفنِينو الفِسيِر. كفعفظفمف لف قودحامف خو اِق. ِليفدف رف هف الفمو

بِيِحكف ثو بِتفسف دتِ ۭر نوحف ۭر ففدفوف ِر. إِلفى دفوف دوكف إِلفى الدحهف مف غفنفمو ِرعفايفتِكف نفحف نو شفعفبوكف وف ا نفحف . أفمح ب  وكف بِِه يفا رف عفيحرو

هفلومح وتفكف وف بفرو نفسحى أفيفِقظف جف مف بِنفيفاِمينف وف ايِمف وف . قودحامف أفففرف ِرقف وبِيِم أفشف اِلسا  عفلفى الفكفرو أفِن يفا جف غف يفا قفائِدف يووسوفف كفالضح ائِيلف اصف رف اِعيف إِسف يفا رف
مو قفيفتفهو سف وعِ وف بفزف الد مو مف خو تفهو عفمف ؟ قفدف أفطف نو عفلفى صفلفةِ شفعفبِكف تفى تودفختِ نووِد إِلفى مف ب  إِلفهف الفجو . يفا رف لوصف ِهكف ففنفخف جف أفنِرف بِوف نفا وف ِجعف لفِصنفا. يفا او أفرف ِلخف
رف ة  ِمنف ِمصف مف . كفرف لوصف ِهكف ففنفخف جف أفنِرف بِوف ِجعفنفا وف نووِد أفرف . يفا إِلفهف الفجو فوِسِهمف ِزئوونف بفيفنف أفنف تفهف نفا يفسف دفاؤو أفعف انِنفا وف اعا  ِعنفدف ِجيرف عفلفتفنفا نِزف يفِل. جف وعف بِالفكف الد مو
ا إِلفى بفانفهف دحتف قوضف زف ِا. مف ا أفرف انوهف أفغفصف ا وف . غفطحى الفِجبفالف ِظل هف ضف فِت الفرف لف ا ففمف لفتف أوصوولفهف ا ففأفصح هف ا. هفيحأفتف قودحامف تفهف سف غفرف ما  وف تف أومف دف . طفرف نفقفلفتف
يحِة! يفا إِلفهف شو الفبفرتِ حف عفاهفا وف يفرف ِر وف عف ا كول  عفابِِري الطحِريِق؟ يوففِسدوهفا الفِخنفِزيرو ِمنف الفوف ا ففيفقفِطففهف انفهف رف دف تف جو اذفا هفدفمف ا. ففِلمف وعفهف ِر فورو إِلفى النحهف ِر وف الفبفحف
وقفة  بِنفاۭر رو حف . ِهيف مف تفهو ِلنفففِسكف تفرف اِلبفنف الحِذي اخف سفتفهو يفِمينوكف وف سف الحِذي غفرف الفغفرف ةف وف مف دف هفِذِه الفكفرف تفعفهح انفظورف وف اِء وف . اطحِلعف ِمنف السحمف ِجعفنح نووِد ارف الفجو
. ِمكف عووف بِاسف يِنفا ففنفدف . أفحف تفدح عفنفكف تفهو ِلنفففِسكف ففلف نفرف تفرف عفلفى ابفِن آدفمف الحِذي اخف ِل يفِمينِكف وف جو . ِلتفكونف يفدوكف عفلفى رف ِهكف يفبِيدوونف جف اِر وف قفطووعفة . ِمِن انفتِهف مف

لوصف ِهكف ففنفخف جف ِجعفنفا. أفنِرف بِوف نووِد أفرف ب  إِلفهف الفجو يفا رف

ِم ِعيِدنفا. ِر بِالفبووِق ِعنفدف الفِهلفِل ِليفوف أفِس الشحهف وا فِي رف بفاۭب. انففوخو عف رف لفوا  مف هفاتووا دوفتا  عوودا  حو ة  وف ففعووا نفغفمف . ارف تِفووا ِللفِه يفعفقووبف تِنفا. اهف ِ قووح وا ِلح نتِمو رف
ِرففهو. [أفبفعفدفتو . سفِمعفتو ِلسفانا  لفمف أفعف رف ِض ِمصف وِجِه عفلفى أفرف رو ادفة  فِي يووسوفف ِعنفدف خو عفلفهو شفهف . جف م  ِللفِه يفعفقووبف كف ائِيلف حو رف ة  ِلسف لفنح هفذفا ففِريضف

عف يفا مف ِريبفةف]. ِسلفهف. [اِسف اِء مف بفتوكف عفلفى مف رح ِد. جف عف بفتوكف فِي ِستفِر الرح تفجف . اسف يفتوكف تف ففنفجح يِق دفعفوف . فِي الضتِ لفتفا عفِن السحلتِ وح ِل كفتِففهو. يفدفاهو تفحف ِمنف الفِحمف
. رف ِض ِمصف عفدفكف ِمنف أفرف ب  إِلفهوكف الحِذي أفصف ۭ. أفنفا الرح نفبِيت دف ِللفۭه أفجف جو لف تفسف ائِيلو إِنف سفِمعفتف ِلي. لف يفكونف فِيكف إِلفه  غفِريب  وف رف . يفا إِسف كف رف ذتِ وحف شفعفبِي ففأ
. لفوف سفِمعف ِلي فوِسِهمف اِت أفنف رف امف ؤف لوكووا فِي مو ةِ قولووبِِهمف ِليفسف مف إِلفى قفسفاوف توهو لحمف ضف بِي. ففسف ائِيلو لفمف يفرف رف إِسف تِي وف وف عف شفعفبِي ِلصف مف فهو. ففلفمف يفسف لف فمف أفففِغرف ففاكف ففأ
مف قفتوهو يفكوونو وف ِ يفتفذفلحلوونف لفهو وف بت بفِغضوو الرح د  يفِدي. مو ايِِقيِهمف كونفتو أفرو عفلفى موضف هومف وف دفاءف ِضعو أفعف قِي سفِريعا  كونفتو أوخف ائِيلو فِي طورو رف سفلفكف إِسف شفعفبِي وف

بِعوكف عفسفل  ةِ كونفتو أوشف رف ِمنف الصحخف ِم الفِحنفطفِة وف هو ِمنف شفحف عفمف كفانف أفطف ِر. وف .[إِلفى الدحهف

ِللفيفتِيِم.          اِر؟ ِسلفهف. اِقفضووا ِللذحِليِل وف رف وهف الفشف جو ففعوونف وو تفرف را  وف وف تفى تفقفضوونف جف تحى مف ِة يفقفِضي. حف سفِط الِلهف عِ ِا. فِي وف مف جف افلو قفائِم  فِي مف
عو كول  زف عف . تفتفزف ش ونف ِة يفتفمف . فِي الظ لفمف ونف مو لف يفففهف ونف وف ِقذووا. لف يفعفلفمو اِر أفنف رف . ِمنف يفِد الفشف ففِقيرف الف ِكينف وف سف ِف ِم وا الف . نفج  الفبفائِسف ِكينف وف سف ِف ِم أفنفِصفووا الف
ضف لفنحكف أفنفتف . قومف يفا او. ِدِن الفرف قوطوونف سفاِء تفسف ؤف ِد الر  فحف أ كف وتوونف وف . لفِكنف ِمثفلف النحاِس تفمو ِ كول كومف بفنوو الفعفِليت ة  وف ِض. أفنفا قولفتو إِنحكومف آِلهف أوسوِس الفرف

ِم تفِلكو كولح الومف تفمف

وا   رو تفشفاوف ة  وف رف امف ؤف وا مو كفرو . عفلفى شفعفبِكف مف أفسف ففعووا الرح بفِغضووكف قفدف رف مو ونف وف كف يفِعج  دفاؤو ذفا أفعف وف أف يفا او ففهو دف لف تفهف كوتف وف تف لف تفسف مو مح لف تفصف افللهو



دا . ِخيفامو أفدوومف لفيفكف تفعفاهفدووا عفهف عا . عف قفلفِب مف وا بِالف رو مف تفآمف ائِيلف بفعفدو]. لفنحهو رف مو إِسف لف يوذفكفرو اسف هومف ِمنف بفيفِن الش عووِب وف . قفالووا: [هفلومح نوبِدف ِميفائِكف عفلفى أفحف
اعا  ِلبفنِي وا ِذرف ارو . صف مف عفهو عف سوكحاِن صووۭر. أفش ورو أفيفضا  اتحففقف مف ِطينو مف . ففلفسف اِليقو عفمف ونو وف عفم  . ِجبفالو وف ِري ونف اجف الفهف وآبو وف . مو اعيِليتِينف مف اِلسف وف

ففاءفهومف عفلف شورف ِض. اجف نا  ِللفرف وا ِدمف ارو . بفادووا فِي عفيفِن دووۭر. صف اِدي قِيشوونف ا بِيفابِينف فِي وف ا كفمف ا بِِسيسفرف يفانف كفمف ا بِِمدف لووۭط. ِسلفهف اِففعفلف بِِهمف كفمف
لتِ ِمثفلف مف ِمثفلف الفجو عفلفهو سفاِكنف ِا]. يفا إِلفِهي اجف فوِسنفا مف تفِلكف لفنف . الحِذينف قفالووا: [ِلنفمف ِو ائِِهِم رف نحاعف كولح أومف لفمو ِمثفلف صف بفحف وف ِمثفلف زف ِمثفلف ِذئفۭب. وف اۭب وف ِمثفلف غورف

لوبووا يا  ففيفطف مف ِخزف وهفهو جو ف وو لف . امف ِِ مو هو عف ِ وت بفعفتِكف رف وف بِزف هومف بِعفاِصففتِكف وف دف رو . هفكفذفا اطف ِعلو الفِجبفالف لفِهيۭب يوشف رف كف عف ِرقو الفوف يحِ. كفنفاۭر توحف امف الرتِ الفقفشتِ أفمف
ض دفكف الفعفِلي  عفلفى كولتِ الفرف حف هو وف وف كف يفهف مو وا أفنحكف اسف لفمو يفعف يفبِيدووا وف لووا وف جف لفيفخف تفاعووا إِلفى الفبفِد وف يفرف وا وف زو . ِليفخف ب  كف يفا رف مف اسف

دف بفيفتا  جف فوورو أفيفضا  وف ِ. افلفعوصف يت تِففاِن بِاِللفِه الفحف ِمي يفهف لفحف ِ. قفلفبِي وف بت تفاقو بفلف تفتووقو نفففِسي إِلفى ِديفاِر الرح نووِد. تفشف بح الفجو سفاِكنفكف يفا رف لفى مف ا أفحف مف
. ِسلفهف. طووبفى ونفكف إِلفِهي. طووبفى ِللسحاِكنِينف فِي بفيفتِكف أفبفدا  يوسفبتِحو ِلِكي وف نووِد مف بح الفجو كف يفا رف ذفابِحف ا مف هف اخف عو أفففرف يفثو تفضف ا حف الس نوونفةو عوشتا  ِلنفففِسهف وف

ةۭ إِلفى ةف. يفذفهفبوونف ِمنف قووح ورف كفاۭت يوغفط ونف مو ونفهو يفنفبووعا . أفيفضا  بِبفرف يتِرو اِدي الفبوكفاِء يوصف . عفابِِرينف فِي وف قو بفيفتِكف فِي قولووبِِهمف . طورو هومف بِكف ونفاۭس ِعز  ِل
ِه جف الفتفِفتف إِلفى وف نحنفا انفظورف يفا او وف . ِسلفهف. يفا ِمجف غف يفا إِلفهف يفعفقووبف اصف عف صفلفتِي وف مف نووِد اسف ب  إِلفهف الفجو . يفا رف نف يفوف نف قودحامف ِا فِي ِصهف وف ةۭ. يورف قووح

بح اِر. لفنح الرح رف قووفف عفلفى الفعفتفبفِة فِي بفيفِت إِلفِهي عفلفى السحكفِن فِي ِخيفاِم الفشف تو الفوو تفرف يفر  ِمنف أفلفۭف. اخف اِحدا  فِي ِديفاِركف خف ما  وف . لفنح يفوف ِسيِحكف مف
لفيفكف تحِكِل عف نووِد طووبفى ِلِلنفسفاِن الفمو بح الفجو اِل. يفا رف يفرا  عفِن السحاِلِكينف بِالفكفمف نفعو خف دا . لف يفمف جف مف ة  وف مف حف ب  يوعفِطي رف . الرح ن  ِمجف س  وف اف شفمف

ِ وت مو عفتف عفنف حو جف . رف ِزكف تف كولح ِرجف زف جف . ِسلفهف. حف ِطيحتِِهمف تف كولح خف . سفتفرف تف إِثفمف شفعفبِكف . غفففرف عفتف سفبفيف يفعفقووبف جف . أفرف ِضكف ب  عفلفى أفرف ِضيتف يفا رف رف
يِينفا ۭر؟ أفلف تفعوودو أفنفتف ففتوحف ۭر ففدفوف بفكف إِلفى دفوف نفا؟ هفلف توِطيلو غفضف لفيف طو عف خف ِر تفسف نحا. هفلف إِلفى الدحهف بفكف عف انفِف غفضف لفِصنفا وف ِجعفنفا يفا إِلفهف خف . أفرف بِكف غفضف
ِجعونح لفتفِقيفائِِه ففلف يفرف بِِه وف لحمو بِالسحلفِم ِلشفعف . لفنحهو يفتفكف ب  لحمو بِِه او الرح ا يفتفكف عو مف مف . إِنتِي أفسف لفصفكف ِطنفا خف أفعف تفكف وف مف حف ب  رف ؟ أفِرنفا يفا رف حف بِكف شفعفبوكف ففيفففرف
ِض يفنفبوتو ق  ِمنف الفرف ا. الفحف السحلفمو تفلفثفمف ق  الفتفقفيفا. الفبِر  وف الفحف ةو وف مف حف ِضنفا. الرح دو فِي أفرف جف كونف الفمف ائِِفيِه ِليفسف هو قفِريب  ِمنف خف لفصف اقفِة. لفنح خف مف إِلفى الفحف

اتِِه طفوف و فِي طفِريِق خف يفطفأ لوكو وف هو يفسف ا. الفبِر  قودحامف لحتفهف نفا توعفِطي غف ضو أفرف يفرف وف ب  يوعفِطي الفخف . أفيفضا  الرح اِء يفطحِلعو الفبِر  ِمنف السحمف وف

ب  نِي يفا رف مف حف . ارف لفيفكف تحِكلف عف لتِصف أفنفتف عفبفدفكف الفمو . يفا إِلفِهي خف ففظف نفففِسي لفنتِي تفِقي  بفائِس  أفنفا. احف ِكين  وف سف ِِ تفِجبف ِلي لفنتِي مف . اسف ب  أوذفنفكف أفِملف يفا رف
ِة ِلكولتِ مف حف كفثِيرو الرح غففوور  وف اِلح  وف ب  صف ففعو نفففِسي. لفنحكف أفنفتف يفا رف ب  أفرف حف نفففسف عفبفِدكف لفنحنِي إِلفيفكف يفا رف مف كولحهو. ففرتِ خو الفيفوف رو لفنتِي إِلفيفكف أفصف

ِة تفِجيبو ِلي. لف ِمثفلف لفكف بفيفنف الِلهف عووكف لفنحكف تفسف ِم ِضيِقي أفدف عفاتِي. فِي يفوف ر  ِت تفضف أفنفِصتف إِلفى صفوف ب  إِلفى صفلفتِي وف غف يفا رف . اِصف الدحاِعينف إِلفيفكف
. ائِبف انِع  عفجف صف . لفنحكف عفِظيم  أفنفتف وف كف مف دوونف اسف جتِ يومف ب  وف كف يفا رف امف دوونف أفمف جو يفسف مف يفأفتوونف وف تفهو نفعف ِم الحِذينف صف . كول  الومف اِلكف مف لف ِمثفلف أفعف ب  وف يفا رف
كف إِلفى مف دو اسف جتِ أومف ب  إِلفِهي ِمنف كولتِ قفلفبِي وف دوكف يفا رف مف . أفحف ِمكف ِف اسف وف دف قفلفبِي ِلخف حتِ . وف قتِكف لوكف فِي حف ب  طفِريقفكف أفسف نِي يفا رف لتِمف . عف دفكف حف أفنفتف او وف

لفمف لفبووا نفففِسي وف اعفةو الفعوتفاةِ طف مف جف وا عفلفيح وف ونف قفدف قفامو تفكفبتِرو مح الفمو ففلفى. افللهو اِويفِة الس  يفتف نفففِسي ِمنف الفهف قفدف نفجح ِوي وف ة  نفحف تفكف عفِظيمف مف حف ِر. لفنح رف الدحهف
لتِِص خف تفكف وف ِط عفبفدفكف قووح نِي. أفعف مف حف ارف . الفتفِفتف إِلفيح وف ِ قت الفحف ِة وف مف حف كفثِيرو الرح وحِ وف أووف  طفِويلو الر  رف ِحيم  وف ب  ففإِلفه  رف ا أفنفتف يفا رف . أفمح مف هو امف عفلووكف أفمف يفجف

يفتفنِي عفزح ب  أفعفنفتفنِي وف وا لفنحكف أفنفتف يفا رف زو بفِغِضيح ففيفخف ى ذفِلكف مو يفِر ففيفرف ِعي آيفة  ِللفخف نفعف مف . اصف تِكف ابفنف أفمف

هفبف ِدينفةف ِا. ِسلفهف أفذفكورو رف اد  يفا مف جف . قفدف قِيلف بِِك أفمف سفاِكِن يفعفقووبف ِميعِ مف ثفرف ِمنف جف نف أفكف يفوف ابف ِصهف بح أفبفوف ب  أفحف قفدحسفِة. الرح أفسفاسوهو فِي الفِجبفاِل الفمو
ِهيف الفعفِلي  ا وف ِلدف فِيهف هفذفا اِلنفسفانو وو : [هفذفا اِلنفسفانو وف نف يوقفالو يفوف ِلِصهف . وف ِلدف هونفاكف . هفذفا وو عف كووشف صوورو مف ِطينو وف ذفا ففلفسف . هووف بفابِلف عفاِرففتفيح وف

غفن ونف كفعفاِزفِينف كول  الس كحاِن فِيِك مو . ِسلفهف. وف ِلدف هونفاكف ب  يفعود  فِي ِكتفابفِة الش عووِب أفنح هفذفا وو ا]. الرح وهف يوثفبتِت

ائِِب نفففِسي صف اِخي لفنحهو قفدف شفبِعفتف ِمنف الفمف نفكف إِلفى صورف كف صفلفتِي. أفِملف أوذف كف ففلفتفأفِت قودحامف امف تو أفمف خف رف اللحيفِل صف اِر وف لفِصي بِالنحهف ب  إِلفهف خف يفا رف
طفِجِعينف فِي اِشي ِمثفلو الفقفتفلفى الفموضف اِت فِرف وف ةف لفهو. بفيفنف الفمف ۭل لف قووح جو تو كفرف ِ. ِصرف بت ِدِرينف إِلفى الفجو نفحف ِسبفتو ِمثفلف الفمو . حو اِويفِة دفنفتف يفاتِي إِلفى الفهف حف وف
اتِكف بِكولتِ تفيحارف بوكف وف تفقفرح غفضف اۭق. عفلفيح اسف مف اۭت فِي أفعف ففِل فِي ظولومف ِ الفسف بت عفتفنِي فِي الفجو ضف هومف ِمنف يفِدكف انفقفطفعووا. وف هومف بفعفدو وف الفقفبفِر الحِذينف لف تفذفكورو

تو ۭم. بفسفطف ب  كولح يفوف توكف يفا رف . دفعفوف . عفيفنِي ذفابفتف ِمنف الذ لتِ جو رو ا أفخف ِلقف عفلفيح ففمف . أوغف مف سا  لفهو عفلفتفنِي ِرجف عفاِرفِي. جف تف عفنتِي مف ذفلحلفتفنِي. ِسلفهف. أفبفعفدف
فو قتِكف فِي الفهفلفِك؟ هفلف توعفرف تِكف أفوف بِحف مف حف دحثو فِي الفقفبفِر بِرف ؟ ِسلفهف. هفلف يوحف دوكف جتِ ائِبف أفِم الفِخيلفةو تفقوومو تومف نفعو عفجف اِت تفصف وف . أفففلفعفلحكف ِللفمف إِلفيفكف يفدفيح

فوضو نفففِسي؟ ب  تفرف اذفا يفا رف . ِلمف كف فِي الفغفدفاةِ صفلفتِي تفتفقفدحمو تو وف خف رف ب  صف ا أفنفا ففإِلفيفكف يفا رف يفاِن؟ أفمح ِض النتِسف كف فِي أفرف بِر  ائِبوكف وف ِة عفجف لفمف فِي الظ 
لفكفتفنِي. الوكف أفهف وف . أفهف طوكف . عفلفيح عفبفرف سفخف تو يحرف . تفحف الفكف وف لفتو أفهف تفمف . احف نفذو ِصبفايف وحِ مو مو الر  لتِ سف مو ِكين  وف سف ِِ هفكف عفنتِي؟ أفنفا مف جف بو وف جو اذفا تفحف ِلمف

ِة لفمف عفاِرفِي فِي الظ  اِحبا . مف صف ِحبتا  وف نتِي مو عا . أفبفعفدفتف عف تفنفففتفنِي مف مف كولحهو. اكف اطفتف بِي كفالفِميفاِه الفيفوف أفحف

ا      اتو توثفبِتو فِيهف اوف ِر توبفنفى. السحمف ةف إِلفى الدحهف مف حف : [إِنح الرح قتِكف بِففِمي. لفنتِي قولفتو بِرو عفنف حف ۭر أوخف ۭر ففدفوف ِر. ِلدفوف نتِي إِلفى الدحهف ِ أوغف بت اِحِم الرح رف بِمف
دو مف اتو تفحف اوف السحمف ]. ِسلفهف. وف ِسيحكف ۭر كورف ۭر ففدفوف أفبفنِي إِلفى دفوف لفكف وف ِر أوثفبتِتو نفسف دف عفبفِدي. إِلفى الدحهف لفففتو ِلدفاوو تفاِري. حف خف عف مو دا  مف ]. [قفطفعفتو عفهف قحكف حف
ا  فِي هووب  ِجدت بح بفيفنف أفبفنفاِء ِا؟ إِلفه  مف بِهو الرح نف يوشف . مف بح اِء يوعفاِدلو الرح نف فِي السحمف . لفنحهو مف يِسينف اعفِة الفِقدتِ مف قحكف أفيفضا  فِي جف حف ب  وف ائِبفكف يفا رف عفجف
لتِط  عفلفى ِكبفِريفاِء تفسف ؟ أفنفتف مو ِلكف وف ق كف ِمنف حف حف ب  وف نف ِمثفلوكف قفِوي  رف نووِد مف ب  إِلفهف الفجو لفهو. يفا رف وف ِميعِ الحِذينف حف وف  ِعنفدف جف خو مف يِسينف وف ةِ الفِقدتِ رف امف ؤف مو
. ضو . لفكف أفيفضا  الفرف اتو اوف . لفكف السحمف دفاءفكف تِكف بفدحدفتف أفعف اعِ قووح هفبف ِمثفلف الفقفتِيِل. بِِذرف قفتف رف ا. أفنفتف سفحف نوهف ِجِه أفنفتف توسفكتِ تِففاعِ لوجف ِر. ِعنفدف ارف الفبفحف
تفِفعفة  رف . مو ةِ. قفِويحة  يفدوكف رف اعو الفقودف تِففاِن. لفكف ِذرف ِمكف يفهف ونو بِاسف مو رف حف ا. تفابوورو وف مف لفقفتفهو نووبو أفنفتف خف الفجف الو وف مف ا. الشتِ مف تفهو هفا أفنفتف أفسحسف ِملفؤو كوونفةو وف سف الفمف

. لوكوونف ِهكف يفسف جف ب  بِنووِر وف . يفا رف تفافف . طووبفى ِللشحعفِب الفعفاِرفِينف الفهو ِهكف جف امف وف اِن أفمف انفةو تفتفقفدحمف الفمف ةو وف مف حف . الرح ِسيتِكف ق  قفاِعدفةو كورف الفحف لو وف . الفعفدف يفِمينوكف



ِلكونفا. ائِيلف مف رف قود وسف إِسف ن نفا وف بح ِمجف نونفا. لفنح الرح اكف يفنفتفِصبو قفرف بِِرضف تِِهمف وف رو قووح . لفنحكف أفنفتف ففخف تفِفعوونف ِلكف يفرف بِعفدف مف كولحهو وف ونف الفيفوف ِمكف يفبفتفِهجو بِاسف
توهو. الحِذي سفحف ِسي مف ِن قودف دف عفبفِدي. بِدوهف دفتو دفاوو جف تفارا  ِمنف بفيفِن الشحعفِب. وف خف ففعفتو مو ۭ. رف نا  عفلفى قفِويت : [عفوف عفلفتو قولفتف جف يفا تفِقيحكف وف ؤف تف بِرو ِحينفئِۭذ كفلحمف

انفتِي ا أفمف بفِغِضيِه. أفمح ِربو مو أفضف ِهِه وف جف امف وف هو أفمف دفاءف قو أفعف حف أفسف و. وف و ابفنو اِلثفِم لف يوذفلتِ هو عفدوو  وف ِغمو دوهو. لف يورف اِعي توشفدتِ عفهو. أفيفضا  ِذرف تفثفبوتو يفِدي مف
لفِصي. أفنفا ةو خف رف خف صف . إِلفِهي وف عوونِي: أفبِي أفنفتف اِر يفِمينفهو. هووف يفدف عفلفى الفنفهف ِر يفدفهو وف عفلو عفلفى الفبفحف أفجف نوهو. وف ِمي يفنفتفِصبو قفرف بِاسف عفهو وف تِي ففمف مف حف رف وف

ِسيحهو ِمثفلف أفيحاِم كورف لفهو وف عفلو إِلفى الفبفِد نفسف أفجف ِدي يوثفبحتو لفهو. وف عفهف تِي. وف مف حف ففظو لفهو رف ِر أفحف ِض. إِلفى الدحهف لووِك الفرف لفى ِمنف مو را  أفعف عفلوهو بِكف أفيفضا  أفجف
بفاۭت رف بِضف مف وف عفِصيفتفهو ايفايف أفففتفِقدو بِعفصا  مف صف ففظووا وف لفمف يفحف ائِِضي وف كفاِمي إِنف نفقفضووا ففرف فحف لوكووا بِأ لفمف يفسف كف بفنووهو شفِريعفتِي وف اِت. إِنف تفرف اوف السحمف

ِسي أفنتِي لف لفففتو بِقودف ة  حف رح . مف جف ِمنف شفففتفيح رف ا خف يتِرو مف لف أوغف ِدي وف انفتِي. لف أفنفقوضو عفهف ِة أفمف ِذبو ِمنف ِجهف لف أفكف ا عفنفهو وف تِي ففلف أفنفِزعوهف مف حف ا رف . أفمح مف هو إِثفمف
تف ففضف ]. ِسلفهف لفِكنحكف رف اِء أفِمين  الشحاِهدو فِي السحمف ِر. وف ِر يوثفبحتو إِلفى الدحهف قفمف اِمي. ِمثفلف الف ِس أفمف ِسي هو كفالشحمف كورف ِر يفكوونو وف لوهو إِلفى الدحهف دف. نفسف ِذبو ِلدفاوو أفكف

ابا . أفففسفدفهو كول  رف عفلفتف حوصوونفهو خف انِِه. جف رف دف تف كولح جو اِب. هفدفمف هو فِي الت رف سفتف تفاجف . نفجح دف عفبفِدكف تف عفهف . نفقفضف ِسيِحكف . غفِضبفتف عفلفى مف ذفلفتف رف وف
هو فِي الفِقتفاِل. رف لفمف تفنفصو ِفِه وف دح سفيف دفدفتف حف دفائِِه. أفيفضا  رف ِميعف أفعف تف جف حف ايِِقيِه. ففرح ففعفتف يفِمينف موضف انِِه. رف ارف عفارا  ِعنفدف ِجيرف عفابِِري الطحِريِق. صف

تفى تحى مف تِبفاِء؟ حف تفبِئو كولح اِلخف ب  تفخف تفى يفا رف تحى مف يِ. ِسلفهف. حف تف أفيحامف شفبفابِِه. غفطحيفتفهو بِالفِخزف رف ِض. قفصح ِسيحهو إِلفى الفرف أفلفقفيفتف كورف هو وف اءف أفبفطفلفتف بفهف
ي نفففسفهو ِمنف يفِد ؟ أفي  يونفجتِ تف وف ى الفمف لف يفرف يفا وف ِميعف بفنِي آدفمف؟ أفي  إِنفسفاۭن يفحف لفقفتف جف ِ بفاِطۭل خف . إِلفى أفيت ائِل  ؟ اذفكورف كفيففف أفنفا زف بوكف يفتحِقدو كفالنحاِر غفضف
ةِ نِي ِمنف كفثفرف تفِملوهو فِي ِحضف ب  عفارف عفبِيِدكف الحِذي أفحف ؟ اذفكورف يفا رف انفتِكف فمف دف بِأ ا ِلدفاوو لفففتف بِهف ب  الحتِي حف لو يفا رف كف الووف اِحمو رف اِويفِة؟ ِسلفهف. أفيفنف مف الفهف

ِر. آِمينف ففآِمينف ب  إِلفى الدحهف ك  الرح بفارف . مو ِسيِحكف وا آثفارف مف ب  الحِذينف عفيحرو كف يفا رف دفاؤو ا الحِذي بِِه عفيحرف أفعف ِم كولتِهف الومف

ِجعو اِلنفسفانف ِل إِلفى الفبفِد أفنفتف او. تورف نفذو الفزف كوونفةف مو سف الفمف ضف وف أفتف الفرف ۭر. ِمنف قفبفِل أفنف توولفدف الفِجبفالو أفوف أفبفدف ۭر ففدفوف أ  كونفتف لفنفا فِي دفوف لفجف ب  مف يفا رف
. . كفِسنفۭة يفكوونوونف مف ففتفهو رف ِزيعۭ ِمنف اللحيفِل. جف كفهف ا عفبفرف وف ِس بفعفدف مف ِم أفمف نفيفكف ِمثفلو يفوف مف]. لفنح أفلففف سفنفۭة فِي عفيف ِجعووا يفا بفنِي آدف : [ارف تفقوولو إِلفى الفغوبفاِر وف

كف امف نفا أفمف عفلفتف آثفامف نفا. قفدف جف تفعفبف بِكف ارف بِغفضف ِطكف وف . لفنحنفا قفدف ففنِينفا بِسفخف ز  ففيفيفبفسو سفاِء يوجف . ِعنفدف الفمف ولو ِهرو ففيفزو . بِالفغفدفاةِ يوزف ولو ۭب يفزو بِالفغفدفاةِ كفعوشف
انوونف ةِ ففثفمف عف الفقووح إِنف كفانفتف مف ۭة. أفيحامو ِسنِينفا ِهيف سفبفعوونف سفنفة  وف . أفففنفيفنفا ِسنِينفا كفِقصح ِزكف . لفنح كولح أفيحاِمنفا قفِد انفقفضفتف بِِرجف ِهكف جف ِفيحاتِنفا فِي ضووِء وف خف

تفى قفلفبف نفا ففنوؤف لتِمف اءف أفيحاِمنفا هفكفذفا عف صف . إِحف طوكف فِكف سفخف وف كفخف ةف غفِضبفكف وف نف يفعفِرفو قووح . مف ضو سفِريعا  ففنفِطيرو ا توقفرف بفِليحة  لفنحهف هفا تفعفب  وف رو أفففخف سفنفة  وف
لفلفتفنفا ا أفذف نفا كفالفيحاِم الحتِي فِيهف حف حف كولح أفيحاِمنفا. ففرتِ نفففرف تِكف ففنفبفتفِهجف وف مف حف بِعفنفا بِالفغفدفاةِ ِمنف رف . أفشف أحفف عفلفى عفبِيِدكف تفرف تفى؟ وف تحى مف . حف ب  ِجعف يفا رف ۭة. اِرف مف ِحكف
لف أفيفِدينفا ثفبتِتفهو عفمف لفيفنفا وف لف أفيفِدينفا ثفبتِتف عف عفمف نفا وف لفيف ِ إِلفِهنفا عف بت ةو الرح لفتفكونف نِعفمف . وف لفلوكف ِلبفنِيِهمف جف رف فِعفلوكف ِلعفبِيِدكف وف هف ا . ِليفظف ا شفرت أفيفنفا فِيهف نِيِن الحتِي رف كفالستِ

بفإِ ِمنف الفوف يحاِد وف ِ الصح يكف ِمنف ففخت لفيفِه]. لفنحهو يونفجتِ فتحِكلو عف نِي. إِلفِهي ففأ ِحصف إِي وف لفجف ِ: [مف بت . أفقوولو ِللرح ِ فِي ِظلتِ الفقفِديِر يفبِيتو افلسحاِكنو فِي ِستفِر الفعفِليت
بفۭأ لف ِمنف وف اِر وف ۭم يفِطيرو فِي النحهف لف ِمنف سفهف ِف اللحيفِل وف وف شفى ِمنف خف ق هو. لف تفخف ن  حف ِمجف س  وف تفِمي. تورف تِِه تفحف نِحف تف أفجف تفحف لوكف وف لتِ افِيِه يوظف وف ِطِر. بِخف الفخف
ى تفرف ا بِعفيفنفيفكف تفنفظورو وف . إِنحمف بو . إِلفيفكف لف يفقفرو ات  عفنف يفِمينِكف بفوف رف انِبِكف أفلفف  وف قوطو عفنف جف ةِ. يفسف لف ِمنف هفلفۭك يوففِسدو فِي الظحِهيرف ى وف لوكو فِي الد جف يفسف

تفهو لفئِكف . لفنحهو يووِصي مف تِكف يفمف بفة  ِمنف خف رف نوو ضف لف تفدف كفنفكف لف يولفقِيكف شفر  وف سف عفلفتف الفعفِليح مف إِي]. جف لفجف ب  مف : [أفنفتف يفا رف اِر. لفنحكف قولفتف رف اةف الفشف ازف جف مو
. لفنحهو الث عفبفانف تفدووسو بفلف وف و. الشتِ أ لتِ تفطف الصتِ . عفلفى الفسفِد وف لفكف ۭر ِرجف جف ِدمف بِحف ِملوونفكف ِلئفلح تفصف . عفلفى الفيفِدي يفحف قِكف ففظووكف فِي كولتِ طورف بِكف ِلكفيف يفحف

أوِريِه بِعوهو وف دوهو. ِمنف طووِل الفيحاِم أوشف جتِ أومف ِقذوهو وف يِق. أونف عفهو أفنفا فِي الضتِ تفِجيبو لفهو. مف فسف عوونِي ففأ ِمي. يفدف فف اسف فتِعوهو لفنحهو عفرف يِه. أورف تفعفلحقف بِي أونفجتِ
لفِصي خف

بفاِب عفلفى الرح تفاۭر وف ةِ أفوف رف لفۭة عفلفى ذفاِت عفشف انفتِكف كولح لفيف أفمف تِكف فِي الفغفدفاةِ وف مف حف بفرف بِرف . أفنف يوخف ا الفعفِلي  ِمكف أفي هف ن مو ِلسف التحرف ِ وف بت دو ِللرح مف سفن  هووف الفحف حف
لو الفبفِليدو لف جو . الرح كف ا  أفففكفارف قف ِجدت مف أفعف ب  وف الفكف يفا رف مف ظفمف أفعف ا أفعف . مف اِل يفدفيفكف أفبفتفِهجو مف فعف . بِأ نفائِِعكف ب  بِصف تفنِي يفا رف حف ِف الفعووِد. لفنحكف ففرح عفلفى عفزف

تفعفاۭل إِلفى الفبفِد. ب  ففمو ا أفنفتف يفا رف ِر. أفمح هفرف كول  ففاِعِلي اِلثفِم ففِلكفيف يوبفادووا إِلفى الدحهف أفزف ِب وف ارو كفالفعوشف رف هفا الفشف مو هفذفا. إِذفا زف اِهلو لف يفففهف الفجف يفعفِرفو وف
.ۭ يفۭت طفِريت نِي. تفدفهحنفتو بِزف ِ قفرف ِشيت حف تفنفِصبو ِمثفلف الفبفقفِر الفوف . يفتفبفدحدو كول  ففاِعِلي اِلثفِم. وف كف يفبِيدوونف دفاؤو ذفا أفعف ب  لفنحهو هووف كف يفا رف دفاؤو ذفا أفعف لفنحهو هووف

ِ فِي بت وِسينف فِي بفيفِت الرح غفرو و. مف ِز فِي لوبفنفانف يفنفمو هوو كفالفرف لفِة يفزف يقو كفالنحخف دتِ . افلصتِ عو أوذونفايف مف بِالفقفائِِمينف عفلفيح بِالشحرتِ تفسف اقِبِيح وف رف توبفِصرو عفيفنِي بِمو وف
لف ظولفمف فِيِه تِي هووف وف رف تفِقيم . صفخف سف بح مو فنح الرح وا بِأ بِرو را  ِليوخف خوضف بفِة. يفكوونوونف ِدسفاما  وف ونف فِي الشحيف . أفيفضا  يوثفِمرو ونف ِهرو ِديفاِر إِلفِهنفا يوزف

. ِل أفنفتف نفذو الفزف نفذو الفِقدفِم. مو ثفبفتفة  مو ِسي كف مو عو. كورف زف عف كوونفةو. لف تفتفزف سف ا. أفيفضا  تفثفبحتفِت الفمف رف بِهف ةف. اتحزف رف ب  الفقودف . لفبِسف الرح لفلف . لفبِسف الفجف لفكف ب  قفدف مف افلرح
ب  فِي الفعولفى ِر الرح اجِ الفبفحف وف اِر أفمف ةۭ ِمنف ِغمف اِت ِميفاۭه كفثِيرف وف ا. ِمنف أفصف هف ارو عفِجيجف ففعو الفنفهف ا. تفرف تفهف وف ارو صف ففعفِت الفنفهف ب  رف ارو يفا رف ففعفِت الفنفهف رف

ب  إِلفى طووِل الفيحاِم ا . بِبفيفتِكف تفِليقو الفقفدفاسفةو يفا رف ادفاتوكف ثفابِتفة  ِجدت . شفهف أفقفدفرو

طفاةو تفى الفخو تحى مف ب  حف طفاةو يفا رف تفى الفخو تحى مف . حف بِِرينف تفكف سف نِيعف الفمو اِز صف ِض. جف تفِفعف يفا دفيحانف الفرف ِرِق. ارف اِت أفشف ب  يفا إِلفهف النحقفمف اِت يفا رف يفا إِلفهف النحقفمف
يوِميتوونف الفغفِريبف وف لفةف وف مف . يفقفتولوونف الفرف اثفكف يوِذل ونف ِميرف ب  وف قوونف شفعفبفكف يفا رف حف . يفسف ونف ۭة. كول  ففاِعِلي اِلثفِم يفففتفِخرو قفاحف ونف بِوف ؟ يوبِق ونف يفتفكفلحمو توونف مف يفشف
ِِ أفلف ؟ الفغفاِرسو الوذونف ِقلوونف تفى تفعف هفلفءو مف يفا جو ا الفبولفدفاءو فِي الشحعفِب وف وا أفي هف مو إِلفهو يفعفقووبف لف يولفِحظو]. اِففهف ب  لف يوبفِصرو وف : [الرح يفقوولوونف الفيفتِيمف. وف

ِل جو ا بفاِطلفة . طووبفى ِللرح ب  يفعفِرفو أفففكفارف اِلنفسفاِن أفنحهف عفِرففة . الرح مو اِلنفسفانف مف عفلتِ ؟ الفمو تو مف أفلف يوبفكتِ بو الومف دتِ ؤف ؟ الفمو انِعو الفعفيفنف أفلف يوبفِصرو ؟ الصح عو مف يفسف
اثفهو. كو ِميرف لف يفتفرو فوضو شفعفبفهو وف بح لف يفرف ة . لفنح الرح ففرف يِر حو رتِ ففرف ِللشتِ تحى توحف هو ِمنف أفيحاِم الشحرتِ حف هو ِمنف شفِريعفتِكف ِلتوِريحف توعفلتِمو ب  وف بوهو يفا رف دتِ الحِذي توؤف

بح لف أفنح الرح نف يفِقفو ِلي ِضدح ففعفلفِة اِلثفِم؟ لفوف ؟ مف ِسيئِينف نف يفقوومو ِلي عفلفى الفمو تفِقيِمي الفقولووِب. مف سف عفلفى أفثفِرِه كول  مو اءو وف ِجعو الفقفضف ِل يفرف لفنحهو إِلفى الفعفدف
وِمي فِي دفاِخِلي تفعفِزيفاتوكف ةِ هومو دونِي. ِعنفدف كفثفرف ب  تفعفضو توكف يفا رف مف حف لحتف قفدفِمي] ففرف : [قفدف زف ضف الس كووِت. إِذف قولفتو ِعينِي لفسفكفنفتف نفففِسي سفِريعا  أفرف مو



ب  ۭ. ففكفانف الرح ِكيت ۭم زف ونف عفلفى دف كومو يفحف يِق وف دتِ ونف عفلفى نفففِس الصتِ دفِحمو ۭة؟ يفزف تفِلقو إِثفما  عفلفى ففِريضف خف ففاِسِد الفمو ِسي  الفمف ذو نفففِسي. هفلف يوعفاِهدوكف كورف تولفذتِ
نفا ب  إِلفهو . يوففنِيِهمو الرح ِهمف يوففنِيِهمف بِشفرتِ مف وف هو لفيفِهمف إِثفمف د  عف يفرو إِي وف لفجف ةف مف رف إِلفِهي صفخف حا  وف ِلي صفرف

ِة. الحِذي      ِلك  كفبِير  عفلفى كولتِ الِلهف بح إِلفه  عفِظيم  مف تِفو لفهو. لفنح الرح اۭت نفهف نِيمف بِتفرف ۭد وف مف هو بِحف امف لفِصنفا. نفتفقفدحمو أفمف ةِ خف رف تِفو ِلصفخف ِ نفهف بت نتِمو ِللرح هفلومح نورف
اِلِقنفا لفنحهو ِ خف بت امف الرح ثوو أفمف نفجف كفعو وف نفرف دو وف جو يفدفاهو سفبفكفتفا الفيفابِسفةف. هفلومح نفسف نفعفهو وف هووف صف رو وف ائِنو الفِجبفاِل لفهو. الحِذي لفهو الفبفحف زف خف ِض وف قفاِصيرو الفرف بِيفِدِه مف

بفنِي رح يفثو جف يحِة حف سحةف فِي الفبفرتِ ِم مف ِريبفةف ِمثفلف يفوف ا فِي مف تفهو ففلف توقفس وا قولووبفكومف كفمف وف تومف صف مف إِنف سفِمعف غفنفمو يفِدِه. الفيفوف عفاهو وف رف نو شفعفبو مف نفحف نفا وف هووف إِلفهو
تو فِي فقفسفمف هومف لفمف يفعفِرفووا سوبوِلي]. ففأ مف وف ال  قفلفبوهو : [هومف شفعفب  ضف قولفتو قفت  ذفِلكف الفِجيلف وف بفِعينف سفنفة  مف وا أفيفضا  فِعفِلي أفرف رو ونِي. أفبفصف تفبفرو كومو. اخف آبفاؤو

تِي احف لوونف رف خو بِي لف يفدف غفضف

ِم ثووا بفيفنف الومف دتِ لفِصِه. حف ۭم بِخف ۭم إِلفى يفوف وا ِمنف يفوف رو هو بفشتِ مف ِ بفاِركووا اسف بت وا ِللرح نتِمو ِض. رف ِ يفا كولح الفرف بت نتِِمي ِللرح ِديدفة . رف ة  جف نِيمف ِ تفرف بت وا ِللرح نتِمو رف
ب  ففقفدف ا الرح نفام  أفمح ِة الش عووِب أفصف ِة. لفنح كولح آِلهف هووب  هووف عفلفى كولتِ الِلهف ا  مف ِميد  ِجدت حف بح عفِظيم  وف ائِبِِه. لفنح الرح ِميعِ الش عووِب بِعفجف ِدِه بفيفنف جف جف بِمف
دف جف ِ مف بت وا ِللرح مو ة . قفدتِ قووح دا  وف جف ِ مف بت وا ِللرح مو ِ يفا قفبفائِلف الش عووِب قفدتِ بت وا ِللرح مو قفِدِسِه. قفدتِ الو فِي مف مف الفجف هو. الفِعز  وف لفل  قودحامف جف د  وف جف اِت. مف اوف نفعف السحمف صف
. أفيفضا  لفكف ب  قفدف مف ِم: [الرح ِض. قوولووا بفيفنف الومف هو يفا كولح الفرف تفِعِدي قودحامف قفدحسفۭة. ارف ِ فِي ِزينفۭة مو بت دووا ِللرح جو هو. اسف لووا ِديفارف خو ادف ة  وف ِمِه. هفاتووا تفقفِدمف اسف

ا كول  مف قفلو وف ذفِل الفحف هو. ِليفجف ِملفؤو رو وف ضو ِليفِعجح الفبفحف تفِهجِ الفرف لفتفبف اتو وف اوف حِ السحمف ِة]. ِلتفففرف تِقفامف عو. يفِدينو الش عووبف بِاِلسف زف عف كوونفةو ففلف تفتفزف سف تفثفبحتفِت الفمف
انفتِِه فمف الش عووبف بِأ ِل وف كوونفةف بِالفعفدف سف . يفِدينو الفمف ضف اءف ِليفِدينف الفرف اءف. جف ِ لفنحهو جف بت امف الرح ِر أفمف عف اِر الفوف جف نحمف ِحينفئِۭذ كول  أفشف فِيِه. ِلتفتفرف

ِرقو توحف هو تفذفهفبو نفار  وف ِسيتِِه. قودحامف ق  قفاِعدفةو كورف الفحف لو وف لفهو. الفعفدف وف بفابو حف الضح ابو وف ةو. السححف ائِرو الفكفثِيرف زف حِ الفجف لفتفففرف ضو وف لفكف ففلفتفبفتفِهجِ الفرف ب  قفدف مف افلرح
ِت بفرف ا. أفخف ِض كولتِهف ِ قودحامف سفيتِِد الفرف بت امف الرح عِ قودح . ذفابفِت الفِجبفالو ِمثفلف الشحمف تفعفدفتف ارف ضو وف أفِت الفرف كوونفةف. رف سف وقوهو الفمف اءفتف بورو لفهو. أفضف وف هو حف دفاءف أفعف

ِة. سفِمعفتف ِميعف الِلهف دووا لفهو يفا جف جو نفاِم. اسف ففتفِخِرينف بِالفصف وۭت الفمو نفحو ثفاۭل مف ى كول  عفابِِدي تِمف زف دفهو. يفخف جف ِميعو الش عووِب مف أفى جف رف ِلِه وف اتو بِعفدف اوف السحمف
ِة. يفا تف ِجدتا  عفلفى كولتِ الِلهف ِض. عفلفوف ب  عفِلي  عفلفى كولتِ الفرف . لفنحكف أفنفتف يفا رف ب  كفاِمكف يفا رف ِل أفحف تف بفنفاتو يفهووذفا ِمنف أفجف ابفتفهفجف تف وف نو ففففِرحف يفوف ِصهف
ا وا أفي هف حو تفِقيِمي الفقفلفِب. اففرف سف ح  ِللفمو ففرف يِق وف دتِ ِرعف ِللصتِ . نوور  قفدف زو ِقذوهومف اِر يونف رف افِظ  نوفووسف أفتفِقيفائِِه. ِمنف يفِد الفشف . هووف حف ِ أفبفِغضووا الشحرح بت ِحبتِي الرح مو

ِسِه رف قودف دووا ِذكف مف احف ِ وف بت يقوونف بِالرح دتِ الصتِ

تفهو مف حف هو. ذفكفرف رف ِم كفشففف بِرح هو. ِلعويووِن الومف لفصف ب  خف لفنف الرح ِسِه. أفعف اعو قودف ِذرف تفهو يفِمينوهو وف لحصف . خف ائِبف نفعف عفجف ِديدفة  لفنحهو صف ة  جف نِيمف ِ تفرف بت وا ِللرح نتِمو رف
ِ بِعووۭد. بت وا ِللرح نتِمو ن وا. رف غف وا وف نتِمو رف تِفووا وف ِض. اهف ِ يفا كولح الفرف بت تِِفي ِللرح لفصف إِلفِهنفا. اِهف ِض خف أفتف كول  أفقفاِصي الفرف . رف ائِيلف رف انفتفهو ِلبفيفِت إِسف أفمف وف
فتِقف ارو ِلتوصف ا. الفنفهف السحاِكنوونف فِيهف كوونفةو وف سف هو الفمف ِملفؤو رو وف ِ. ِليفِعجح الفبفحف بت ِلِك الرح تِفووا قودحامف الفمف ِت الص وِر اهف وف صف اِق وف ِت نفِشيۭد. بِالفبفوف صفوف بِعووۭد وف

ِة تِقفامف الش عووبف بِاِلسف ِل وف كوونفةف بِالفعفدف سف . يفِدينو الفمف ضف اءف ِليفِدينف الفرف ِ لفنحهو جف بت امف الرح عا  أفمف نتِمف مف بِالفيفاِدي الفِجبفالو ِلتورف

عفاۭل هووف عفلفى كولتِ الش عووِب.    نف وف يفوف ب  عفِظيم  فِي ِصهف . الرح ضو لو الفرف لفزف وبِيِم. تفتفزف اِلس  عفلفى الفكفرو . هووف جف تفِعدو الش عووبو . تفرف لفكف ب  قفدف مف افلرح
. عفل وا ل  فِي يفعفقووبف عفدف قتا  وف يفتف حف رف ةف. أفنفتف أفجف تِقفامف . أفنفتف ثفبحتح اِلسف قح ِلِك أفنف يوِحبح الفحف ِعز  الفمف . وف . قود وس  هووف هووبف الفمف كف الفعفِظيمف وف مف دوونف اسف مف يفحف

هووف بح وف ِمِه. دفعووا الرح عوونف بِاسف وئِيلو بفيفنف الحِذينف يفدف مو صف نفتِِه وف ونو بفيفنف كفهف هفارو وسفى وف . مو يفِه. قود وس  هووف ِطِئ قفدفمف وف دووا ِعنفدف مف جو اسف نفا وف بح إِلفهف الرح
مف . إِلفها  غففوورا  كونفتف لفهو مف بفتف لفهو تفجف نفا أفنفتف اسف ب  إِلفهو ا الرح . أفي هف ةف الحتِي أفعفطفاهومف الفففِريضف ادفاتِِه وف ِفظووا شفهف . حف مف هو لحمف اِب كف وِد السححف . بِعفمو مف ابف لفهو تفجف اسف

نفا قود وس  بح إِلفهف ِسِه لفنح الرح بفِل قودف دووا فِي جف جو اسف نفا وف بح إِلفهف . عفل وا الرح نفتفِقما  عفلفى أفففعفاِلِهمف مو وف

غفنفمو نو شفعفبوهو وف لفهو نفحف نفعفنفا وف بح هووف او. هووف صف وا أفنح الرح لفمو ن ۭم. اعف تِِه بِتفرف رف ضف لووا إِلفى حف خو حۭ. ادف بح بِففرف بودووا الرح ِض. اعف ِ يفا كولح الفرف بت تِِفي ِللرح اِهف
انفتوهو ۭر أفمف ۭر ففدفوف إِلفى دفوف توهو وف مف حف . إِلفى الفبفِد رف اِلح  بح صف هو لفنح الرح مف دووهو بفاِركووا اسف مف بِيحِ. احف هو بِالتحسف ۭد ِديفارف مف ابفهو بِحف لووا أفبفوف خو عفاهو. ادف رف مف

صدق ا العظيم



سورة داؤد
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آية ا كشف لداود
 

نتِي ما  أوغف كف حو ة  وف مف حف نتِمو. رف ب  أورف سفِط بفيفتِي. أفتفعفقحلو فِي طفِريۭق كفاِمۭل. لفكف يفا رف اِل قفلفبِي فِي وف لوكو فِي كفمف ؟ أفسف تفى تفأفتِي إِلفيح نفيح. مف عو قودحامف عفيف لف أفضف
ِديئا  را  رف تو. أفمف يفغفاِن أفبفغفضف لف الزح ج  يفبفعودو عفنتِي. لف يفلفصفقو بِي. عفمف عفوح ِرفوهو. قفلفب  مو يرو لف أفعف رتِ ا  هفذفا أفقفطفعوهو. الشتِ اِحبفهو ِسرت .الحِذي يفغفتفابو صف

تفِملوهو نفتفِفخو الفقفلفِب لف أفحف مو بِرو الفعفيفِن وف تفكف سف ِعي. مو مف مف ِلسفهو ِض ِلكفيف أوجف نفاِء الفرف نِي. عفيفنفايف عفلفى أومف ِدمو سفطف. السحاِلكو طفِريقا  كفاِمل  هووف يفخف كونو وف لف يفسف
امف عفيفنفيح. بفيفتِي عفاِملو ِغشتۭ مو بِالفكفِذِب لف يفثفبوتو أفمف لتِ تفكف ِ كولح ففاِعِلي اِلثفِم. الفمو بت ِدينفِة الرح ِض لفقفطفعف ِمنف مف اِر الفرف رف ِميعف أفشف بفاِكرا  أوبِيدو جف  

 

اِخي لف إِلفيفكف صورف خو لفيفدف تفِمعف صفلفتِي وف ب  اسف ِم ِضيِقي. يفا رف نتِي فِي يفوف هفكف عف جف بف وف جو عووكف. لف تفحف ِم أفدف تفِجبف ِلي سفِريعا . أفِملف إِلفيح أوذونفكف فِي يفوف .اسف
قِيۭد قفدف يفبِسفتف ِعظفاِمي ِمثفلو وف اۭن وف بفِزي. لفنح أفيحاِمي قفدف ففنِيفتف فِي دوخف ِل خو تو عفنف أفكف وف تحى سفهف يفابِس  قفلفبِي حف ِب وف لففووح  كفالفعوشف ِت تفنفه ِدي. مف وف ِمنف صف

ِمي ِمي بِلفحف يحِة. لفِصقف عفظف تو قووقف الفبفرتِ بفهف ِب. أفشف ِة الفِخرف تو ِمثفلف بوومف حِ. ِصرف ففِرۭد عفلفى السحطف نف فووۭر مو تو كفعوصف ِصرف نِي. سفِهدفتو وف يحرف مف كولحهو عف الفيفوف

دفائِيف لففووا عفلفيح. أفعف نِقوونف عفلفيح حف لفتفنِي. الفحف مف ِطكف لفنحكف حف سفخف بِكف وف وعۭ بِسفبفِب غفضف ابِي بِدومو تو شفرف جف زف مف بفِز وف ادف ِمثفلف الفخو مف إِنتِي قفدف أفكفلفتو الرح
تفنِي حف طفرف ِب يفبِسفتو. وف أفنفا ِمثفلو الفعوشف ائِۭل وف ۭر. أفيحاِمي كفِظلتۭ مف ۭر ففدفوف كف إِلفى دفوف رو ِذكف اِلس  وف ِر جف ب  ففإِلفى الدحهف ا أفنفتف يفا رف مو. أفمح حف تفرف أفنفتف تفقوومو وف

اءف الفِميعفادو أفففِة لفنحهو جف قفتو الرح نف لفنحهو وف يفوف ا. ِصهف ابِهف ن وا إِلفى تورف حف ا وف تِهف ارف وا بِِحجف لووِك. لفنح عفبِيدفكف قفدف سور  كول  مو ِ وف بت مف الرح مو اسف شفى الومف ففتفخف
دفكف جف ِض مف ِدِه. الفرف جف ى بِمف نف يورف يفوف ب  ِصهف هومف. إِذفا بفنفى الرح ذولف دوعفاءف لفمف يفرف طفرتِ وف فف. الفتفففتف إِلفى صفلفةِ الفموضف شفعفب  سفوف ِر الِخِر وف تفبو هفذفا ِللدحوف يوكف

بح لفقو يوسفبتِحو الرح ِسِه. يوخف فف ِمنف عولفِو قودف رف دحثف فِي. لفنحهو أفشف ِت ِلكفيف يوحف وف ِلقف بفنِي الفمف عف أفنِينف الفِسيِر ِليوطف مف ِض نفظفرف ِليفسف اِء إِلفى الفرف ب  ِمنف السحمف الرح
ِ بت اِلِك ِلِعبفادفةِ الرح مف الفمف عا  وف اعِ الش عووِب مف تِمف ِليمف ِعنفدف اجف شف بِيِحِه فِي أوورو بِتفسف ِ وف بت ِم الرح نف بِاسف يفوف تِي. ِصهف عحفف فِي الطحِريِق قووح رف أفيحاِمي. ضف .قفصح

ِف أفيحاِمي: [أفقوولو نِي فِي نِصف ِر الد هووِر ِسنووكف. يفا إِلفِهي لف تفقفبِضف لو يفدفيفكف. إِلفى دفهف اتو ِهيف عفمف اوف السحمف ضف وف أفنفتف. ِمنف قِدفۭم أفسحسفتف الفرف ِهيف تفبِيدو وف
هونح ففتفتفغفيحرو ۭب تفبفلفى كفِردفاۭء توغفيتِرو ا كفثفوف كول هف تفِهيف. تفبفقفى وف ِسنووكف لفنف تفنف أفنفتف هووف وف كف. وف امف مف توثفبحتو أفمف يحتوهو ذورتِ كونوونف وف نفاءو عفبِيِدكف يفسف أفبف ]

 

هو الفقود وسف مف ا فِي بفاِطنِي ِليوبفاِرِك اسف كول  مف بح وف سفنفاتِِه. بفاِرِكي يفا نفففِسي الرح لف تفنفسفيف كولح حف بح وف ِميعف ذونووبِِك. بفاِرِكي يفا نفففِسي الرح .الحِذي يفغفِفرو جف
اِضِك رف ِفي كولح أفمف يفاتفِك. الحِذي يفشف ةِ حف ففرف أفففِة. الحِذي يفففِدي ِمنف الفحو الرح ِة وف مف حف لوِك بِالرح لتِ ِر. الحِذي يوكف دحدو ِمثفلف النحسف ِك ففيفتفجف رف يفِر عومف بِعو بِالفخف الحِذي يوشف

لووِمينف. شفبفابوِك ظف ِميعِ الفمف اءف ِلجف الفقفضف لف وف ِري الفعفدف جف ب  مو ائِيلف أفففعفالفهو. افلرح رف بفنِي إِسف قفهو وف وسفى طورو فف مو وحِ. عفرح أووف  طفِويلو الر  رف ِحيم  وف ب  رف الرح
ِة مف حف كفثِيرو الرح ِر. وف ِقدو إِلفى الدحهف لف يفحف اِكمو إِلفى الفبفِد وف سفبف آثفاِمنفا. لف يوحف اِزنفا حف لفمف يوجف طفايفانفا وف سفبف خف عفنفا حف نفعف مف تِففاعِ. لفمف يفصف لفنحهو ِمثفلو ارف

ائِِفيِه توهو عفلفى خف مف حف ِض قفِويفتف رف قف الفرف اِت ففوف اوف عفاِصيفنفا. السحمف غفِرِب أفبفعفدف عفنحا مف ِرِق ِمنف الفمف شف بوعفِد الفمف أحفو. كف أحفو الفبو عفلفى الفبفنِينف يفتفرف ا يفتفرف كفمف
ائِِفيِه ب  عفلفى خف لفتفنفا. الرح نو. لفنحهو يفعفِرفو ِجبف اب  نفحف هو. يفذفكورو أفنحنفا تورف ِب أفيحامو ِهرو. اِلنفسفانو ِمثفلو الفعوشف قفِل كفذفِلكف يوزف ِر الفحف هف لفيفِه. كفزف لفنح ِريحا  تفعفبورو عف

ِضعوهو بفعفدو وف لف يفعفِرفوهو مف ذفاِكِري. ففلف يفكوونو وف ِدِه وف افِِظي عفهف لوهو عفلفى بفنِي الفبفنِينف ِلحف عفدف ائِِفيِه وف الفبفِد عفلفى خف ِر وف ِ ففإِلفى الدحهف بت ةو الرح مف حف ا رف أفمح
لووهفا ايفاهو ِليفعفمف صف توهو عفلفى الفكولتِ تفسوودو. وف لفكف مف مف ِسيحهو وف اِت ثفبحتف كورف اوف ب  فِي السحمف هو ِعنفدف. افلرح رف ففاِعِلينف أفمف ة  الف قفتفِدِرينف قووح لفئِكفتفهو الفمو بح يفا مف بفاِركووا الرح

ِت كفلفِمِه اعِ صفوف اتفهو. سفمف ضف رف هو الفعفاِمِلينف مف دحامف نووِدِه خو ِميعف جو بح يفا جف اِلِه. بفاِركووا الرح مف ِميعف أفعف بح يفا جف اِضعِ سولفطفانِِه. بفاِركووا الرح وف فِي كولتِ مف
بح بفاِرِكي يفا نفففِسيف الرح

 

بح ا . بفاِرِكي يفا نفففِسي الرح تف ِجدت ب  إِلفِهي قفدف عفظومف لفل  لفبِسفتف. يفا رف جف دا  وف جف اِت كفشوقحۭة. مف اوف ۭب الفبفاِسطو السحمف سفقتِفو عفلفِليفهو. اللحبِسو الن ورف كفثفوف الفمو
كفبفتفهو. بِالفِميفاِه رف ابف مف اِعلو السححف يحِ. الفجف ِة الرتِ نِحف اِشي عفلفى أفجف لفتفِهبفة . الفمف هو نفارا  مو دحامف خو تفهو ِريفاحا  وف لفئِكف انِعو مف ضف عفلفى. الصح سو الفرف ستِ ؤف الفمو

الفبفِد ِر وف عو إِلفى الدحهف زف عف اِعِدهفا ففلف تفتفزف ۭب. قفوف رف كفثفوف ا الفغفمف تفهف قف الفِجبفاِل تفِقفو الفِميفاهو. كفسفوف ِدكف تفِفر . ففوف عف ِت رف وف بو ِمنف صف رو اِركف تفهف .ِمِن انفتِهف
عفدو إِلفى الفِجبفاِل ا. تفصف تفهو لفهف ِضعِ الحِذي أفسحسف وف ما  لف تفتفعفدحاهو. تفنفِزلو إِلفى الفبِقفاعِ إِلفى الفمف ا توخو عفتف لفهف ضف ضف. وف يف الفرف ِجعو ِلتوغفطتِ رو عويوونا . لف تفرف ففجتِ افلفمو

ِديفِة ِري. فِي الفوف اِن الفبفرتِ. بفيفنف الفِجبفاِل تفجف يفوف ِقي كولح حف فهفا. تفسف أ اءو ظفمف ِسرو الفِفرف كونو. تفكف اِء تفسف ا طويوورو السحمف قفهف تا . ففوف وف عو صف اِن توسفمتِ .ِمنف بفيفِن الفغفصف
ضو. السحاقِي الفِجبفالف ِمنف عفلفِليِه بفعو الفرف اِلكف تفشف مف ِر أفعف ۭر. ِمنف ثفمف مف خف ِض وف بفۭز ِمنف الفرف اجِ خو رف ِة اِلنفسفاِن ِلخف مف ة  ِلِخدف رف ضف خو ائِِم وف با  ِللفبفهف نفبِتو عوشف الفمو

نِدو قفلفبف اِلنفسفاِن بفۭز يوسف خو يفِت وف ثفرف ِمنف الزح ِهِه أفكف جف اعِ وف حو قفلفبف اِلنفسفاِن ِللفمف بفهو. توففرتِ نفانف الحِذي نفصف زو لوبف ِ أفرف بت ارو الرح جف بفعو أفشف شو هونفاكف. تفشف يفثو توعفشتِ حف
افِيرو وو بفيفتوهو. الفعفصف ا اللحقفلفقو ففالسحرف عووِل. أفمح أ  ِللفِوبفاِر. الفِجبفالو الفعفاِليفةو ِللفوو لفجف ورو مف خو اقِيِت. الص  وف رف ِللفمف نفعف الفقفمف ا. صف غفِربفهف سو تفعفِرفو مف عفلو. الشحمف تفجف

ة  ففيفِصيرو لفيفل  ِر. ظولفمف عف اِن الفوف يفوف ا. فِيِه يفِدب  كول  حف هف ِلتفلفتفِمسف ِمنف ِا طفعفامف طوفف وف ِجرو ِلتفخف مف بفالو توزف ا. الفشف آِويهف فِي مف تفِمعو وف سو ففتفجف ِرقو الشحمف توشف
بِضو سفاِء. تفرف ِلِه إِلفى الفمف إِلفى شوغف ِلِه وف جو إِلفى عفمف رو ب . اِلنفسفانو يفخف الفكف يفا رف مف ظفمف أفعف ا أفعف نفعفتف! مف ۭة صف مف ا بِِحكف ضو ِمنف ِغنفاكف. كولحهف لنفة  الفرف هفذفا. مف

اِف رف اِسعو الفطف رو الفكفبِيرو الفوف بحابفات  بِلف عفدفۭد. الفبفحف عف ِكبفاۭر. هونفاكف دف اۭن مف يفوف ِري الس فونو. ِصغفارو حف لفقفتفهو ِليفلفعفبف فِيِه. هونفاكف تفجف ا. لفِويفاثفانو هفذفا خف كول هف



ا فِي ِحينِِه ا قووتفهف قفهف زو ى ِلتفرف جح ا ففتفلفتفِقطو. إِيحاكف تفتفرف يفرا . توعفِطيهف بفعو خف تفاعو. تفففتفحو يفدفكف ففتفشف هفكف ففتفرف جف بو وف جو ا. تفحف ابِهف إِلفى تورف وتو وف ا ففتفمو هف احف وف تفنفِزعو أفرف
لفقو. تفعوودو كف ففتوخف وحف ِسلو رو ِض. تورف هف الفرف جف دو وف دتِ توجف ِر. وف ِ إِلفى الدحهف بت دو الرح جف اِلِه. يفكوونو مف مف فعف ب  بِأ حو الرح تفِعدو. يفففرف ِض ففتفرف س . النحاِظرو إِلفى الفرف يفمف

نو يفاتِي. الفِجبفالف ففتودفختِ ِ فِي حف بت ِ. أوغفنتِي ِللرح بت حو بِالرح أفنفا أفففرف ودا  ففيفلفذ  لفهو نفِشيِدي وف جو وف تو مف ا دومف نتِمو ِللفِهي مف ارو. أورف رف الفشف ِض وف طفاةو ِمنف الفرف ِلتوبفِد الفخو
بح. لف يفكوونووا بفعفدو لوويفا. بفاِرِكي يفا نفففِسي الرح هفلتِ

 

بح دووا الرح مف ِمِه. اِحف عووا بِاسف اِلِه. ادف مف فعف ِم بِأ فووا بفيفنف الومف وا لفهو. غفن وا لفهو. عفرتِ نتِمو ائِبِِه. رف قود وِس. أفنفِشدووا بِكولتِ عفجف ِمِه الف وا بِاسف حف قولووبو. اففتفِخرو ِلتفففرف
بح تفهو. الحِذينف يفلفتفِمسوونف الرح رف قودف بح وف لوبووا الرح هو دفائِما . اوطف هف جف اِهيمف عفبفِدِه يفا. الفتفِمسووا وف يحةف إِبفرف كفامف ففِمِه يفا ذورتِ أفحف نفعف آيفاتِِه وف ائِبفهو الحتِي صف وا عفجف اذفكورو
تفاِريِه خف هو. بفنِي يفعفقووبف مو كفامو ِض أفحف نفا فِي كولتِ الفرف ب  إِلفهو اِهيمف. هووف الرح ۭر الحِذي عفاهفدف بِِه إِبفرف صفى بِِه إِلفى أفلفِف دفوف هو كفلفما  أفوف دف ِر عفهف ذفكفرف إِلفى الدحهف

دا  أفبفِديتا  قفائِل  ائِيلف عفهف رف ِلسف ة  وف اقف ففثفبحتفهو ِليفعفقووبف ففِريضف حف هو ِلسف قفسفمف اثِكومف: [وف بفلف ِميرف نفعفانف حف ضف كف ِطي أفرف صفى قفِليِلينف]. لفكف أوعف إِذف كفانووا عفدفدا  يوحف
ا بفاءف فِيهف غورف رف. وف لفكفۭة إِلفى شفعفۭب آخف مف ۭة ِمنف مف ۭة إِلفى أومح ِلِهمف قفائِل . ذفهفبووا ِمنف أومح لووكا  ِمنف أفجف بحخف مو مف بفلف وف هو ِلمو ائِي: [ففلفمف يفدفعف إِنفسفانا  يفظف سفحف س وا مو لف تفمف

بِيفائِي لف توِسيئووا إِلفى أفنف ِض]. وف وعِ عفلفى الفرف بفِز كولحهو. دفعفا بِالفجو امف الفخو ل . كفسفرف قِوف جو مف رف هو امف سفلف أفمف لفيفِه. بِيعف يووسوفو عفبفدا . أفرف قفيفِد ِرجف فِي. آذووا بِالف
تِِه ِلمف ِجيِء كف قفِت مف لفتف نفففسوهو إِلفى وف ِديِد دفخف نفهو. الفحف تفحف ِ امف بت لو الرح لحهو. قفوف ِلكو ففحف سفلف الفمف لفقفهو. أفرف فطف سفلف سولفطفانو الشحعفِب ففأ هو سفيتِدا  عفلفى بفيفتِِه. أفرف أفقفامف

ة  مف هو ِحكف شفايِخف مف مف يوعفلتِ ادفتِِه وف سفبف إِرف هو حف سفاءف ؤف لفِكِه ِليفأفِسرف رو سفلحطا  عفلفى كولتِ مو مو اۭم. وف ِض حف بف فِي أفرف يفعفقووبو تفغفرح رف وف ائِيلو إِلفى ِمصف رف اءف إِسف عفلف. ففجف جف
دفائِِه هو عفلفى أفعف أفعفزح ا  وف ثفِمرا  ِجدت تفالووا عفلفى عفبِيِدِه. شفعفبفهو مو مف ِليوبفِغضووا شفعفبفهو ِليفحف لف قولووبفهو وح هو. حف تفارف ونف الحِذي اخف هفارو هو وف وسفى عفبفدف سفلف مو ا. أفرف أفقفامف

اۭم ِض حف ائِبف فِي أفرف عفجف مف كفلفمف آيفاتِِه وف نفهو هو. بفيف لفمف يفعفصووا كفلفمف تف وف لفمف فظف ة  ففأ سفلف ظولفمف مف. أفرف اكفهو مف قفتفلف أفسف مف إِلفى دفۭم وف لف ِميفاهفهو وح مف. حف هو ضو أفففاضفتف أفرف
لووِكِهمف اِدعِ مو خف تحى فِي مف ففاِدعف حف وِمِهمف. ضف الفبفعووضو فِي كولتِ توخو اءف الذ بحانو وف رف ففجف ِضِهمف. أفمف تفِهبفة  فِي أفرف لف نفارا  مو دا  وف هومف بفرف طفارف عفلف أفمف بف. جف رف ضف

وِمِهمف اِر توخو جف كفسحرف كولح أفشف مف وف تِينفهو مف وف هو ومف ۭب فِي بِلفِدِهمف. كورو فكفلف كولح عوشف غفاءو بِلف عفدفۭد ففأ غفوف ادو وف رف اءف الفجف رف ففجف ِضِهمف. أفمف ارف أفرف أفكفلف أفثفمف قفتفلف كولح. وف
تِِهمف ائِلف كولتِ قووح ِضِهمف أفوف ۭر فِي أفرف بفاِطِهمف عفاثِر . بِكف لفمف يفكونف فِي أفسف ذفهفۭب وف ۭة وف مف بِِفضح هو جف رف فخف لفيفِهمف. ففأ مف سفقفطف عف بفهو عف وِجِهمف لفنح رو رو رو بِخو تف ِمصف .ففِرحف

نفارا  ِلتوِضيءف اللحيفلف فا  وف ابا  سفجف مف. بفسفطف سفحف بفعفهو اِء أفشف بفزف السحمف خو ى وف فتفاهومف بِالسحلفوف فلووا ففأ أ ِت الفِميفاهو. سف رف ةف ففانفففجف رف خف تف فِي الفيفابِسفِة. شفقح الصح رف جف
را  ن ۭم. نفهف تفاِريِه بِتفرف خف مو اجۭ وف بفهو بِابفتِهف جف شفعف رف فخف اِهيمف عفبفِدِه ففأ عف إِبفرف ِسِه مف ةف قودف ِم. لفنحهو ذفكفرف كفِلمف اِضيف الومف طفاهومف أفرف أفعف ثووهو ِلكفيف. وف رف تفعفبف الش عووِب وف وف

ائِعفهو يوِطيعووا شفرف هو وف ائِضف ففظووا ففرف لوويفا. يفحف هفلتِ

 

لوويفا تفهو. هفلتِ مف حف اِلح  لفنح إِلفى الفبفِد رف بح لفنحهو صف دووا الرح مف قح. احف افِِظينف الفحف بِرو بِكولتِ تفسفابِيِحِه؟ طووبفى ِللفحف نف يوخف ِ؟ مف بت وِت الرح بفرو لحمو بِجف نف يفتفكف مف
انِعِ الفبِرح فِي كولتِ ِحيۭن ِللصح ا شفعفبِكف. وف ب  بِِرضف نِي يفا رف تفاِريكف. اذفكورف خف يفرف مو ى خف لفِصكف لفرف نِي بِخف دف تِكف. تفعفهح حِ أومح حف بِففرف عف. لفففرف لفففتفِخرف مف

اثِكف عف آبفائِنفا. ِميرف أفنفا مف طف نفبفنفا. أفخف أفذف أفنفا وف ائِبفكف. أفسف وا عفجف مو رف لفمف يفففهف نفا فِي ِمصف ِر. آبفاؤو ِر ِعنفدف بفحف دووا ِعنفدف الفبفحف رح اِحِمكف ففتفمف رف ةف مف وا كفثفرف لفمف يفذفكورو
وتِِه. سووۭف بفرو فف بِجف ِمِه ِليوعفرتِ ِل اسف مف ِمنف أفجف هو لحصف يحِة. ففخف الفبفرتِ جِ كف هومف فِي الل جف سفيحرف رف سووۭف ففيفبِسف وف رف بفحف انفتفهف ففدفاهومف. وف بفِغِض وف مف ِمنف يفِد الفمو هو لحصف خف وف

ِ ايِِقيِهمف. ِمنف يفِد الفعفدووت غفطحِت الفِميفاهو موضف مف لفمف يفبفقف. وف اِحد  ِمنفهو نووا بِكفلفِمِه. وف بِيِحِه. ففآمف الفهو. غفن وا بِتفسف مف عووا ففنفسووا أفعف رف تفهو. أفسف شوورف وا مف .لفمف يفنفتفِظرو
قفففِر بووا اف فِي الف رح جف يحِة وف ة  فِي الفبفرتِ وف تفهووا شفهف فوِسِهمف. بفِل اشف ال  فِي أفنف سفلف هوزف أفرف مف وف لفهو طفاهومف سوؤف فعف ونف قود وسف. ففأ هفارو لحِة وف حف وسفى فِي الفمف سفدووا مو حف وف

ِ بت اعفتِِهمف. الرح مف تفعفلفتف نفار  فِي جف اشف امف وف ِة أفبِيرف اعف مف طفبفقفتف عفلفى جف ابفتفلفعفتف دفاثفانف وف ضو وف ِت الفرف ارف. ففتفحف رف قف الفشف رف ل  فِي. اللِهيبو أفحف نفعووا ِعجف صف
ۭر آِكِل عوشفۭب دفهومف بِِمثفاِل ثفوف جف لووا مف أفبفدف بووۭك وف سف ثفاۭل مف دووا ِلتِمف سفجف وِريبف وف ِض. حو ائِبف فِي أفرف عفجف رف وف انِعف عفظفائِمف فِي ِمصف مو الصح هو لتِصف خف نفسووا اف مو

ِر سووۭف ففقفالف بِإِهفلفِكِهمف اِوفف عفلفى بفحف خف مف اۭم وف بفهو عفنف إِتفلففِِهمف. حف ِرفف غفضف هو ِليفصف قففف فِي الثحغفِر قودحامف هو وف تفارو خف وسفى مو لف مو ضف. لفوف ذفلووا الفرف رف وف
تِِه. الشحِهيحةف ِلمف ِمنووا بِكف وا فِي ِخيفاِمِهمف. لفمف يوؤف رو مف رف مف بفيفنف. بفلف تفمف لفهو ِقطف نفسف ِليوسف يحِة وف مف فِي الفبفرتِ ِقطفهو لفيفِهمف ِليوسف ففعف يفدفهو عف ِ ففرف بت ِت الرح عووا ِلصفوف مف لفمف يفسف

اِضي دفهومف فِي الفرف ِليوبفدتِ ِم وف تفى. الومف وف لووا ذفبفائِحف الفمف أفكف تفعفلحقووا بِبفعفِل ففغوورف وف و. وف بفأ مو الفوف هو مف اِلِهمف ففاقفتفحف مف فعف أفغفاظووهو بِأ تفنفعف. وف دفانف ففامف اسو وف قففف فِينفحف ففوف
و بفأ ۭر إِلفى الفبفِد. الفوف ۭر ففدفوف ا  إِلفى دفوف ِسبف لفهو ذفِلكف بِرت وسفى بِسفبفبِِهمف. ففحو فذحى مو تحى تفأ ِريبفةف حف اِء مف طووهو عفلفى مف خف أفسف طف. وف تحى ففرف هو حف وحف وا رو ر  مف أفمف لفنحهو

ففتفيفِه كا . بِشف مف شفرف تف لفهو ارف مف ففصف هو نفامف عفبفدووا أفصف مف وف الفهو مف وا أفعف تفعفلحمو ِم وف تفلفطووا بِالومف مف بفِل اخف نفهو ب  عف مو الرح مف الحِذينف قفالف لفهو تفأفِصلووا الومف وا. لفمف يفسف ذفبفحو وف
اِلِهمف مف فعف سووا بِأ تفنفجح اِء وف مف ضو بِالدتِ تفدفنحسفِت الفرف نفعفانف وف نفاِم كف وهومف لفصف بفنفاتِِهِم الحِذينف ذفبفحو ِكيتا  دفمف بفنِيِهمف وف قووا دفما  زف رف أفهف ثفاِن وف بفنفاتِِهمف ِللفوف بفنِيِهمف وف

فففعفاِلِهمف نووا بِأ زف بفِغضووهومف. وف لفيفِهمف مو تفسفلحطف عف ِم وف مف ِليفِد الومف هو لفمف أفسف اثفهو وف كفِرهف ِميرف ِ عفلفى شفعفبِِه وف بت ِميف غفضفبو الرح هومف ففذفل وا. ففحف دفاؤو مف أفعف غفطفهو ضف وف
قفذفهومف ة  أفنف اۭت كفثِيرف رح تف يفِدِهمف مف ط وا بِإِثفِمِهمف. تفحف انفحف تِِهمف وف شوورف ا هومف ففعفصووهو بِمف نفِدمف. أفمح دفهو وف مف عفهف ذفكفرف لفهو مف وف هو اخف ففنفظفرف إِلفى ِضيِقِهمف إِذف سفِمعف صورف

تِِه مف حف ةِ رف سفبف كفثفرف ة  قودحامف كولتِ الحِذينف سفبووهومف. حف طفاهومف نِعفمف أفعف رف. وف نفتفففاخف ِسكف وف مف قودف دف اسف مف ِم ِلنفحف عفنفا ِمنف بفيفِن الومف مف اجف نفا وف ب  إِلفهو ا الرح نفا أفي هف لتِصف خف
بِيِحكف إِلفى الفبفِد. بِتفسف ِل وف ائِيلف ِمنف الفزف رف ب  إِلفهو إِسف ك  الرح بفارف يفقوولو كول  الشحعفِب. مو لوويفا]. آِمينف: [وف هفلتِ

 

تفهو مف حف اِلح  لفنح إِلفى الفبفِد رف بح لفنحهو صف دووا الرح مف ِمنف. اِحف ِرِق وف شف مف ِمنف الفمف عفهو مف ِمنف الفبولفدفاِن جف ِ وف ِ الحِذينف ففدفاهومف ِمنف يفِد الفعفدووت بت ففِدي و الرح ِليفقولف مف
ِر ِمنف الفبفحف اِل وف مف غفِرِب ِمنف الشتِ يحِة فِي قفففۭر بِلف طفِريۭق. الفمف ِدينفةف سفكفۭن. تفاهووا فِي الفبفرتِ مف فِيِهمف. لفمف يفِجدووا مف يفتف أفنففوسوهو .ِجيفاع  ِعطفاش  أفيفضا  أفعف

ِدينفِة سفكفۭن تفِقيما  ِليفذفهفبووا إِلفى مف سف هفدفاهومف طفِريقا  مو قفذفهومف ِمنف شفدفائِِدِهمف وف فنف ِ فِي ِضيِقِهمف ففأ بت وا إِلفى الرح خو تِِه. ففصفرف مف حف بح عفلفى رف دووا الرح مف ففلفيفحف
ائِبِِه ِلبفنِي آدفمف عفجف ِديِد. وف الفحف وثفِقينف بِالذ لتِ وف ِت مو وف ِظلفِل الفمف ِة وف لفمف لووسف فِي الظ  بفزا  الفجو ائِعفة  خو ف نفففسا  جف لف مف تفِهيفة  وف شف بفعف نفففسا  مو مف. لفنحهو أفشف لفنحهو

مف بِتفعفۭب فذفلح قولووبفهو ِ ففأ ةف الفعفِليت شوورف أفهفانووا مف ِعينف. عفصووا كفلفمف ِا وف لف مف وا وف ثفرو مف ِمنف شفدفائِِدِهمف. عف هو لحصف ِ فِي ِضيِقِهمف ففخف بت وا إِلفى الرح خو .ثومح صفرف



قفطحعف قويوودفهومف ِت وف وف ِظلفِل الفمف ِة وف لفمف مف ِمنف الظ  هو جف رف ائِبِِه ِلبفنِي آدفمف. أفخف عفجف تِِه وف مف حف بح عفلفى رف دووا الرح مف قفطحعف. ففلفيفحف اۭس وف اِريعف نوحف صف لفنحهو كفسحرف مف
ِديۭد اِرضف حف ِمنف آثفاِمِهمف يوذفل ونف. عفوف عفِصيفتِِهمف وف الو ِمنف طفِريِق مف هح الفجو ِت. وف وف اِب الفمف بووا إِلفى أفبفوف اقفتفرف مف كولح طفعفاۭم وف وا إِلفى. كفِرهفتف أفنففوسوهو خو رف ففصف

مف ِمنف شفدفائِِدِهمف هو لحصف ِ فِي ِضيِقِهمف ففخف بت لوكفاتِِهمف. الرح اهومف ِمنف تفهف نفجح ففاهومف وف تفهو ففشف ِلمف سفلف كف ائِبِِه ِلبفنِي آدفمف. أفرف عفجف تِِه وف مف حف بح عفلفى رف دووا الرح مف ففلفيفحف
ن ۭم الفهو بِتفرف مف لفيفعود وا أفعف ِد وف مف وا لفهو ذفبفائِحف الفحف لفيفذفبفحو ِ. وف بت الف الرح مف أووا أفعف ةِ هومف رف ل  فِي الفِميفاِه الفكفثِيرف فوِن الفعفاِملوونف عفمف ِر فِي الس  افلنحاِزلوونف إِلفى الفبفحف

ِق ائِبفهو فِي الفعومف عفجف هو. وف اجف وف ففعفتف أفمف فهفاجف ِريحا  عفاِصففة  ففرف رف ففأ اِق. أفمف مف بِطوونف إِلفى الفعف اِت يفهف اوف عفدوونف إِلفى السحمف مف بِالشحقفاِء. يفصف .ذفابفتف أفنففوسوهو
تِِهِم ابفتوِلعفتف مف كول  ِحكف اِن وف رف ونف ِمثفلف السحكف نححو يفتفرف ايفلوونف وف مف. يفتفمف هو لتِصو ِمنف شفدفائِِدِهمف يوخف ِ فِي ِضيِقِهمف وف بت ونف إِلفى الرح خو رو ئو الفعفاِصففةف. ففيفصف دتِ يوهف

ا هف اجو وف كوتو أفمف تفسف كونو وف ففإِ الحِذي يوِريدوونفهو. ففتفسف رف ِديِهمف إِلفى الفمف أووا ففيفهف مف هفدف ونف لفنحهو حو ائِبِِه ِلبفنِي آدفمف. ففيفففرف عفجف تِِه وف مف حف بح عفلفى رف دووا الرح مف .ففلفيفحف

شفايِخِ ِلِس الفمف جف وهو فِي مف لفيوسفبتِحو عِ الشحعفِب وف مف جف ففعووهو فِي مف لفيفرف ة  ِمنف شفرتِ. وف ةف سفبِخف ثفِمرف ضف الفمو الفرف عفطفشفة  وف اِريف الفِميفاِه مف جف مف ارف قِففارا  وف عفلو الفنفهف يفجف
ا ضا  يفبفسا  يفنفابِيعف ِميفاۭه. السحاِكنِينف فِيهف أفرف عفلو الفقفففرف غفِديرف ِميفاۭه وف ِدينفةف سفكفۭن. يفجف يتِئوونف مف ِكنو هونفاكف الفِجيفاعف ففيوهف يوسف يفغفِرسوونف. وف قوول  وف عوونف حو رف يفزف وف

لحۭة رف غف نفعو ثفمف وما  ففتفصف مف. كورو هو ائِمف لف يوقفلتِلو بفهف ا  وف ونف ِجدت ثورو مف ففيفكف يوبفاِركوهو ِن. وف زف الفحو غفِط الشحرتِ وف نوونف ِمنف ضف يفنفحف انا  عفلفى. ثومح يفِقل ونف وف كوبو هفوف يفسف
عفاِن الفغفنفِم قفبفائِلف ِمثفلف قوطف عفلو الف يفجف ِكينف ِمنف الذ لتِ وف يوعفلتِي الفِمسف مف فِي تِيۭه بِلف طفِريۭق وف يوِضل هو سفاءف وف ؤف كول  إِثفۭم. رو ونف وف حو ونف ففيفففرف تفِقيمو سف ى ذفِلكف الفمو يفرف

ِ. يفسود  ففاهو بت اِحمف الرح رف يفتفعفقحلو مف ففظو هفذفا وف ِكيما  يفحف نف كفانف حف مف

 

نتِمو. ثفابِت  قفلفبِي يفا او أورف ِدي. أوغفنتِي وف جف الفعوودو. كفذفِلكف مف بفابو وف ا الرح تفيفِقِظي أفيحتوهف را . اسف تفيفِقظو سفحف نتِمو لفكف. أفنفا أفسف أورف ب  وف دوكف بفيفنف الش عووِب يفا رف مف أفحف
ِم ق كف. بفيفنف الومف اِم حف إِلفى الفغفمف اِت وف اوف قف السحمف تف ففوف تفكف قفدف عفظومف مف حف دوكف. لفنح رف جف ِض مف تفِفعف عفلفى كولتِ الفرف لفيفرف اِت وف اوف مح عفلفى السحمف تفِفعِ اللهو ِلكفيف. ارف

كف وف أفِحبحاؤو تفِجبف ِلي. يفنفجو اسف لتِصف بِيفِمينِكف وف ِسِه. خف لحمف بِقودف اِديف سوك وتف. افلو قفدف تفكف أفقِيسو وف تفِهجو أفقفِسمو شفِكيمف وف نفسحى. أفبف وذفةو. ِلي ِجلفعفادو ِلي مف ايِمو خو أفففرف
أفِسي انِي. رف لفجف وف تِي. يفهووذفا صف ضف حف وآبو ِمرف حو نفعفِلي. مو رف تِِفي عفلفيح. عفلفى أفدوومف أفطف ِطينو اهف نف. يفا ففلفسف نفِة؟ مف صح حف ِدينفِة الفمو نف يفقوودونِي إِلفى الفمف مف

لفصو اِلنفسفاِن يِق ففبفاِطل  هووف خف نا  فِي الضتِ ِطنفا عفوف يووِشنفا؟ أفعف عف جو جو يفا او مف رو لف تفخف تفنفا وف ففضف ؟ أفلفيفسف أفنفتف يفا او الحِذي رف ِدينِي إِلفى أفدوومف بِاِل. يفهف
نفا دفاءف هووف يفدووسو أفعف نفعو بِبفأفۭس وف  .نفصف

 

ففمو الفِغشتِ يِر وف رتِ ففتفحف عفلفيح ففمو الشتِ كوتف لفنحهو قفِد انف بِيِحي لف تفسف قفاتفلوونِي بِلف سفبفۭب. يفا إِلفهف تفسف اطووا بِي وف ِعي بِِلسفاِن كفِذۭب بِكفلفِم بوغفۭض أفحف وا مف لحمو .تفكف
ونفنِي اِصمو بحتِي يوخف حف ا أفنفا ففصفلفة . بفدفلف مف بتِي. أفمح بوغفضا  بفدفلف حو يفۭر وف ا  بفدفلف خف عووا عفلفيح شفرت ضف لفيفِقفف شفيفطفان  عفنف يفِمينِِه. وف يرا  وف لفيفِه ِشرتِ فقِمف أفنفتف عف .ففأ

ِطيحة  صفلفتوهو ففلفتفكونف خف نِبا  وف ذف جف مو رو وِكمف ففلفيفخف رو. إِذفا حو ذفهفا آخف ِظيففتوهو ِليفأفخو وف هو قفِليلفة  وف لفة . ِلتفكونف أفيحامو مف أفتوهو أفرف رف امف انا . ِليفكونف بفنووهو أفيفتفاما  وف ِليفتِهف بفنووهو تفيفهف
بِِهمف يفرا  ِمنف ِخرف يفلفتفِمسووا خف تفعفطووا وف يفسف بفاءو تفعفبفهو. وف ِب الفغورف لفيفنفهف ا لفهو وف ابِي كولح مف رف طفِد الفمو ف  عفلفى. ِليفصف غتِ تفرف لف يفكونف مو ة  وف مف حف لف يفكونف لفهو بفاِسط  رف

اهو يحتوهو. يفتفامف مف. ِلتفنفقفِرضف ذورتِ هو مو حف اسف ِه. فِي الفِجيِل الفقفاِدِم ِليومف ِطيحةو أومتِ حف خف لف تومف ِ وف بت لفيفقفِرضف ِمنف. ِليوذفكفرف إِثفمو آبفائِِه لفدفى الرح ِ دفائِما  وف بت امف الرح ِلتفكونف أفمف
هومف رف ِض ِذكف نفسفِحقف الفقفلفِب ِليوِميتفهو. الفرف الفمو ففِقيرا  وف ِكينا  وف سف ِف دف إِنفسفانا  ِم ة  بفلف طفرف مف حف نفعف رف ِل أفنحهو لفمف يفذفكورف أفنف يفصف لفمف. ِمنف أفجف فتفتفهو وف بح اللحعفنفةف ففأ أفحف وف

كفِة ففتفبفاعفدفتف عفنفهو يفۭت فِي ِعظفاِمِه. يوسفرح بِالفبفرف كفزف شفاهو وف لفتف كفِميفاۭه فِي حف بِِه ففدفخف نفةف ِمثفلف ثفوف لفبِسف اللحعف قفۭة. وف كفِمنفطف ۭب يفتفعفطحفو بِِه وف ثفوف ِلتفكونف لفهو كف
ا دفائِما  ا  عفلفى نفففِسي. يفتفنفطحقو بِهف لتِِمينف شفرت تفكف ةو الفمو رف أوجف ِ وف بت بفِغِضيح ِمنف ِعنفِد الرح ةو مو رف ِمكف. هفِذِه أوجف ِل اسف ِعي ِمنف أفجف نفعف مف ب  السحيتِدو ففاصف ا أفنفتف يفا رف .أفمح

نِي تفكف طفيتِبفة  نفجتِ مف حف وح  فِي دفاِخِلي. لفنح رف رو جف قفلفبِي مف ِكين  أفنفا وف ِمسف ِلِه ذفهفبفتو. ففإِنتِي ففِقير  وف يف ادفةۭ. كفِظلتۭ ِعنفدف مف رف تو كفجف تفففضف تفعفشفتفا ِمنف. انف بفتفايف ارف كف رو
ۭن ِمي هوِزلف عفنف ِسمف لفحف ِم وف وف تو عفارا  ِعنفدفهومف. الصح أفنفا ِصرف مف. وف وسفهو ؤو يونفِغضوونف رو ونف إِلفيح وف ب  إِلفِهي. يفنفظورو سفبف. أفِعنتِي يفا رف نِي حف لتِصف خف

تِكف مف حف وا أفنح هفِذِه ِهيف يفدوكف. رف لفمو لفيفعف ب  ففعفلفتف هفذفا. وف ا أفنفتف ففتوبفاِركو. أفنفتف يفا رف أفمح ا هومف ففيفلفعفنوونف وف حو. أفمح ا عفبفدوكف ففيفففرف وا أفمح زو خف وا وف ِليفلفبِسف. قفامو
دفاِء يِِهمف كفالرتِ لفيفتفعفطحفووا بِِخزف ل  وف جف ائِي خف مف هو. خوصف سفِط كفثِيِرينف أوسفبتِحو فِي وف ا  بِففِمي وف بح ِجدت دو الرح مف هو. أفحف لتِصف ِكيِن ِليوخف سف ِِ لفنحهو يفقوومو عفنف يفِميِن الفمف

ِمنف الفقفاِضينف عفلفى نفففِسِه

 

بتِي        ب  ِلرف يفكف: [قفالف الرح ِطئا  ِلقفدفمف وف دفاءفكف مف تحى أفضفعف أفعف ِلسف عفنف يفِمينِي حف نف]. اجف يفوف كف ِمنف ِصهف ب  قفِضيبف ِعزتِ ِسلو الرح سفِط. يورف تفسفلحطف فِي وف
دفائِكف ِر. أفعف ِحِم الفففجف قفدحسفۭة ِمنف رف تِكف فِي ِزينفۭة مو ِم قووح تفدفب  فِي يفوف نف دفاثفتِكف. شفعفبوكف مو لفنف يفنفدفمف. لفكف طفل  حف ب  وف أفنفتف كفاِهن  إِلفى الفبفِد عفلفى: [أفقفسفمف الرح

اِدقف لفِكي صف تفبفِة مف لووكا ]. رو ِزِه مو ِم ِرجف مو فِي يفوف طتِ ب  عفنف يفِمينِكف يوحف ِم. الرح اِسعفة . يفِدينو بفيفنف الومف ضا  وف ثفثا  أفرف ف جو لف ا. مف وسفهف ؤو قف رو ِر. سفحف ِمنف النحهف
أفسف ففعو الرح بو فِي الطحِريِق ِلذفِلكف يفرف رف يفشف

 

لوويفا اعفتِِهمف. هفلتِ مف جف تفِقيِمينف وف سف ِلِس الفمو جف بح بِكولتِ قفلفبِي فِي مف دو الرح مف ِ. أفحف بت الو الرح مف ة  ِهيف أفعف ا. عفِظيمف وِرينف بِهف رو سف لووبفة  ِلكولتِ الفمف طف اء . مف بفهف لفل  وف جف
لوهو قفائِم  إِلفى الفبفِد عفدف لوهو وف ائِبِِه. عفمف را  ِلعفجف نفعف ِذكف ب . صف ِحيم  هووف الرح رف نحان  وف ائِِفيِه طفعفاما . حف طفى خف دفهو. أفعف ةِ. يفذفكورو إِلفى الفبفِد عفهف بفهو بِقووح بفرف شفعف أفخف

ِم اثف الومف مف ِميرف اِلِه ِليوعفِطيفهو مف ق . أفعف حف انفة  وف ِه أفمف الو يفدفيف مف ِة. أفعف تِقفامف اِلسف ِ وف قت نووعفة  بِالفحف صف الفبفِد مف ِر وف دفى الدحهف ايفاهو أفِمينفة  ثفابِتفة  مف صف سفلف. كول  وف أفرف
دفهو. فِدفاء  ِلشفعفبِِه هو. أفقفامف إِلفى الفبفِد عفهف مو هووب  اسف مف ِ. قود وس  وف بت اففةو الرح خف ِة مف مف أفسو الفِحكف ا. رف يتِدفة  ِلكولتِ عفاِمِليهف نفة  جف هو قفائِم  إِلفى الفبفِد. فِطف بِيحو تفسف

 



لوويفا ايفاهو. هفلتِ صف ا  بِوف وِر ِجدت رو سف ِِ الفمف بح تحِقي الرح ِل الفمو جو ِض. طووبفى ِللرح لوهو يفكوونو قفِويتا  فِي الفرف كو. نفسف تفِقيِمينف يوبفارف سف ِغن ى فِي بفيفتِِه. ِجيلو الفمو د  وف غف رف
هو قفائِم  إِلفى الفبفِد بِر  تفِقيِمينف. وف سف ِة ِللفمو لفمف قف فِي الظ  رف يق . نوور  أفشف ِصدتِ ِحيم  وف رف نحان  وف يوقفِرضو. هووف حف أحفو وف لو الحِذي يفتفرف جو هو. سفِعيد  هووف الرح ورف بتِرو أومو يودف

ِ قت ِر. بِالفحف عو إِلفى الدحهف زف عف ۭ. لفنحهو لف يفتفزف ۭر أفبفِديت يقو يفكوونو ِلِذكف دتِ بفِر سووۭء. الصتِ شفى ِمنف خف ِ. لف يفخف بت تحِكل  عفلفى الرح كحن  ففلف. قفلفبوهو ثفابِت  مو مف قفلفبوهو مو
ايِِقيِه ى بِموضف تحى يفرف افو حف سفاِكينف. يفخف طفى الفمف قف أفعف هو قفائِم  إِلفى الفبفِد. ففرح ِد. بِر  جف نوهو يفنفتفِصبو بِالفمف ى ففيفغفضفبو. قفرف يرو يفرف رتِ نفانفهو. الشتِ قو أفسف رتِ يوحف

يفذووبو يِر تفبِيدو. وف رتِ ةو الشتِ وف شفهف

 

لوويفا ِ. هفلتِ بت وا يفا عفبِيدف الرح ِ. سفبتِحو بت مف الرح وا اسف إِلفى الفبفِد. سفبتِحو كا  ِمنف النف وف بفارف ِ مو بت مو الرح ِ. ِليفكوِن اسف بت مو الرح ا اسف غفِربِهف ِس إِلفى مف ِرِق الشحمف شف ِمنف مف
سفبحح  ِم. مو قف كولتِ الومف ب  عفاۭل ففوف دوهو. الرح جف اِت مف اوف قف السحمف فِي. ففوف اِت وف اوف ِ إِلفِهنفا السحاِكِن فِي الفعفاِلي النحاِظِر الفسفافِلف فِي السحمف بت نف ِمثفلو الرح مف

بِِه اِف شفعف رف عف أفشف اۭف مف رف عف أفشف ِلسفهو مف بفلفِة ِليوجف زف افِعِ الفبفائِسف ِمنف الفمف اِب الرح ِكينف ِمنف الت رف سف ِِ ِقيِم الفمف ِض الفمو لفۭد. الفرف ِِ فِي بفيفۭت أومح أفوف ِكِن الفعفاقِرف سف الفمو
انفة  حف لوويفا! ففرف هفلتِ

 

لح سولفطفانِِه حف ائِيلو مف رف إِسف قفِدسفهو وف مف كفانف يفهووذفا مف جف بفيفِت يفعفقووبف ِمنف شفعفۭب أفعف رف وف ائِيلف ِمنف ِمصف رف وجِ إِسف رو بف. ِعنفدف خو رف آهو ففهف رو رف عف. الفبفحف جف دون  رف الورف
لفۭف لفِن الفغفنفِم. إِلفى خف مف الكفامو ِمثفلف حو تف ِمثفلف الفِكبفاِش وف ا. الفِجبفالو قفففزف مف لفۭف وف عفتف إِلفى خف جف دون  قفدف رف ا الورف ا لفكف أفي هف مف بفتف وف رو قفدف هفرف ا الفبفحف ا لفكف أفي هف مف

اِم إِلفِه يفعفقووبف ِ ِمنف قودح بت اِم الرح ِلي ِمنف قودح لفزف ضو تفزف ا الفرف لفِن الفغفنفِم؟ أفيحتوهف مف ا التتِلفلو ِمثفلف حو أفيحتوهف تونح ِمثفلف الفِكبفاِش وف ا الفِجبفالو قفدف قفففزف !لفكونح أفيحتوهف
انف إِلفى يفنفابِيعِ ِميفاۭه وح اِن ِميفاۭه الصح رف ةف إِلفى غودف رف خف ِل الصح ِ وت حف  الفمو

 

انفتِكف      ِل أفمف تِكف ِمنف أفجف مف حف ِل رف دا  ِمنف أفجف جف ِط مف ِمكف أفعف ب  لفيفسف لفنفا لفِكنف ِلسف مو. لفيفسف لفنفا يفا رف اذفا يفقوولو الومف ؟: [ِلمف مف هو نفا فِي] أفيفنف هووف إِلفهو إِنح إِلفهف
اِء نفعف. السحمف ا شفاءف صف لو أفيفِدي النحاِس. كولحمف ذفهفب  عفمف ة  وف مف فِضح هو نفامو لحمو. أفصف لف تفتفكف اه  وف ا أفففوف لف توبفِصرو. لفهف يون  وف ا أفعف عو. لفهف مف لف تفسف ا آذفان  وف ا. لفهف لفهف

لف تفشوم  نفاِخرو وف لف تفلفِمسو. مف ا أفيفۭد وف نفاِجِرهفا. لفهف لف تفنفِطقو بِحف ِشي وف لف تفمف ل  وف جو ا أفرف ا. لفهف لفيفهف نف يفتحِكلو عف انِعووهفا بفلف كول  مف ا يفكوونو صف ائِيلو. ِمثفلفهف رف يفا إِسف
ِ بت مف. اتحِكلف عفلفى الرح ن هو ِمجف مف وف ِعينوهو ِ. هووف مو بت ونف اتحِكلووا عفلفى الرح مف. يفا بفيفتف هفارو ن هو ِمجف مف وف ِعينوهو ِ. هووف مو بت ِ اتحِكلووا عفلفى الرح بت تحِقي الرح هووف. يفا مو
مف ن هو ِمجف مف وف ِعينوهو نفا ففيوبفاِركو. مو ب  قفدف ذفكفرف ائِيلف. الرح رف ونف. يوبفاِركو بفيفتف إِسف عف الفِكبفاِر. يوبفاِركو بفيفتف هفارو غفارف مف ِ الصتِ بت تحِقي الرح ب . يوبفاِركو مو ِليفِزِد الرح

لفيفكومف نفائِكومف. عف عفلفى أفبف لفيفكومف وف ِض. عف الفرف اِت وف اوف انِعِ السحمف ِ الصح بت كوونف ِللرح بفارف تومف مو فعفطفاهفا ِلبفنِي آدفمف. أفنف ضو ففأ ا الفرف ِ أفمح بت ات  ِللرح اوف اتو سفمف اوف .السحمف
ِض الس كووِت ِدرو إِلفى أفرف نف يفنفحف لف مف بح وف ونف الرح اتو يوسفبتِحو وف ِر. لفيفسف الفمف إِلفى الدحهف بح ِمنف النف وف نو ففنوبفاِركو الرح ا نفحف لوويفا. أفمح هفلتِ

 

عفاتِي ر  تِي تفضف وف عو صف مف بح يفسف بفبفتو لفنح الرح يفاتِي. أفحف ةف حف دح عووهو مو فدف نفهو إِلفيح ففأ الف أوذف ِت. لفنحهو أفمف وف تفنفففتفنِي ِحبفالو الفمف اِويفِة. اكف ابفتفنِي شفدفائِدو الفهف .أفصف
نا  زف حو تو. كفابفدفتو ِضيقا  وف ِ دفعفوف بت ِم الرح بِاسف ِ نفففِسي: [وف ب  نفجت ِحيم ]. آِه يفا رف نفا رف إِلفهو يق  وف ِصدتِ نحان  وف ب  حف افِظو الفبوسفطفاِء. الرح ب  حف تفذفلحلفتو. الرح

نِي لحصف سفنف إِلفيفِك. ففخف بح قفدف أفحف تِِك لفنح الرح احف ِجِعي يفا نفففِسي إِلفى رف لفِق. ارف لفيح ِمنف الزح ِرجف عفِة وف عفيفنِي ِمنف الدحمف ِت وف وف .لفنحكف أفنفقفذفتف نفففِسي ِمنف الفمف
يفاِء ِض الفحف ِ فِي أفرف بت لوكو قودحامف الرح تو. أفسف نفتو ِلذفِلكف تفكفلحمف ا . آمف تِي. أفنفا تفذفلحلفتو ِجدت يفرف ِل]. كول  إِنفسفاۭن كفاِذب : [أفنفا قولفتو فِي حف ِ ِمنف أفجف بت د  ِللرح اذفا أفرو مف

عوو ِ أفدف بت ِم الرح بِاسف لو وف لفِص أفتفنفاوف سفنفاتِِه ِلي؟ كفأفسف الفخف قفابِلف كولتِ شفعفبِِه. كولتِ حف ِ مو بت تو أفتفِقيفائِِه. أووفِي نوذووِري ِللرح وف ِ مف بت آِه يفا. عفِزيز  فِي عفيفنفيِ الرح
ب  بفدوكف. رف تِكف. لفنتِي عف لفلفتف قويووِدي. أفنفا عفبفدوكف ابفنو أفمف عوو. حف ِ أفدف بت ِم الرح بِاسف ۭد وف مف ةف حف بفحو ذفبِيحف قفابِلف شفعفبِِه فِي ِديفاِر. ففلفكف أفذف ِ مو بت أووفِي نوذووِري ِللرح

ِليمو شف سفِطِك يفا أوورو ِ فِي وف بت لوويفا. بفيفِت الرح هفلتِ

 

ِم بح يفا كولح الومف وا الرح دووهو يفا كولح الش عووِب. سفبتِحو متِ ِر. حف ِ إِلفى الدحهف بت انفةو الرح أفمف نفا وف لفيف تفهو قفدف قفِويفتف عف مف حف لوويفا. لفنح رف هفلتِ

 

تفهو مف حف اِلح  لفنح إِلفى الفبفِد رف بح لفنحهو صف دووا الرح مف ائِيلو. اِحف رف تفهو: [ِليفقولف إِسف مف حف ونف]. إِنح إِلفى الفبفِد رف تفهو: [ِليفقولف بفيفتو هفارو مف حف ِليفقولف]. إِنح إِلفى الفبفِد رف
ِ بت تحقوو الرح تفهو: [مو مف حف ِب]. إِنح إِلفى الفبفِد رف حف ابفنِي ِمنف الر  فجف بح ففأ تو الرح يِق دفعفوف افو. ِمنف الضتِ ب  ِلي ففلف أفخف ب . الرح ؟ الرح نفعو بِي اِلنفسفانو اذفا يفصف مف

دفائِي فعف ى بِأ فرف أفنفا سفأ ِعينِيح وف ك ِل عفلفى إِنفسفاۭن. ِلي بفيفنف مو يفر  ِمنف التحوف ِ خف بت اءو بِالرح تِمف سفاِء. اِلحف ؤف ك ِل عفلفى الر  يفر  ِمنف التحوف ِ خف بت اءو بِالرح تِمف كول . اِلحف
اطووا بِي ِم أفحف ِ أوبِيدوهومف. الومف بت ِم الرح تفنففوونِي. بِاسف اكف اطووا بِي وف ِ أوبِيدوهومف. أفحف بت ِم الرح ِل. بِاسف اطووا بِي ِمثفلف النححف ِك. أفحف نفاِر الشحوف ووا كف ففأ ِم. انفطف بِاسف

ِ أوبِيدوهومف بت قوطف. الرح ورا  لفسف تفنِي دوحو رف دفنِي. دفحف ب  ففعفضف ا الرح لفصا . أفمح ارف ِلي خف قفدف صف ب  وف ن ِمي الرح تفرف تِي وف لفۭص فِي ِخيفاِم. قووح خف ن ۭم وف تو تفرف صفوف
يِقينف دتِ انِعفة  بِبفأفۭس. الصتِ ِ صف بت تفِفعفة . يفِمينو الرح رف ِ مو بت انِعفة  بِبفأفۭس. يفِمينو الرح ِ صف بت ِ. يفِمينو الرح بت اِل الرح مف فعف ثو بِأ دتِ أوحف يفا وف وتو بفلف أفحف تفأفِديبا . لف أفمو

نِي ِلمف ِت لفمف يوسف وف إِلفى الفمف ب  وف ابف الفبِرتِ. أفدحبفنِي الرح وا ِلي أفبفوف بح. اِففتفحو ِد الرح مف أفحف ا وف لف فِيهف خو ِ. أفدف بت لوونف فِيِه. هفذفا الفبفابو ِللرح خو يقوونف يفدف دتِ دوكف. الصتِ مف أفحف
لفصا  تف ِلي خف ِصرف بفتف ِلي وف تفجف اِويفِة. لفنحكف اسف أفسف الزح ارف رف ونف قفدف صف هو الفبفنحاؤو ففضف رو الحِذي رف جف هووف عفِجيب  فِي. الفحف ِ كفانف هفذفا وف بت ِمنف قِبفِل الرح

يونِنفا ب . أفعف نفعفهو الرح مو الحِذي صف حو فِيِه. هفذفا هووف الفيفوف نفففرف لتِصف. نفبفتفِهجو وف ب  خف ب  أفنفِقذف! آِه يفا رف ِ! آِه يفا رف بت ِم الرح ك  التِي بِاسف بفارف نفاكومف ِمنف بفيفِت. مو كف بفارف



ِ بت قفدف أفنفارف لفنفا. الرح ب  هووف او وف بفحِ. الرح ذف وِن الفمف بوۭط إِلفى قورو ةف بِرو ثِقووا الذحبِيحف دوكف. أفوف مف فحف ففعوكف. إِلفِهي أفنفتف ففأ فرف اِلح . إِلفِهي ففأ بح لفنحهو صف دووا الرح مف احف
تفهو مف حف لفنح إِلفى الفبفِد رف

 

قِِه    تفِكبوونف إِثفما . فِي طورو لوبوونفهو. أفيفضا  لف يفرف ادفاتِِه. ِمنف كولتِ قولووبِِهمف يفطف افِِظي شفهف ِ. طووبفى ِلحف بت طووبفى ِللفكفاِمِلينف طفِريقا  السحاِلِكينف فِي شفِريعفِة الرح
. ايفاكف صف تو إِلفى كولتِ وف ى إِذفا نفظفرف زف . ِحينفئِۭذ لف أفخف ائِِضكف قِي توثفبحتو فِي ِحففِظ ففرف اما . لفيفتف طورو ففظف تفمف ايفاكف أفنف توحف صف يفتف بِوف صف . أفنفتف أفوف لوكوونف يفسف
سفبف ي الشحاب  طفِريقفهو؟ بِِحففِظِه إِيحاهو حف كتِ نِي إِلفى الفغفايفِة.ب بِمف يوزف كف ففظو. لف تفتفرو ايفاكف أفحف صف . وف ِلكف كفامف عفدف ِة قفلفۭب ِعنفدف تفعفل ِمي أفحف تِقفامف دوكف بِاسف مف أفحف
. ائِضفكف نِي ففرف لتِمف . عف ب  ك  أفنفتف يفا رف بفارف . مو ِطئف إِلفيفكف كف فِي قفلفبِي ِلكفيفلف أوخف بحأفتو كفلفمف . خف ايفاكف صف . لف توِضلحنِي عفنف وف لفبفتوكف . بِكولتِ قفلفبِي طف كفلفِمكف

ائِِضكف أفتفلفذحذو. لف أفنفسفى . بِففرف أولفِحظو سوبولفكف جو وف ايفاكف أفلفهف صف ا عفلفى كولتِ الفِغنفى. بِوف تو كفمف ادفاتِكف ففِرحف . بِطفِريِق شفهف كفاِم ففِمكف سفبفتو كولح أفحف ففتفيح حف بِشف
ِف عفنتِي ِض. لف توخف . غفِريب  أفنفا فِي الفرف ائِبف ِمنف شفِريعفتِكف ى عفجف فرف يفنفيح ففأ ِشفف عفنف عف . اكف كف رف ففظف أفمف أفحف يفا وف فحف ِسنف إِلفى عفبفِدكف ففأ .ج أفحف كف كفلفمف

ِرجف عفنتِي الفعفارف . دفحف ايفاكف صف التِينف عفنف وف لفِعينف الضح بتِِرينف الفمف تفكف تف الفمو رف كفاِمكف فِي كولتِ ِحيۭن. انفتفهف قا  إِلفى أفحف قفتف نفففِسي شفوف . انفسفحف ايفاكف صف وف
تِي.د شوورف لو مف ادفاتوكف ِهيف لفذحتِي أفهف . أفيفضا  شفهف ائِِضكف ا عفبفدوكف ففيونفاِجي بِففرف . أفمح لووا عفلفيح سفاءو تفقفاوف ؤف لفسف أفيفضا  رو . جف ادفاتِكف ِفظفتو شفهف اِلهفانفةف لفنتِي حف وف

ونفاِجيف نِي ففأ مف ايفاكف ففهتِ صف . طفِريقف وف ائِضفكف نِي ففرف لتِمف بفتف ِلي. عف تفجف قِي ففاسف تو بِطورو حف . قفدف صفرح تِكف ِلمف سفبف كف يِنِي حف فحف اِب نفففِسي ففأ لفِصقفتف بِالت رف
عفلفتو . جف ِ قت تو طفِريقف الفحف تفرف نِي. اخف مف حف بِشفِريعفتِكف ارف . طفِريقف الفكفِذِب أفبفِعدف عفنتِي وف سفبف كفلفِمكف نِي حف ِن. أفقِمف زف تف نفففِسي ِمنف الفحو . قفطفرف ائِبِكف بِعفجف

ائِِضكف ب  طفِريقف ففرف نِي يفا رف لتِمف بو قفلفبِي.هـ عف حتِ ِري لفنحكف تورف ايفاكف أفجف صف ِزنِي. فِي طفِريِق وف ب  لف توخف . يفا رف ادفاتِكف كف قودحاِمي. لفِصقفتو بِشفهف كفامف أفحف
ادفاتِكف لف . أفِملف قفلفبِي إِلفى شفهف تو ايفاكف لفنتِي بِِه سوِررف صف بفنِي فِي سفبِيِل وف ا بِكولتِ قفلفبِي. دفرتِ ففظفهف أفحف ولفِحظف شفِريعفتفكف وف نِي ففأ مف ايفِة. ففهتِ ا إِلفى النتِهف ففظفهف فحف ففأ

تو ِمنفهو لفنح ِذرف . أفِزلف عفاِري الحِذي حف تحِقيكف لفكف الحِذي ِلمو يِنِي. أفقِمف ِلعفبفِدكف قفوف نفيح عفِن النحظفِر إِلفى الفبفاِطِل. فِي طفِريِقكف أفحف لف عفيف ِ وت سفِب. حف كف إِلفى الفمف
ة  لفنتِي عفيتِِري كفِلمف اِوبف مو وجف ِلكف ففأ سفبف قفوف لفصوكف حف ب  خف توكف يفا رف مف حف يِنِي. و ِلتفأفتِنِي رف ِلكف أفحف . بِعفدف ايفاكف صف يفتو وف تفهف كف طفيتِبفة . هفئفنفذفا قفِد اشف كفامف أفحف

شحى فِي أفتفمف الفبفِد وف ِر وف ففظف شفِريعفتفكف دفائِما  إِلفى الدحهف فحف . ففأ كف كفامف تو أفحف عِ لفنتِي انفتفظفرف ِ كولح النحزف قت لف تفنفِزعف ِمنف ففِمي كفلفمف الفحف . وف اتحكفلفتو عفلفى كفلفِمكف
تو ِددف ايفاكف الحتِي وف صف ففعو يفدفيح إِلفى وف أفرف بفبفتو وف ايفاكف الحتِي أفحف صف أفتفلفذحذو بِوف ى وف زف لف أفخف لووۭك وف ادفاتِكف قودحامف مو لحمو بِشفهف أفتفكف ايفاكف وف صف لفبفتو وف ۭب لفنتِي طف حف رو

أووا بِي إِلفى زف تفهف ونف اسف تفكفبتِرو يفانِي. الفمو لفكف أفحف ذفلحتِي لفنح قفوف هو. هفِذِه ِهيف تفعفِزيفتِي فِي مف تفنِي أفنفتفِظرو عفلف لف الحِذي جف .ز اوذفكورف ِلعفبفِدكف الفقفوف ائِِضكف أونفاِجي بِففرف وف
اۭت نِيمف . تفرف اِر تفاِرِكي شفِريعفتِكف رف ذفتفنِي بِسفبفِب الفشف ِميحةو أفخف . الفحف يفتو ب  ففتفعفزح ِر يفا رف نفذو الدحهف كف مو كفامف تو أفحف . تفذفكحرف الفغفايفِة. عفنف شفِريعفتِكف لفمف أفِملف

.ح نفِصيبِي ايفاكف صف ِفظفتو وف ارف ِلي لفنتِي حف . هفذفا صف ِفظفتو شفِريعفتفكف حف ب  وف كف يفا رف مف تو فِي اللحيفِل اسف بفتِي. ذفكفرف ائِضوكف فِي بفيفِت غورف تف ِلي ففرف ارف صف
لفمف عفتو وف رف . أفسف ادفاتِكف يح إِلفى شفهف دفدفتو قفدفمف رف قِي وف تو فِي طورو . تفففكحرف ِلكف سفبف قفوف نِي حف مف حف هفكف بِكولتِ قفلفبِي. ارف جف يفتو وف ضح . تفرف ب  قولفتو ِلِحففِظ كفلفِمكف الرح
فِيق  أفنفا ِلكولتِ . رف كف كفاِم بِرتِ دفكف عفلفى أفحف مف ِف اللحيفِل أفقوومو لفحف نفتفصف ا. فِي مو ا شفِريعفتوكف ففلفمف أفنفسفهف . أفمح اِر الفتففحتف عفلفيح رف . ِحبفالو الفشف ايفاكف صف انف ِلِحففِظ وف أفتفوف
. سفبف كفلفِمكف ب  حف بفِدكف يفا رف عف عف نفعفتف مف يفرا  صف . ط خف ائِضفكف نِي ففرف لتِمف . عف ضف فِت الفرف لف ب  قفدف مف توكف يفا رف مف حف . رف ايفاكف صف افِِظي وف ِلحف الحِذينف يفتحقوونفكف وف

نِي لتِمف . عف ِسن  حف مو اِلح  أفنفتف وف . صف لفكف ِفظفتو قفوف ا النف ففحف لفلفتو أفمح . قفبفلف أفنف أوذفلحلف أفنفا ضف نفتو ايفاكف آمف صف نِي لفنتِي بِوف لتِمف عفِرففة  عف مف اِلحا  وف قا  صف ذفوف
يفر  ِلي أفنتِي ا أفنفا ففبِشفِريعفتِكف أفتفلفذحذو. خف مف أفمح ِم قفلفبوهو . سفِمنف ِمثفلف الشححف ايفاكف صف ففظو وف ا أفنفا ففبِكولتِ قفلفبِي أفحف ونف قفدف لففحقووا عفلفيح كفِذبا  أفمح بتِرو تفكف . الفمو ائِضفكف ففرف
تحقووكف . مو ايفاكف صف فتفعفلحمف وف نِي ففأ مف فتفانِي. ففهتِ أ أفنفشف نفعفتفانِي وف ۭة.ي يفدفاكف صف فِضح يفر  ِلي ِمنف أولووِف ذفهفۭب وف . شفِريعفةو ففِمكف خف ائِضفكف تفذفلحلفتو ِلكفيف أفتفعفلحمف ففرف

ِلكف سفبف قفوف توكف ِلتفعفِزيفتِي حف مف حف لفلفتفنِي. ففلفتفِصرف رف ِ أفذف قت بِالفحف ل  وف كف عفدف كفامف ب  أفنح أفحف تو يفا رف . قفدف عفِلمف كف تو كفلفمف ونف لفنتِي انفتفظفرف حو ونفنِي ففيفففرف يفرو
ِجعف إِلفيح . ِليفرف ايفاكف صف ونفاِجي بِوف ا أفنفا ففأ . أفمح وا عفلفيح ورا  اففتفرو مف زو ونف لفنحهو تفكفبتِرو زف الفمو يفا لفنح شفِريعفتفكف ِهيف لفذحتِي. ِليفخف فحف كف ففأ اِحمو رف . ِلتفأفتِنِي مف ِلعفبفِدكف
نفايف ِمنف . كفلحتف عفيف تو كف انفتفظفرف . كفلفمف لفِصكف ى.ك تفاقفتف نفففِسي إِلفى خف زف ائِِضكف ِلكفيف لف أفخف . ِليفكونف قفلفبِي كفاِمل  فِي ففرف ادفاتِكف عفاِرفوو شفهف تحقووكف وف مو

ما  كف ِري حو تفى توجف ؟ مف بفِدكف ا. كفمف ِهيف أفيحامو عف ائِضوكف ففلفمف أفنفسفهف ا ففرف اِن. أفمح ۭ فِي الد خف تو كفِزقت ينِي؟] لفنتِي قفدف ِصرف تفى توعفزتِ : [مف فقوولو ِلكف ففأ النحظفِر إِلفى قفوف
لف قفِليل  طفِهدوونفنِي. أفِعنتِي. لفوف ورا  يفضف انفة . زو ايفاكف أفمف صف . كول  وف سفبف شفِريعفتِكف . ذفِلكف لفيفسف حف ففائِرف وا ِلي حف ونف قفدف كفرو تفكفبتِرو ؟ الفمو طفِهِديح عفلفى موضف

ثفبحتفة  فِي توكف مو ب  كفِلمف . ل إِلفى الفبفِد يفا رف ادفاِت ففِمكف ففظف شفهف فحف يِنِي ففأ تِكف أفحف مف حف سفبف رف . حف ايفاكف صف كف وف ا أفنفا ففلفمف أفتفرو ِض. أفمح فففنوونِي ِمنف الفرف لف
لفكفتو . لفوف لفمف تفكونف شفِريعفتوكف لفذحتِي لفهف مف لفنح الفكولح عفبِيدوكف كفاِمكف ثفبفتفِت الفيفوف . عفلفى أفحف ضف ففثفبفتفتف . أفسحسفتف الفرف انفتوكف ۭر أفمف ۭر ففدفوف اِت. إِلفى دفوف اوف السحمف

ِلكوونِي. ارو ِليوهف رف . إِيحايف انفتفظفرف الفشف ايفاكف صف لفبفتو وف نِي لفنتِي طف لتِصف يفيفتفنِي. لفكف أفنفا ففخف ا أفحف ايفاكف لفنحكف بِهف صف ِر لف أفنفسفى وف ذفلحتِي. إِلفى الدحهف ِحينفئِۭذ فِي مف
كفمف ِمنف عفلفتفنِي أفحف ِصيحتوكف جف ِجي. وف مف كولحهو ِهيف لفهف ! الفيفوف بفبفتو شفِريعفتفكف ا . م كفمف أفحف اِسعفة  ِجدت ِصيحتوكف ففوف ا وف ا  أفمح دت أفيفتو حف اۭل رف . ِلكولتِ كفمف ادفاتِكف أفففطفنو بِشفهف

. ِمنف ايفاكف صف ِفظفتو وف ثفرف ِمنف الش يووخِ ففِطنفتو لفنتِي حف ادفاتِكف ِهيف لفهفِجي. أفكف عفلتِِميح تفعفقحلفتو لفنح شفهف ثفرف ِمنف كولتِ مو ِر ِهيف ِلي. أفكف ا إِلفى الدحهف دفائِي لفنحهف أفعف
لفى ِمنف الفعفسفِل ِلففِمي. نفِكي! أفحف لفكف ِلحف لفى قفوف ا أفحف تفنِي. مف لحمف كفاِمكف لفمف أفِملف لفنحكف أفنفتف عف . عفنف أفحف كف ففظف كفلفمف لفيح ِلكفيف أفحف نفعفتو ِرجف كولتِ طفِريِق شفرتۭ مف

. تفذفلحلفتو إِلفى كف كفامف بِرتِ ففظف أفحف هو أفنف أفحف فبِر  لفففتو ففأ نوور  ِلسفبِيِلي. حف كف وف ِلي كفلفمو اج  ِلِرجف تو كولح طفِريِق كفِذۭب.ن ِسرف ايفاكف أفتفففطحنو ِلذفِلكف أفبفغفضف صف ِمنف وف
ا. ا شفِريعفتوكف ففلفمف أفنفسفهف فتِي أفمح نِي. نفففِسي دفائِما  فِي كف لتِمف كف عف كفامف أفحف ب  وف نفدووبفاِت ففِمي يفا رف تفِض بِمف . ارف سفبف كفلفِمكف يِنِي حف ب  أفحف الفغفايفِة. يفا رف

ائِضفكف نفعف ففرف ةو قفلفبِي. عفطفففتو قفلفبِي لفصف جف ا ِهيف بفهف ِر لفنحهف ادفاتِكف إِلفى الدحهف ثفتو شفهف رف ا. وف نفهف ايفاكف ففلفمف أفِضلح عف صف ا وف ا  أفمح عووا ِلي ففخت ضف ارو وف رف الفشف
ففظف فحف ارو ففأ رف ا الفشف ِرفووا عفنتِي أفي هف . انفصف تو كف انفتفظفرف . كفلفمف نتِي أفنفتف ِمجف . ِستفِري وف بفبفتو شفِريعفتفكف أفحف تو وف تفقفلتِبِينف أفبفغفضف ايفِة. س الفمو ِر إِلفى النتِهف إِلفى الدحهف

التِينف عفنف تف كولح الضح تفقفرف ائِضفكف دفائِما . احف اِعيف ففرف أورف لوصف وف فخف نِي ففأ نِدف ائِي. أفسف جف ِزنِي ِمنف رف لف توخف يفا وف فحف ِلكف ففأ سفبف قفوف نِي حف دف ايفا إِلفِهي. اعفضو صف وف
. ِزعفتو كفاِمكف جف ِمنف أفحف بِكف وف عف ِمي ِمنف رو . قفِد اقفشفعفرح لفحف ادفاتِكف بفبفتو شفهف ِض ِلذفِلكف أفحف اِر الفرف رف لفتف كولح أفشف غفۭل عفزف . كفزف هومف بفاِطل  رف كف ائِِضكف لفنح مف ففرف
لفِصكف تِيفاقا  إِلفى خف نفايف اشف . كفلحتف عفيف ونف بِرو تفكف سف نِي الفمو ِلمف يفِر ِلكفيف لف يفظف بفِدكف ِللفخف اِمنف عف . كونف ضف نِي إِلفى ظفاِلِميح ِلمف ل . لف توسف عفدف ما  وف كف يفتو حو رف ع أفجف

ِ. قفدف نفقفضووا بت ۭل ِللرح قفتو عفمف . إِنحهو وف ادفاتِكف ِرفف شفهف فعف نِي ففأ مف نِي. عفبفدوكف أفنفا. ففهتِ لتِمف ائِضفكف عف ففرف تِكف وف مف حف سفبف رف بفِدكف حف عف عف نفعف مف . اصف كف ِة بِرتِ إِلفى كفِلمف وف
ة . كولح طفِريِق كفِذۭب تفِقيمف سف ۭء مو ايفاكف فِي كولتِ شفيف صف ِسبفتو كولح وف ِل ذفِلكف حف اِلبفِريِز. لفجف ثفرف ِمنف الذحهفِب وف ايفاكف أفكف صف بفبفتو وف ِل ذفِلكف أفحف . لفجف شفِريعفتفكف



. تفقفتو ايفاكف اشف صف ثفتو لفنتِي إِلفى وف لفهف تو ففِمي وف . ففغفرف الف هح ا نفففِسي. ففتفحو كفلفِمكف يونِيرو يوعفقتِلو الفجو ِفظفتفهف ادفاتوكف ِلذفِلكف حف . ف عفِجيبفة  ِهيف شفهف تو أفبفغفضف
. أفِضيءف ايفاكف صف ففظف وف فحف لف يفتفسفلحطف عفلفيح إِثفم . اففِدنِي ِمنف ظولفِم اِلنفسفاِن ففأ تِكف وف طفواتِي فِي كفِلمف . ثفبتِتف خف ِمكف ِحبتِي اسف ِ مو قت نِي كفحف مف حف ارف الفتفِفتف إِلفيح وف

ة . تفِقيمف سف كف مو كفامو أفحف ب  وف . ص بفار  أفنفتف يفا رف ففظووا شفِريعفتفكف مف لفمف يفحف نفيح لفنحهو تف ِمنف عفيف رف دفاِولو ِميفاۭه جف . جف ائِضفكف نِي ففرف لتِمف عف ِهكف عفلفى عفبفِدكف وف جف بِوف
ِقير  حف ِغير  أفنفا وف ا. صف بحهف عفبفدوكف أفحف ا  وف ة  ِجدت صف حح مف توكف مو . كفِلمف كف دفائِي نفسووا كفلفمف تِي لفنح أفعف لفكفتفنِي غفيفرف قتا  إِلفى الفغفايفِة. أفهف حف ادفاتِكف وف تف بِشفهف رف ل  أفمف عفدف

ِر. ادفاتوكف إِلفى الدحهف ايفاكف ففِهيف لفذحاتِي. عفاِدلفة  شفهف صف ا وف ابفانِي أفمح ة  أفصف ِشدح . ِضيق  وف ق  شفِريعفتوكف حف ِر وف ل  إِلفى الدحهف لوكف عفدف ا. عفدف ايفاكف ففلفمف أفنفسفهف صف ا وف أفمح

بفحِ تو فِي الص  . تفقفدحمف ادفاتِكف ففظف شفهف فحف نِي ففأ لتِصف . خف توكف ففظو. دفعفوف ائِضفكف أفحف . ففرف ب  تفِجبف ِلي يفا رف تو ِمنف كولتِ قفلفبِي. اسف خف رف يفا.ق صف فحف نِي ففأ مف ففهتِ
يِنِي. كفاِمكف أفحف سفبف أفحف ب  حف . يفا رف تِكف مف حف سفبف رف تفِمعف حف تِيف اسف وف . صف اِلكف فقفوف جف بِأ عف ِلكفيف أفلفهف يفنفايف الفهوزو تف عف . تفقفدحمف تو كف انفتفظفرف . كفلفمف تو خف رف صف وف
ِر ادفاتِكف أفنحكف إِلفى الدحهف ففتو ِمنف شفهف اۭن عفرف مف نفذو زف . مو ق  ايفاكف حف صف كول  وف ب  وف ِذيلفةف. عفنف شفِريعفتِكف بفعودووا. قفِريب  أفنفتف يفا رف بف التحابِعوونف الرح اقفتفرف

مف اِر لفنحهو رف لفصو بفِعيد  عفِن الفشف يِنِي. الفخف تِكف أفحف ِلمف سفبف كف فوكحنِي. حف ايف وف وف ِسنف دفعف . أفحف ِقذفنِي لفنتِي لفمف أفنفسف شفِريعفتفكف أفنف ا.ر اونفظورف إِلفى ذولتِي وف تفهف أفسحسف
ا. نفهف ادفاتوكف ففلفمف أفِملف عف ا شفهف . أفمح ايِِقيح موضف طفِهِديح وف ونف موضف يِنِي. كفثِيرو كفاِمكف أفحف سفبف أفحف . حف ب  كف يفا رف اِحمو رف ة  ِهيف مف . كفثِيرف ائِضفكف لفمف يفلفتفِمسووا ففرف

ِر إِلفى الدحهف ق  وف أفسو كفلفِمكف حف يِنِي. رف تِكف أفحف مف حف سفبف رف ب  حف . يفا رف ايفاكف صف بفبفتو وف . انفظورف أفنتِي أفحف تفكف ففظووا كفِلمف مف لفمف يفحف قفت  لفنحهو مف أفيفتو الفغفاِدِرينف وف رف
تو الفكفِذبف ة . أفبفغفضف افِرف ة  وف دف غفنِيمف جف نف وف تفِهجو أفنفا بِكفلفِمكف كفمف ِزعف قفلفبِي. أفبف ِمنف كفلفِمكف جف دوونِي بِلف سفبفۭب وف طفهف سفاءو اضف ؤف . ش رو ِلكف كفاِم عفدف كول  أفحف

تو وف جف ة . رف عفثفرف مف مف لفيفسف لفهو ِحبتِي شفِريعفتِكف وف ِزيلفة  ِلمو ة  جف . سفلفمف ِلكف كفاِم عفدف توكف عفلفى أفحف اِر سفبححف اۭت فِي النحهف رح ا. سفبفعف مف بفبفتوهف فحف ا شفِريعفتوكف ففأ توهو أفمح كفِرهف وف
. ت ِليفبفلوغف كف امف قِي أفمف ادفاتِكف لفنح كولح طورو شفهف ايفاكف وف صف ِفظفتو وف ا ِجدتا . حف أوِحب هف ادفاتِكف وف ِفظفتف نفففِسي شفهف . حف ِملفتو ايفاكف عف صف وف ب  وف لفصفكف يفا رف خف

. يوغفنتِي ائِضفكف تفنِي ففرف لحمف بِيحا  إِذفا عف نِي. تونفبتِعو شفففتفايف تفسف تِكف نفجتِ . كفكفِلمف تِكف رف ضف لف ِطلفبفتِي إِلفى حف خو نِي. ِلتفدف مف سفبف كفلفِمكف ففهتِ . حف ب  اِخي إِلفيفكف يفا رف صورف
شفِريعفتوكف ِهيف لفذحتِي. ب  وف لفِصكف يفا رف تفقفتو إِلفى خف . اشف ايفاكف صف تو وف تفرف عوونفتِي لفنحنِي اخف . ِلتفكونف يفدوكف ِلمف ل  ايفاكف عفدف صف اِلكف لفنح كولح وف فقفوف ِلسفانِي بِأ

ايفاكف صف لوبف عفبفدفكف لفنتِي لفمف أفنفسف وف الحۭة. اطف لفلفتو كفشفاةۭ ضف كف ِلتوِعنتِي. ضف كفامو أفحف كف وف توسفبتِحف يف نفففِسي وف ِلتفحف

 

؟ اذفا يفِزيدو لفكف ِلسفانو الفِغشتِ مف اذفا يوعفِطيكف وف . مف ِ نفففِسي ِمنف ِشففاِه الفكفِذِب ِمنف ِلسفاِن ِغشتۭ ب  نفجت ابف ِلي. يفا رف تفجف تو ففاسف خف رف ِ فِي ِضيِقي صف بت إِلفى الرح
بفِغِض السحلفِم. أفنفا سفلفم  عف مو ا مف ! طفالف عفلفى نفففِسي سفكفنوهف اِشكف ِلسفكفنِي فِي ِخيفاِم قِيدفارف بفتِي فِي مف يفِلي ِلغورف تفِم. وف ِر الرح مف عف جف نوونفة  مف سف بحاۭر مف امف جف ِسهف

ِب رف مف ِللفحف لحمو ففهو ا أفتفكف ِحينفمف وف

 

. افِظوكف . لف يفنفعفسو حف لفكف تفِزل  ِض. لف يفدفعو ِرجف الفرف اِت وف اوف انِعِ السحمف ِ صف بت عوونفتِي ِمنف ِعنفِد الرح نِي. مف يفثو يفأفتِي عفوف ففعو عفيفنفيح إِلفى الفِجبفاِل ِمنف حف أفرف
رو فِي اللحيفِل. لف الفقفمف اِر وف سو فِي النحهف ِربوكف الشحمف نفى. لف تفضف ب  ِظل  لفكف عفنف يفِدكف الفيومف . الرح افِظوكف ب  حف . الرح ائِيلف رف افِظو إِسف لف يفنفامو حف إِنحهو لف يفنفعفسو وف

ِر إِلفى الدحهف ولفكف ِمنف النف وف دوخو كف وف وجف رو ففظو خو ب  يفحف . الرح ففظو نفففسفكف . يفحف ففظوكف ِمنف كولتِ شفرتۭ ب  يفحف الرح

 

ِعدفِت يفثو صف ا حف تحِصلفۭة كولتِهف ِدينفۭة مو نِيحةو كفمف بف ِليمو الفمف شف ِليمو. أوورو شف ابِِك يفا أوورو لونفا فِي أفبفوف جو ]. تفِقفو أفرف ِ نفذفهفبو بت تو بِالفقفائِِلينف ِلي: [إِلفى بفيفِت الرح ففِرحف
ةف فلووا سفلفمف أ دف. اسف اِسي  بفيفِت دفاوو اِء كفرف اِسي  ِللفقفضف ِت الفكفرف تفوف ِ. لفنحهو هونفاكف اسف بت مف الرح دووا اسف مف ائِيلف ِليفحف رف ادفة  ِلسف ِ شفهف بت بفاطو الرح بفاطو أفسف الفسف

ِل بفيفِت : [سفلفم  بِِك]. ِمنف أفجف فقوولفنح ابِي لف حف أفصف تِي وف وف ِل إِخف ة  فِي قوصووِرِك. ِمنف أفجف احف اِجِك رف ِحب وِك. ِليفكونف سفلفم  فِي أفبفرف تفِرحف مو . ِليفسف ِليمف شف أوورو
يفرا  ِ إِلفِهنفا أفلفتفِمسو لفِك خف بت الرح

 

ا هفكفذفا عويوونونفا تِهف وف يفِد سفيتِدف اِريفِة نفحف نفيِ الفجف ا أفنح عفيف وف أفيفِدي سفادفتِِهمف كفمف ا أفنح عويوونف الفعفبِيِد نفحف ذفا كفمف اِت. هووف اوف نفيح يفا سفاِكنا  فِي السحمف ففعفتو عفيف إِلفيفكف رف
تفِريِحينف سف ِء الفمو ا شفبِعفتف أفنففوسونفا ِمنف هوزف انا . كفثِيرا  مف فنفا هفوف تفلف ا امف نفا لفنحنفا كفثِيرا  مف مف حف ب  ارف نفا يفا رف مف حف نفا. ارف لفيف أحفف عف تحى يفتفرف ِ إِلفِهنفا حف بت وف الرح نفحف

بِِرينف تفكف سف إِهفانفِة الفمو وف

 

نفا] لفيف بِِهمف عف اِء غفضف تِمف يفاء  ِعنفدف احف نفا إِذا  لفبفتفلفعوونفا أفحف لفيف ا قفامف النحاسو عف ب  الحِذي كفانف لفنفا ِعنفدف مف لف الرح : [لفوف ائِيلو رف ب  الحِذي كفانف لفنفا]. ِليفقولف إِسف لف الرح لفوف
ففلفتفتف . انف نفانِِهمف نفا ففِريسفة  لفسف ِلمف ب  الحِذي لفمف يوسف ك  الرح بفارف فوِسنفا الفِميفاهو الطحاِميفةو]. مو تف عفلفى أفنف فوِسنفا. إِذا  لفعفبفرف ففتفنفا الفِميفاهو لفعفبفرف السحيفلو عفلفى أفنف رف إِذا  لفجف

ضف الفرف اِت وف اوف انِعِ السحمف ِ الصح بت ِم الرح نونفا بِاسف ففلفتفنفا. عفوف نو انف نفحف . الفففخ  انفكفسفرف وف يحاِدينف ِ الصح فووِر ِمنف ففخت أفنففوسونفا ِمثفلف الفعوصف

 

لف شفعفبِِه ِمنف النف      وف ب  حف الرح ا وف لفهف وف ِليمو الفِجبفالو حف شف ِر. أوورو كونو إِلفى الدحهف عو بفلف يفسف زف عف نف الحِذي لف يفتفزف يفوف بفِل ِصهف ِ ِمثفلو جف بت لوونف عفلفى الرح كتِ تفوف افلفمو
اِلِحينف ب  إِلفى الصح ِسنف يفا رف مف إِلفى اِلثفِم. أفحف يقوونف أفيفِديفهو دتِ دح الصتِ يِقينف ِلكفيف لف يفمو دتِ اِر عفلفى نفِصيِب الصتِ رف ا الفشف تفِقر  عفصف ِر. لفنحهو لف تفسف إِلفى الدحهف وف

ائِيل رف عف ففعفلفِة اِلثفِم. سفلفم  عفلفى إِسف ب  مف ِِ الرح مو ِهبوهو ۭة ففيوذف جف عفوح ۭق مو ا الفعفاِدلوونف إِلفى طورو قولووِب. أفمح تفِقيِمي الف سف إِلفى الفمو وف

 



بح قفدف ِم: [إِنح الرح ن ما . ِحينفئِۭذ قفالووا بفيفنف الومف أفلفِسنفتونفا تفرف كا  وف اهونفا ِضحف فتف أفففوف تفلف . ِحينفئِۭذ امف اِلِمينف نفا ِمثفلف الفحف نف ِصرف يفوف ب  سفبفيف ِصهف دح الرح ا رف ِعنفدفمف

وعِ عوونف بِالد مو رف نووِب. الحِذينف يفزف اقِي فِي الفجف ب  سفبفيفنفا ِمثفلف السحوف دودف يفا رف . ارف نفا ففِرِحينف ِصرف عفنفا وف لف مف ب  الفعفمف لفِء]. عفظحمف الرح عف هفؤو لف مف عفظحمف الفعفمف
هو مف زف اِمل  حو ن ِم حف ِجيئا  يفِجيءو بِالتحرف عِ مف رف اِمل  ِمبفذفرف الزح اجِ. الذحاِهبو ِذهفابا  بِالفبوكفاِء حف صودوونف بِاِلبفتِهف .يفحف

 

وا إِلفى الفِقيفاِم رو . بفاِطل  هووف لفكومف أفنف توبفكتِ اِرسو رو الفحف هف ِدينفةف ففبفاِطل  يفسف ب  الفمف ففِظ الرح . إِنف لفمف يفحف ونف ب  الفبفيفتف ففبفاِطل  يفتفعفبو الفبفنحاؤو إِنف لفمف يفبفِن الرح
بحاۭر اۭم بِيفِد جف ة . كفِسهف رف ِن أوجف ةو الفبفطف رف ِ ثفمف بت اث  ِمنف ِعنفِد الرح ذفا الفبفنوونف ِميرف ما . هووف بِيبفهو نفوف بفزف الفتفعفاِب. لفِكنحهو يوعفِطي حف لووسف آِكِلينف خو ِرينف الفجو ختِ ؤف مو

دفاءف فِي الفبفاِب ونف الفعف لتِمو ونف بفلف يوكف زو . لف يفخف مف عفبفتفهو ِمنفهو ف جو لف هفكفذفا أفبفنفاءو الشحبِيبفِة. طووبفى ِللحِذي مف

 

. بفنووكف انِِب بفيفتِكف وف ةۭ فِي جف ثفِمرف ۭة مو مف أفتوكف ِمثفلو كفرف رف . امف يفر  لفكف خف . طووبفاكف وف قِِه لفنحكف تفأفكولو تفعفبف يفدفيفكف لوكو فِي طورو يفسف بح وف نف يفتحِقي الرح طووبفى ِلكولتِ مف
يفاتِكف ِليمف كولح أفيحاِم حف شف يفرف أوورو توبفِصرو خف نف وف يفوف ب  ِمنف ِصهف . يوبفاِركوكف الرح بح تحِقي الرح لو الفمو جو كو الرح . هفكفذفا يوبفارف ائِدفتِكف لف مف وف يفتووِن حف وِس الزح ِمثفلو غورو

ائِيلف رف . سفلفم  عفلفى إِسف ى بفنِي بفنِيكف تفرف وف

 

لووا] . طفوح اثو رح ثف الفحو رف ِري حف . عفلفى ظفهف وا عفلفيح نفذو شفبفابِي لفِكنف لفمف يفقفِدرو ايفقوونِي مو ا ضف : [كفثِيرا  مف ائِيلو رف نفذو شفبفابِي]. ِليفقولف إِسف ايفقوونِي مو ا ضف كفثِيرا  مف
ِب الس طووحِ الحِذي يفيفبفسو قفبفلف أفنف . ِليفكوونووا كفعوشف نف يفوف بفِغِضي ِصهف اِء كول  مو رف تفدح إِلفى الفوف لفيفرف زف وف اِر. ففلفيفخف رف بوطف الفشف . قفطفعف رو يق  ب  ِصدتِ ]. الرح مف هو أفتفلفمف

ِ بت ِم الرح نفاكومف بِاسف كف . بفارف لفيفكومف ِ عف بت كفةو الرح : [بفرف ونف لف يفقوولو الفعفابِرو نفهو. وف مو ِحضف زتِ حف لف الفمو فحهو ِمنفهو وف اِصدو كف و الفحف لف لفعف الحِذي لف يفمف [يوقف

 

ب  يفا اقِبو الثفامف يفا رف عفاتِي. إِنف كونفتف تورف ِت تفضفر  وف ِغيفتفيفِن إِلفى صف صف تِي. ِلتفكونف أوذونفاكف مو وف عف صف مف ب  اسف . يفا رف ب  تو إِلفيفكف يفا رف خف رف اِق صف مف ِمنف الفعف
ثفرف ِمنف بح أفكف . نفففِسي تفنفتفِظرو الرح تو وف جف بِكفلفِمِه رف تف نفففِسي وف . انفتفظفرف ب  توكف يفا رف . انفتفظفرف افف ِمنفكف ةف. ِلكفيف يوخف غفِفرف ؟ لفنح ِعنفدفكف الفمف نف يفِقفو سفيتِدو ففمف

ائِيلف ِمنف كولتِ رف هووف يفففِدي إِسف ِعنفدفهو فِد ى كفثِير  وف ةف وف مف حف ِ الرح بت بح لفنح ِعنفدف الرح ائِيلو الرح رف جو إِسف . ِليفرف بفحف اقِبِينف الص  رف ثفرف ِمنف الفمو . أفكف بفحف اقِبِينف الص  رف الفمو
آثفاِمِه

 

ِه. نفففِسي وف أومتِ ففِطيۭم نفحف سفكحت  نفففِسي كف أفتو وف قِي. بفلف هفدح ائِبف ففوف لف فِي عفجف لوكف فِي الفعفظفائِِم وف لفمف أفسف تفعفِل عفيفنفايف وف لفمف تفسف تفِفعف قفلفبِي وف ب  لفمف يفرف يفا رف
ِر إِلفى الدحهف بح ِمنف النف وف ائِيلو الرح رف جو إِسف ففِطيۭم. ِليفرف ِوي كف نفحف

 

سفنا  ِطي وف اِشي. لف أوعف عفدو عفلفى سفِريِر فِرف ةف بفيفتِي. لف أفصف يفمف لو خف خو : [لف أفدف ِ نفذفرف ِلعفِزيِز يفعفقووبف بت لففف ِللرح دف كولح ذولتِِه. كفيففف حف ب  دفاوو اوذفكورف يفا رف
لف إِلفى خو ِر. ِلنفدف عف قووِل الفوف نفاهو فِي حو دف جف اتفةف. وف نفا بِِه فِي أفففرف ذفا قفدف سفِمعف ]. هووف كفنا  ِلعفِزيِز يفعفقووبف سف ِ مف بت قفاما  ِللرح ففانِي أفوف أفِجدف مف ما  لفجف لف نفوف ِلعفيفنفيح وف

دف عفبفِدكف ِل دفاوو . ِمنف أفجف تِفوونف كف يفهف أفتفِقيفاؤو نفتوكف يفلفبِسوونف الفبِرح وف . كفهف كف تفابووتو ِعزتِ تِكف أفنفتف وف احف ب  إِلفى رف يفِه. قومف يفا رف ِطِئ قفدفمف وف دف ِعنفدف مف جو سفاِكنِِه. ِلنفسف مف
ادفاتِي الحتِي شفهف ِدي وف ِفظف بفنووكف عفهف . إِنف حف ِسيتِكف عفلو عفلفى كورف نِكف أفجف ةِ بفطف رف ِجعو عفنفهو: [ِمنف ثفمف ِ لف يفرف قت دف بِالفحف ب  ِلدفاوو . أفقفسفمف الرح ِسيِحكف هف مف جف دح وف لف تفرو
تِي إِلفى الفبفِد. احف كفنا  لفهو: [هفِذِه ِهيف رف سف اهفا مف تفهف . اشف نف يفوف تفارف ِصهف بح قفِد اخف ]. لفنح الرح ِسيتِكف ِلسوونف عفلفى كورف مف إِيحاهفا ففبفنووهومف أفيفضا  إِلفى الفبفِد يفجف هو لتِمو أوعف

نا  تِفوونف هوتفافا . هونفاكف أونفبِتو قفرف هفا يفهف أفتفِقيفاؤو لفصا  وف ا أولفبِسو خف نفتفهف بفزا . كفهف بِعو خو ا أوشف سفاِكينفهف كفة . مف ا أوبفاِركو بفرف هف ا. طفعفامف يفتوهف تفهف كونو لفنتِي اشف نفا أفسف هفهو
ِليلوهو ِهرو إِكف لفيفِه يوزف عف يا  وف هو أولفبِسو ِخزف دفاءف ِسيِحي. أفعف اجا  ِلمف تحبفتو ِسرف دف. رف [ِلدفاوو

 

ِف ثِيفابِِه. ونف النحاِزِل إِلفى طفرف يفِة هفارو يفِة ِلحف أفِس النحاِزِل عفلفى اللتِحف ِن الطحيتِِب عفلفى الرح عا ! ِمثفلو الد هف ةو مف وف كونف اِلخف لف أفنف يفسف مف ا أفجف مف سفنف وف ا أفحف ذفا مف هووف
يفاةۭ إِلفى الفبفِد كفِة حف ب  بِالفبفرف رف الرح . لفنحهو هونفاكف أفمف نف يفوف بفِل ِصهف ونف النحاِزِل عفلفى جف مو رف ِمثفلو نفدفى حف

 

ب          . يوبفاِركوكف الرح بح بفاِركووا الرح ِس وف وف الفقودف ففعووا أفيفِديفكومف نفحف ِ بِاللحيفاِلي. ارف بت اقِِفينف فِي بفيفِت الرح ِ الفوف بت ِميعف عفبِيِد الرح بح يفا جف ذفا بفاِركووا الرح هووف
ض الفرف اِت وف اوف انِعو السحمف نف الصح يفوف ِمنف ِصهف

 

ِمِه وا ِلسف نتِمو . رف اِلح  بح صف بح لفنح الرح وا الرح ِ فِي ِديفاِر بفيفِت إِلفِهنفا. سفبتِحو بت اقِِفينف فِي بفيفِت الرح ِ الفوف بت وا يفا عفبِيدف الرح ِ. سفبتِحو بت مف الرح وا اسف لوويفا. سفبتِحو هفلتِ
ا ِة. كولح مف ِميعِ الِلهف قف جف بحنفا ففوف رف بح عفِظيم  وف ففتو أفنح الرح تِِه. لفنتِي أفنفا قفدف عفرف اصح ائِيلف ِلخف رف إِسف تفارف يفعفقووبف ِلذفاتِِه وف بح قفِد اخف . لفنح الرح لفو  لفنح ذفاكف حو
طفِر. وقا  ِللفمف انِعو بورو ِض. الصح ابف ِمنف أفقفاِصي الفرف ِعدو السححف جِ. الفموصف فِي كولتِ الل جف اِر وف ِض فِي الفبِحف فِي الفرف اِت وف اوف نفعف فِي السحمف ب  صف شفاءف الرح



نف عفوف رو عفلفى فِرف سفِطِك يفا ِمصف ائِبف فِي وف عفجف سفلف آيفاۭت وف ائِِم. أفرف رف ِمنف النحاِس إِلفى الفبفهف بف أفبفكفارف ِمصف رف ائِنِِه. الحِذي ضف زف يحف ِمنف خف ِرجو الرتِ خف الفمو
طفى أفعف . وف نفعفانف اِلِك كف مف كولح مف ِلكف بفاشفانف وف عووجف مف وِريتِينف وف ِلكف الفمو ونف مف : ِسيحو اءف لووكا  أفِعزح قفتفلف مو ة  وف ما  كفثِيرف بف أومف عفلفى كولتِ عفبِيِدِه. الحِذي ضفرف وف

. ِفقو عفلفى عفبِيِدِه يوشف بفهو وف بح يفِدينو شفعف ۭر. لفنح الرح ۭر ففدفوف كف إِلفى دفوف رو ب  ِذكف ِر. يفا رف كف إِلفى الدحهف مو ب  اسف بِِه. يفا رف ائِيلف شفعف رف اثا  ِلسف اثا  ِميرف مف ِميرف هو ضف أفرف
! ا نفففس  اِههف . كفذفِلكف لفيفسف فِي أفففوف عو مف لف تفسف ا آذفان  وف . لفهف لف توبفِصرو يون  وف ا أفعف لحمو. لفهف لف تفتفكف اه  وف ا أفففوف لو أفيفِدي النحاِس. لفهف ذفهفب  عفمف ة  وف ِم فِضح نفامو الومف أفصف
. يفا بح . يفا بفيفتف لفِوي بفاِركووا الرح بح ونف بفاِركووا الرح . يفا بفيفتف هفارو بح ائِيلف بفاِركووا الرح رف ا. يفا بفيفتف إِسف لفيفهف نف يفتحِكلو عف كول  مف انِعووهفا وف ا يفكوونو صف ِمثفلفهف

لوويفا . هفلتِ ِليمف شف نف السحاِكنو فِي أوورو يفوف ب  ِمنف ِصهف ك  الرح بفارف . مو بح ِ بفاِركووا الرح بت ائِِفي الرح خف

 

تفهو. مف حف بفاِب لفنح إِلفى الفبفِد رف بح الفرف دووا رف مف متفهو. احف حف ِة لفنح إِلفى الفبفِد رف دووا إِلفهف الِلهف مف تفهو. احف مف حف اِلح  لفنح إِلفى الفبفِد رف بح لفنحهو صف دووا الرح مف اِحف
ضف عفلفى الفِميفاِه لفنح إِلفى تفهو. الفبفاِسطف الفرف مف حف ۭم لفنح إِلفى الفبفِد رف اِت بِففهف اوف انِعف السحمف تفهو. الصح مف حف دفهو لفنح إِلفى الفبفِد رف حف ائِبف الفِعظفامف وف انِعف الفعفجف الصح
ِم اللحيفِل لفنح كف اِكبف ِلحو الفكفوف رف وف تفهو. الفقفمف مف حف اِر لفنح إِلفى الفبفِد رف ِم النحهف كف سف ِلحو تفهو. الشحمف مف حف ة  لفنح إِلفى الفبفِد رف ارا  عفِظيمف انِعف أفنفوف تفهو. الصح مف حف الفبفِد رف
تفهو. بِيفۭد شفِديدفةۭ مف حف سفِطِهمف لفنح إِلفى الفبفِد رف ائِيلف ِمنف وف رف جف إِسف رف أفخف تفهو. وف مف حف عف أفبفكفاِرهفا لفنح إِلفى الفبفِد رف رف مف بف ِمصف رف تفهو. الحِذي ضف مف حف إِلفى الفبفِد رف
سفِطِه لفنح إِلفى الفبفِد ائِيلف فِي وف رف عفبحرف إِسف تفهو. وف مف حف رف سووۭف إِلفى شوقفۭق لفنح إِلفى الفبفِد رف تفهو. الحِذي شفقح بفحف مف حف دوودفةۭ لفنح إِلفى الفبفِد رف مف اعۭ مف ِذرف وف

لووكا  بف مو تفهو. الحِذي ضفرف مف حف يحِة لفنح إِلفى الفبفِد رف بِِه فِي الفبفرتِ تفهو. الحِذي سفارف بِشفعف مف حف ِر سووۭف لفنح إِلفى الفبفِد رف تفهو فِي بفحف قووح نف وف عفوف دفففعف فِرف تفهو. وف مف حف رف
ِلكف بفاشفانف عووجف مف تفهو وف مف حف وِريتِينف لفنح إِلفى الفبفِد رف ِلكف الفمو ونف مف تفهو: ِسيحو مف حف اءف لفنح إِلفى الفبفِد رف لووكا  أفِعزح قفتفلف مو تفهو. وف مف حف اءف لفنح إِلفى الفبفِد رف عوظفمف
نفا ذفلحتِنفا ذفكفرف تفهو. الحِذي فِي مف مف حف ائِيلف عفبفِدِه لفنح إِلفى الفبفِد رف رف اثا  ِلسف تفهو ِميرف مف حف اثا  لفنح إِلفى الفبفِد رف مف ِميرف هو ضف طفى أفرف أفعف تفهو. وف مف حف لفنح إِلفى الفبفِد رف
اِت اوف دووا إِلفهف السحمف مف تفهو. احف مف حف بفزا  ِلكولتِ بفشفۭر لفنح إِلفى الفبفِد رف تفهو. الحِذي يوعفِطي خو مف حف دفائِنفا لفنح إِلفى الفبفِد رف انفا ِمنف أفعف نفجح تفهو. وف مف حف لفنح إِلفى الفبفِد رف

تفهو مف حف لفنح إِلفى الفبفِد رف

 

فلفنفا الحِذينف ادفنفا. لفنحهو هونفاكف سفأ وف لحقفنفا أفعف ا عف سفِطهف اِف فِي وف ففصف . عفلفى الصح نف يفوف نفا ِصهف ا تفذفكحرف نفا أفيفضا  ِعنفدف مف نفا. بفكفيف لفسف اِر بفابِلف هونفاكف جف عفلفى أفنفهف
ۭض غفِريبفۭة؟ إِنف نفِسيتوِك يفا ِ فِي أفرف بت ةف الرح نِيمف نتِمو تفرف ]. كفيففف نورف نف يفوف اِت ِصهف نِيمف وا لفنفا ِمنف تفرف نتِمو حا : [رف فلوونفا ففرف أ بوونفا سف عفذتِ مو ۭة وف نِيمف سفبوونفا كفلفمف تفرف

مف ب  ِلبفنِي أفدوومف يفوف ِحي! اوذفكورف يفا رف ظفِم ففرف ِليمف عفلفى أفعف شف لف أوورو ِك! إِنف لفمف أوففضتِ نفِكي إِنف لفمف أفذفكورف ِليمو تفنفسفى يفِمينِي - ِليفلفتفِصقف ِلسفانِي بِحف شف أوورو
ِسكو نف يومف يفتِنفا! طووبفى ِلمف ازف ِك الحِذي جف اءف زف اِزيِك جف نف يوجف بفةف طووبفى ِلمف رف خف ا]. يفا بِنفتف بفابِلف الفمو تحى إِلفى أفسفاِسهف : [هود وا هود وا حف ِليمف الفقفائِِلينف شف أوورو

ةف رف خف ِربو بِِهمو الصح يفضف ففالفِك وف أفطف

 

تفكف عفلفى كولتِ تف كفِلمف قتِكف لفنحكف قفدف عفظحمف حف تِكف وف مف حف كف عفلفى رف مف دو اسف مف أفحف ِسكف وف دو فِي هفيفكفِل قودف جو . أفسف نتِمو لفكف ِة أورف دوكف ِمنف كولتِ قفلفبِي. قودحامف الِلهف مف أفحف
ِق ونف فِي طورو نتِمو يورف . وف اِت ففِمكف ِلمف ِض إِذفا سفِمعووا كف لووِك الفرف ب  كول  مو دوكف يفا رف مف ة  فِي نفففِسي. يفحف عفتفنِي قووح تفنِي. شفجح بف توكف أفجف مف دفعفوف . فِي يفوف ِمكف اسف
يِنِي. عفلفى يِق توحف سفِط الضتِ تفكفبتِرو ففيفعفِرفوهو ِمنف بفِعيۭد. إِنف سفلفكفتو فِي وف ا الفمو . أفمح اِضعف تفوف ى الفمو يفرف بح عفاۭل وف ِ عفِظيم . لفنح الرح بت دف الرح جف ِ لفنح مف بت الرح

لح اِل يفدفيفكف لف تفتفخف مف توكف إِلفى الفبفِد. عفنف أفعف مف حف ب  رف اِمي عفنتِي. يفا رف ب  يوحف . الرح نِي يفِمينوكف لتِصو توخف د  يفدفكف وف دفائِي تفمو ِب أفعف غفضف

 

. لفنحهو ففتف قِي عفرف كولح طورو يفتف وف بفِضي ذفرح رف مف لفِكي وف سف ِري ِمنف بفِعيۭد. مف تف فِكف قِيفاِمي. ففِهمف لووِسي وف ففتف جو تفنِي. أفنفتف عفرف فف عفرف تفنِي وف تفبفرف ب  قفِد اخف يفا رف
قِي. عفِرففةو ففوف . عفِجيبفة  هفِذِه الفمف عفلفتف عفلفيح يفدفكف جف تفنِي وف رف اصف اۭم حف ِمنف قودح لفۭف وف ا. ِمنف خف ا كولحهف ففتفهف ب  عفرف أفنفتف يفا رف ة  فِي ِلسفانِي إِلح وف لفيفسف كفِلمف

ا اِويفِة ففهف شفتو فِي الفهف إِنف ففرف فنفتف هونفاكف وف اِت ففأ اوف تو إِلفى السحمف ِعدف ؟ إِنف صف بو رو ِهكف أفيفنف أفهف جف ِمنف وف وِحكف وف ا. أفيفنف أفذفهفبو ِمنف رو تفِطيعوهف تفففعفتف لف أفسف ارف
ةو تفغفشفانِي]. ففاللحيفلو ا الظ لفمف : [إِنحمف . ففقولفتو ِسكونِي يفِمينوكف تومف ِدينِي يفدوكف وف نفاكف أفيفضا  تفهف ِر ففهو سفكفنفتو فِي أفقفاِصي الفبفحف بفحِ وف يِ الص  نفاحف ذفتو جف . إِنف أفخف أفنفتف

ِن تفنِي فِي بفطف . نفسفجف يفتفيح تفنفيفتف كولف . لفنحكف أفنفتف اقف ِة هفكفذفا الن ورو لفمف اِر يوِضيءو. كفالظ  اللحيفلو ِمثفلف النحهف ِلمو لفدفيفكف وف ةو أفيفضا  لف توظف لفمف ِلي! الظ  وف يوِضيءو حف
نِعفتو فِي ا صو تفِف عفنفكف ِعظفاِمي ِحينفمف نفففِسي تفعفِرفو ذفِلكف يفِقينا . لفمف تفخف الوكف وف مف با . عفِجيبفة  ِهيف أفعف تو عفجف تفزف ِل أفنتِي قفِد امف دوكف ِمنف أفجف مف ي. أفحف أومتِ

كف يفا مف أفففكفارف رف ا أفكف ا. مف اِحد  ِمنفهف تف إِذف لفمف يفكونف وف رف وح مف تفصف ا كوتِبفتف يفوف فِي ِسففِركف كول هف ائِي وف نفاكف أفعفضف أفتف عفيف ِض. رف اِق الفرف مف تو فِي أفعف قِمف رو ففاِء وف الفخف
اِء ابفعودووا مف الف الدتِ ارف يفا او. ففيفا ِرجف رف . لفيفتفكف تفقفتولو الفشف عفكف أفنفا بفعفدو مف تفيفقفظفتو وف ِل. اسف مف ثفرو ِمنف الرح ا ففِهيف أفكف ِصهف ا! إِنف أوحف لفتفهف مف ثفرف جو ا أفكف او ِعنفِدي! مف
وا ِلي ارو . صف مف توهو ا  أفبفغفضف . بوغفضا  تفامت قفاِوِميكف قوتو مو أفمف ب  وف بفِغِضيكف يفا رف . أفلف أوبفِغضو مو كف دفاؤو ِر نفاِطِقينف بِالفكفِذِب هومف أفعف كف ونفكف بِالفمف لتِمو عفنتِي. الحِذينف يوكف

ِدنِي طفِريقا  أفبفِديتا  اهف انفظورف إِنف كفانف فِيح طفِريق  بفاِطل  وف ِرفف أفففكفاِري. وف اعف تفِحنتِي وف ِرفف قفلفبِي. امف اعف نِي يفا او وف تفبِرف . اخف دفاء  أفعف

 

يحۭة. مف كفحف ِقتفاِل. سفن وا أفلفِسنفتفهو تفِمعوونف ِللف مف كولحهو يفجف . الفيفوف وۭر فِي قولووبِِهمف ونف بِشورو نِي. الحِذينف يفتفففكحرو ففظف لفِم احف ِل الظ  جو . ِمنف رف ِل الشحرتِ ب  ِمنف أفهف ِقذفنِي يفا رف نف
ففى ِلي طوواتِي. أفخف وا فِي تفعفثِيِر خو نِي. الحِذينف تفففكحرو ِقذف ِم أفنف لف ِل الظ  جو يِر. ِمنف رف رتِ ب  ِمنف يفدفيِ الشتِ نِي يفا رف ففظف . ِسلفهف. احف تف ِشففاِهِهمف ةو الوففعوواِن تفحف مف حو

ِت ب  إِلفى صفوف غِ يفا رف ِ: [أفنفتف إِلفِهي. أفصف بت اكا . ِسلفهف. قولفتو ِللرح رف عووا ِلي أفشف ضف انِِب الطحِريِق. وف د وا شفبفكفة  بِجف ِحبفال . مف ا  وف ونف ففخت بِرو تفكف سف الفمو
. ِسلفهف. فحعوونف قفاِصدفهو. يفتفرف حف مف يِر. لف تونفجتِ رتِ اِت الشتِ وف ب  شفهف ِم الفِقتفاِل. لف توعفِط يفا رف أفِسي فِي يفوف لحلفتف رف لفِصي ظف ةف خف ب  السحيتِدو قووح عفاتِي. يفا رف ر  تفضف



لو ِلسفاۭن لف يفثفبوتو فِي جو وا. رف اۭت ففلف يفقوومو رف فِي غفمف قفطووا فِي النحاِر وف . ِليوسف ر  مف لفيفِهمف جف قوطف عف . ِليفسف يِهمف قفاءو ِشففاِهِهمف يوغفطتِ ِحيِطينف بِي ففشف وسو الفمو ؤو ا رو أفمح
. كف مف دوونف اسف مف يقوونف يفحف دتِ ا الصتِ . إِنحمف قتا  ِللفبفائِِسينف حف سفاِكيِن وف ما  ِللفمف كف ِري حو بح يوجف تو أفنح الرح لفِم يفِصيدوهو الشحر  إِلفى هفلفِكِه]. قفدف عفِلمف لو الظ  جو ِض. رف الفرف

تِكف رف ضف ِلسوونف فِي حف ونف يفجف تفِقيمو سف الفمو

 

ۭة ففعو يفدفيح كفذفبِيحف . ِليفكونف رف كف وِر قودحامف الفبفخو تفِقمف صفلفتِي كف . ِلتفسف خو إِلفيفكف رو ا أفصف تِي ِعنفدف مف وف غِ إِلفى صف . أفصف ِرعف إِلفيح . أفسف تو خف رف ب  إِلفيفكف صف يفا رف
لف آكولف ِمنف عف أونفاۭس ففاِعِلي إِثفۭم وف ِديۭء لفتفعفلحلف بِِعلفِل الشحرتِ مف ۭر رف . لف توِملف قفلفبِي إِلفى أفمف ففظف بفابف شفففتفيح اِرسا  ِلففِمي. احف ب  حف عفلف يفا رف سفائِيحۭة. اجف مف

مف ِمنف عفلفى اتوهو حف قوضف . قفِد انفطفرف ائِبِِهمف صف أفِسي. لفنح صفلفتِي بفعفدو فِي مف أفِس. لف يفأفبفى رف يفت  ِللرح نِي ففزف بتِخف لفيووف ة  وف مف حف يقو ففرف دتِ ِربفنِي الصتِ . ِليفضف نفففائِِسِهمف
. بِكف ب  عفيفنفايف اِويفِة. لفنحهو إِلفيفكف يفا سفيتِدو يفا رف نفا ِعنفدف ففِم الفهف ضف تفبفدحدفتف ِعظفامو يفشوق  الفرف نف يفففلفحو وف ا لفِذيذفة . كفمف اتِي لفنحهف ِلمف سفِمعووا كف ةِ وف رف خف الصح

يحِة وف أفنفا بِالفكولتِ تحى أفنفجو ارو فِي ِشبفاِكِهمف حف رف قوِط الفشف اِك ففاِعِلي اِلثفِم. ِليفسف رف ِمنف أفشف بووهو ِلي وف ِ الحِذي قفدف نفصف نِي ِمنف الفففخت ففظف . لف توففِرغف نفففِسي. احف يفتو تفمف احف

 

أفنفتف وِحي فِيح وف يفتف رو ا أفعف . ِعنفدف مف بِرو هو أوخف . بِِضيِقي قودحامف ايف وف هو شفكف امف كوبو أفمف عو. أفسف رح ِ أفتفضف بت تِي إِلفى الرح وف . بِصف خو رو ِ أفصف بت تِي إِلفى الرح وف بِصف
فلو عفنف أ نف يفسف . لفيفسف مف نفاصو . بفادف عفنتِي الفمف أفبفِصرف ففلفيفسف ِلي عفاِرف  ا . اونفظورف إِلفى الفيفِميِن وف فووا ِلي ففخت لوكو أفخف لفِكي - فِي الطحِريِق الحتِي أفسف سف ففتف مف عفرف

نِي ِمنف ا . نفجتِ اِخي لفنتِي قفدف تفذفلحلفتو ِجدت غِ إِلفى صورف يفاِء. أفصف ِض الفحف إِي نفِصيبِي فِي أفرف لفجف : [أفنفتف مف . قولفتو ب  تو إِلفيفكف يفا رف خف نفففِسي. صفرف
ِسنو إِلفيح تفنِفوونفنِي لفنحكف توحف يقوونف يفكف دتِ . الصتِ ِمكف ِميِد اسف بفِس نفففِسي ِلتفحف ِرجف ِمنف الفحف مف أفشفد  ِمنتِي. أفخف طفِهِديح لفنحهو [موضف

 

. ي  كف حف رف قودحامف بفِدكف ففإِنحهو لفنف يفتفبفرح عف عف ِة مف اكفمف حف لف فِي الفمو خو لف تفدف . وف ِلكف تفِجبف ِلي بِعفدف انفتِكف اسف فمف عفاتِي. بِأ ر  غِ إِلفى تفضف أفصف عف صفلفتِي وف مف ب  اسف يفا رف
يحرف فِي دفاِخِلي وِحي. تفحف يفتف فِيح رو ِر. أفعف نفذو الدحهف تفى مو وف اِت ِمثفلف الفمف لفسفنِي فِي الظ لومف يفاتِي. أفجف ِض حف قف إِلفى الفرف دف نفففِسي. سفحف طفهف لفنح الفعفدووح قفِد اضف
ِرعف أفِجبفنِي يفا ۭض يفابِسفۭة. ِسلفهف. أفسف فرف كف كفأ وف . نفففِسي نفحف تو إِلفيفكف يفدفيح . بفسفطف لو فمح نفائِعِ يفدفيفكف أفتفأ . بِصف اِلكف مف تو بِكولتِ أفعف تو أفيحامف الفِقدفِم. لفهفجف قفلفبِي. تفذفكحرف

ففنِي الطحِريقف . عفرتِ كحلفتو لفيفكف تفوف تفكف فِي الفغفدفاةِ لفنتِي عف مف حف ِمعفنِي رف ِ. أفسف بت ابِِطينف فِي الفجو بِهف الفهف وشف هفكف عفنتِي ففأ جف بف وف جو وِحي. لف تفحف . ففنِيفتف رو ب  رف
كف وحو اكف لفنحكف أفنفتف إِلفِهي. رو لف ِرضف مف نِي أفنف أفعف لتِمف . عف أفتو . إِلفيفكف الفتفجف ب  دفائِي يفا رف نِي ِمنف أفعف ِقذف ففعفتو نفففِسي. أفنف ا لفنتِي إِلفيفكف رف لوكو فِيهف الحتِي أفسف

توبِيدو كولح دفائِي وف تفأفِصلو أفعف تِكف تفسف مف حف بِرف يِق نفففِسي وف ِرجو ِمنف الضتِ ِلكف توخف يِينِي. بِعفدف ب  توحف ِمكف يفا رف ِل اسف تفِويفۭة. ِمنف أفجف سف ۭض مو ِدينِي فِي أفرف اِلحو يفهف الصح
ايِِقي نفففِسي لفنتِي أفنفا عفبفدوكف موضف

 

ِضعو خف كحلفتو الفمو لفيفِه تفوف الحِذي عف نتِي وف نفِقِذي ِمجف مو ِحي وف إِي صفرف لفجف مف تِي وف مف حف . رف بف رف ابِِعي الفحف أفصف مو يفدفيح الفِقتفالف وف تِي الحِذي يوعفلتِ رف خف ب  صف ك  الرح بفارف مو
ب  هو ِمثفلو ِظلتۭ عفابِۭر. يفا رف ة . أفيحامو بفهف نفففخف تحى تفففتفِكرف بِِه؟ اِلنفسفانو أفشف تحى تفعفِرففهو أفِو ابفنو اِلنفسفاِن حف ۭء هووف اِلنفسفانو حف ب  أفي  شفيف تِي. يفا رف شفعفبِي تفحف
نِي ِمنف نفجتِ ِقذفنِي وف ِسلف يفدفكف ِمنف الفعفلفِء. أفنف . أفرف مف هو ِعجف أفزف كف وف امف ِسلف ِسهف . أفرف هومف دف بفدتِ وقا  وف . أفبفِرقف بورو نف انفِزِل. الفِمِس الفِجبفالف ففتودفختِ اتِكف وف اوف طفأفِطئف سفمف

تفاۭر ةِ أفوف بفاۭب ذفاِت عفشفرف ِديدفة . بِرف ة  جف نِيمف نتِمو لفكف تفرف مف يفِمينو كفِذۭب. يفا او أورف يفِمينوهو مف بِالفبفاِطِل وف اهوهو تف أفففوف بفاِء الحِذينف تفكفلحمف ةِ ِمنف أفيفِدي الفغورف الفِميفاِه الفكفثِيرف
مف بِالفبفاِطِل اهوهو تف أفففوف بفاِء الحِذينف تفكفلحمف نِي ِمنف أفيفِدي الفغورف نفجتِ ِقذفنِي وف هو ِمنف السحيفِف الس وِء. أفنف دف عفبفدف ِقذو دفاوو نف لووِك. الفمو لفصا  ِللفمو عفِطي خف . الفمو نتِمو لفكف أورف

لنفة  نفا مف اؤو رف سفبف بِنفاِء هفيفكفۭل. أفهف وتفاۭت حف نفحو ايفا مف وف ِمدفةِ الزح فعف أ ا. بفنفاتونفا كف وِس النحاِميفِة فِي شفبِيبفتِهف مف يفِمينو كفِذۭب. ِلكفيف يفكوونف بفنوونفا ِمثفلف الفغورو يفِمينوهو وف
اِرِعنفا. طووبفى ى فِي شفوف وف لف شفكف ومف وف لف هوجو امف وف لفة . لف اقفتِحف مح حف نفا مو اِرِعنفا. بفقفرو اۭت فِي شفوف بفوف رف نفا تونفتِجو أولووفا  وف نفامو تفِفيضو ِمنف ِصنفۭف ففِصنفۭف. أفغف

هو ب  إِلفهو ذفا. طووبفى ِللشحعفِب الحِذي الرح ِللشحعفِب الحِذي لفهو كفهف

 

ا  ِميد  ِجدت حف ب  وف الفبفِد. عفِظيم  هووف الرح ِر وف كف إِلفى الدحهف مف بتِحو اسف أوسف ۭم أوبفاِركوكف وف الفبفِد. فِي كولتِ يفوف ِر وف كف إِلفى الدحهف مف أوبفاِركو اسف ِلكف وف ففعوكف يفا إِلفِهي الفمف أفرف
اِوفِكف خف ةِ مف . بِقووح جو ائِبِكف أفلفهف وِر عفجف أومو ِدكف وف مف ِد حف جف لفِل مف . بِجف ونف بِرو وتِكف يوخف بفرو بِجف الفكف وف مف بتِحو أفعف ۭر يوسف ر  إِلفى دفوف اء . دفوف تِقفصف تِِه اسف لفيفسف ِلعفظفمف وف

اِلح  ب  صف ِة. الرح مف حف كفثِيرو الرح وحِ وف ِحيم  طفِويلو الر  رف نحان  وف ب  حف . افلرح ونف نتِمو ِلكف يورف بِعفدف ةِ صفلفِحكف يوبفدوونف وف ثفرف رف كف . ِذكف ثو دتِ تِكف أوحف بِعفظفمف يفنفِطقوونف وف
فووا بفنِي آدفمف ونف ِليوعفرتِ وتِكف يفتفكفلحمو بفرو بِجف لفِككف يفنفِطقوونف وف ِد مو جف . بِمف كف يوبفاِركوكف أفتفِقيفاؤو اِلكف وف مف ب  كول  أفعف دوكف يفا رف مف اِلِه. يفحف مف هو عفلفى كولتِ أفعف اِحمو رف مف ِللفكولتِ وف
يونو . أفعف نِينف نفحف م  كولح الفمو ِ قفوت مو ب  عفاِضد  كولح السحاقِِطينف وف ۭر. افلرح ۭر ففدفوف سولفطفانوكف فِي كولتِ دفوف لفكو كولتِ الد هووِر وف لفكوكف مو . مو لفِككف لفِل مو دف جف جف مف تفكف وف رف قودف
اِلِه. مف ِحيم  فِي كولتِ أفعف رف قِِه وف ب  بفار  فِي كولتِ طورو . الرح ۭ ِرضى  يت بِعو كولح حف مف فِي ِحينِِه. تفففتفحو يفدفكف ففتوشف هو أفنفتف توعفِطيِهمف طفعفامف ى وف جح الفكولتِ إِيحاكف تفتفرف
ِلكو يوهف ِحبتِيِه وف ب  كولح مو ففظو الرح . يفحف مف هو لتِصو مف ففيوخف عفهو ر  عو تفضف مف يفسف ائِِفيِه وف لو ِرضفى خف . يفعفمف ِ قت عوونفهو بِالفحف عوونفهو الحِذينف يفدف ب  قفِريب  ِلكولتِ الحِذينف يفدف الرح

الفبفِد ِر وف هو الفقود وسف إِلفى الدحهف مف يوبفاِركف كول  بفشفۭر اسف ِِ لف ِ يفنفِطقو ففِمي وف بت بِيحِ الرح اِر. بِتفسف رف ِميعف الفشف جف

 

يفثو لف لف عفلفى ابفِن آدفمف حف سفاِء وف ؤف ودا . لف تفتحِكلووا عفلفى الر  جو وف تو مف ا دومف نتِمو ِللفِهي مف أورف يفاتِي. وف بح فِي حف . أوسفبتِحو الرح بح لوويفا. سفبتِِحي يفا نفففِسي الرح هفلتِ
ِ إِلفِهِه بت هو عفلفى الرح اؤو جف رف ِعينوهو وف نف إِلفهو يفعفقووبف مو هو. طووبفى ِلمف ِلكو أفففكفارو ِم نفففِسِه تفهف ابِِه. فِي ذفِلكف الفيفوف هو ففيفعوودو إِلفى تورف وحو جو رو رو لفصف ِعنفدفهو. تفخف خف



ِلقو ب  يوطف بفزا  ِللفِجيفاعِ. الرح عفِطي خو لووِمينف الفمو ظف ما  ِللفمف كف ِري حو جف انفةف إِلفى الفبفِد. الفمو افِِظ الفمف ا. الفحف ا فِيهف كولح مف رف وف ضف الفبفحف الفرف اِت وف اوف انِعِ السحمف الصح
ا طفِريقو لفةف. أفمح مف الفرف دو الفيفتِيمف وف . يفعفضو بفاءف ففظو الفغورف ب  يفحف . الرح يِقينف دتِ ب  يوِحب  الصتِ . الرح نِينف نفحف مو الفمو ِ ب  يوقفوت يِ. الرح يونف الفعومف ب  يفففتفحو أفعف ى. الرح رف الفسف

لوويفا ۭر. هفلتِ ۭر ففدفوف نو إِلفى دفوف يفوف ِك يفا ِصهف ب  إِلفى الفبفِد إِلفهو ِلكو الرح هو. يفمف جو ِ اِر ففيوعفوت رف الفشف

 

نفكفِسِري الفقولووِب ِفي الفمو . يفشف ائِيلف رف ِفيتِي إِسف نف عو مف مف . يفجف شفِليمف ب  يفبفنِي أوورو . الرح بِيحو لفئِق  ِلذ . التحسف . لفنحهو مو اِلح  ن مف ِللفِهنفا صف بح لفنح التحرف وا الرح سفبتِحو
يفضفعو دفعفاءف وف ففعو الفوو ب  يفرف . الرح اءف صف ِمِه لف إِحف ةِ. ِلففهف عفِظيمو الفقووح ب نفا وف اۭء. عفِظيم  هووف رف مف فسف ا بِأ عوو كولحهف اِكِب. يفدف ِصي عفدفدف الفكفوف . يوحف هومف رف بورو كفسف يفجف وف

با  بِِت الفِجبفالف عوشف نف طفرا  الفمو ِض مف يتِِئ ِللفرف هف ابا  الفمو اِت سفحف اوف وا ِللفِهنفا بِعووۭد. الفكفاِسي السحمف نتِمو ۭد. رف مف بح بِحف ِض. أفِجيبووا الرح ارف إِلفى الفرف رف الفشف
اِجينف فتفِقيفائِِه بِالرح ب  بِأ ضفى الرح ِل. يفرف جو ضفى بِسفاقفيِ الرح يفِل. لف يفرف ةِ الفخف . لف يوسفر  بِقووح خو رو بفاِن الحتِي تفصف اخِ الفِغرف ا ِلِفرف هف ائِِم طفعفامف عفِطي ِللفبفهف الفمو
ِك ومف عفلو توخو كف أفبفنفاءفِك دفاِخلفِك. الحِذي يفجف ابِِك. بفارف اِرضف أفبفوف . لفنحهو قفدف شفدحدف عفوف نو يفوف ِك يفا ِصهف . سفبتِِحي إِلفهف بح ِليمو الرح شف تفهو. سفبتِِحي يفا أوورو مف حف رف

ِقيعف ي الصح يوذفرتِ لفهو. الحِذي يوعفِطي الثحلفجف كفالص وِف وف ِري قفوف ا  يوجف ِض. سفِريعا  ِجدت تفهو فِي الفرف ِلمف ِسلو كف ِم الفِحنفطفِة. يورف بِعوِك ِمنف شفحف يوشف سفلفما  وف
ائِِضِه ائِيلف بِففرف رف إِسف تِِه وف ِلمف بِرو يفعفقووبف بِكف ا. يفهوب  بِِريِحِه ففتفِسيلو الفِميفاهو. يوخف تفهو ففيوِذيبوهف ِلمف ِسلو كف ؟ يورف نف يفِقفو ِدِه مف فوتفاۭت. قودحامف بفرف دفهو كف مف اِد. يولفِقي جف مف كفالرح

لوويفا هو لفمف يفعفِرفووهفا. هفلتِ كفامو أفحف ِم وف دفى الومف نفعف هفكفذفا بِإِحف كفاِمِه. لفمف يفصف أفحف وف

 

. رو الفقفمف سو وف ا الشحمف نووِدِه. سفبتِِحيِه يفا أفيحتوهف وهو يفا كولح جو لفئِكفتِِه. سفبتِحو ِميعف مف وهو يفا جف وهو فِي الفعفاِلي. سفبتِحو اِت. سفبتِحو اوف بح ِمنف السحمف وا الرح لوويفا. سفبتِحو هفلتِ
ا ثفبحتفهف ِلقفتف وف رف ففخو ِ لفنحهو أفمف بت مف الرح اِت. ِلتوسفبتِحِ اسف اوف قف السحمف ا الفِميفاهو الحتِي ففوف يفا أفيحتوهف اِت وف اوف اءف السحمف اِكِب الن وِر. سفبتِِحيِه يفا سفمف ِميعف كفوف سفبتِِحيِه يفا جف
يحو بفابو الرتِ الضح دو الثحلفجو وف الفبفرف جِ. النحارو وف كولح الل جف ا التحنفانِينو وف ِض يفا أفيحتوهف بح ِمنف الفرف ا  ففلفنف تفتفعفدحاهو. سفبتِِحي الرح دت ا حف عف لفهف ضف الفبفِد وف ِر وف إِلفى الدحهف
لووكو ِة مو نِحف اتو الفجف الط يوورو ذفوف بحابفاتو وف ائِِم الدح كول  الفبفهف وشو وف حو ِز الفوو كول  الفرف ثفِمرو وف رو الفمو كول  الكفاِم الشحجف تفهو الفِجبفالو وف ِلمف انِعفةو كف الفعفاِصففةو الصح

هو مو ِ لفنحهو قفدف تفعفالفى اسف بت مف الرح وا اسف عف الفِفتفيفاِن ِليوسفبتِحو ى أفيفضا  الش يووخو مف الفعفذفارف دفاثو وف ِض الفحف اةِ الفرف كول  قوضف سفاءو وف ؤف كول  الش عووِب الر  ِض وف الفرف
لوويفا قفِريِب إِلفيفِه. هفلتِ ائِيلف الشحعفِب الف رف ِميعِ أفتفِقيفائِِه ِلبفنِي إِسف را  ِلجف نا  ِلشفعفبِِه ففخف يفنفِصبو قفرف اِت. وف اوف السحمف ِض وف قف الفرف دوهو ففوف جف دفهو. مف حف وف

 

هو مف وا اسف . ِليوسفبتِحو ِلِكِهمف نف بِمف يفوف اِلِقِه. ِليفبفتفِهجف بفنوو ِصهف ائِيلو بِخف رف حف إِسف اعفِة الفتفِقيفاِء. ِليفففرف مف تفهو فِي جف بِيحف ِديدفة  تفسف ة  جف نِيمف ِ تفرف بت لوويفا. غفن وا ِللرح هفلتِ
. اِجِعِهمف ضف وا عفلفى مف نتِمو ۭد. ِليورف جف تفِهجِ الفتفِقيفاءو بِمف لفِص. ِليفبف دفعفاءف بِالفخف لو الفوو متِ بِِه. يوجف اۭض عفنف شفعف بح رف وا لفهو. لفنح الرح نتِمو عووۭد ِليورف ۭ وف قفۭص. بِدوفت بِرف

ففائِِهمف بِكوبووۭل شورف لووِكِهمف بِقويووۭد وف ِر مو تفأفِديبفاۭت فِي الش عووِب. لفسف ِم وف ة  فِي الومف نفعووا نفقفمف . ِليفصف دحيفِن فِي يفِدِهمف سفيفف  ذوو حف اِهِهمف وف تفنفِويهفاتو ِا فِي أفففوف
لوويفا ِميعِ أفتفِقيفائِِه. هفلتِ ة  هفذفا ِلجف امف . كفرف تووبف كف مف الفمف كف ِو الفحو وا بِِهِم رو ِديۭد. ِليوجف ِمنف حف

 

بفاۭب وهو بِرف ِت الص وِر. سفبتِحو وف وهو بِصف تِِه. سفبتِحو ةِ عفظفمف سفبف كفثفرف وهو حف اتِِه. سفبتِحو وهو عفلفى قووح تِِه. سفبتِحو وهو فِي ففلفِك قووح ِسِه. سفبتِحو وا اف فِي قودف سفبتِحو
بح ۭة ففلفتوسفبتِحِ الرح تفاِف. كول  نفسفمف نووجِ الفهو وهو بِصو ِويِت. سفبتِحو نووجِ التحصف وهو بِصو اۭر. سفبتِحو مف ِمزف تفاۭر وف فوف وهو بِأ قفۭص. سفبتِحو رف ۭ وف وهو بِدوفت عووۭد. سفبتِحو وف

                

صدق ا العظيم 



سورة سليمان

بسم ا الرحمن الرحيم

آيات ا كشفت إلى سليمان
 

ائِيلف رف ِلِك إِسف دف مف انف بفِن دفاوو ثفالو سولفيفمف ِم: أفمف اِل الفففهف اِك أفقفوف رف أفدفۭب ِلدف ۭة وف مف عفِرففِة ِحكف ِة. ِلمف تِقفامف اِلسف ِ وف قت الفحف ِل وف الفعفدف عفِرففِة وف ِلتوعفِطيف. ِلقوبووِل تفأفِديِب الفمف
ب را  تفدف عفِرففة  وف الشحابح مف الف ذفكفاء  وف هح بِيرا . الفجو تفِسبو تفدف الفففِهيمو يفكف دفادو ِعلفما  وف ِكيمو ففيفزف ا الفحف عوهف مف اِمِضِهمف. يفسف غفوف اِء وف كفمف اِل الفحو الل غفِز أفقفوف ثفِل وف ِم الفمف .ِلففهف

عفِرففِة أفسو الفمف ِ رف بت اففةو الرح خف الفدفبف. مف ةف وف مف ونف الفِحكف تفِقرو اِهلوونف ففيفحف ا الفجف ِليلو. أفمح ا إِكف مف كف لفنحهو فوضف شفِريعفةف أومتِ لف تفرف عف يفا ابفنِي تفأفِديبف أفبِيكف وف مف اِسف
قفلفئِدو ِلعونوِقك أفِسكف وف ۭة ِلرف ضف. نِعفمف طفاةو ففلف تفرف لحقفكف الفخو نف ِللدحِم: «إِنف قفالووا. يفا ابفنِي إِنف تفمف مو عفنفا ِلنفكف تفِف ِللفبفِريِء بفاِطل . هفلومح مف يفاء . ِلنفخف مف أفحف ِلنفبفتفِلعفهو

ة  ف بويووتفنفا غفنِيمف لف ةۭ نفمف يفۭة ففاِخرف ِ ففنفِجدف كولح قِنف بت ابِِطينف فِي الفجو احا  كفالفهف ِصحف اِويفِة وف الفهف سفطفنفا. كف عفتفكف وف اِحد . تولفِقي قورف ِميعا  ِكيس  وف يفا». يفكوونو لفنفا جف
مف عفهو لوكف فِي الطحِريِق مف اِلِكِهمف. ابفنِي لف تفسف سف لفكف عفنف مف نفعف ِرجف ِرعو إِلفى سفففِك الدحِم. امف توسف ِري إِلفى الشحرتِ وف مف تفجف لفهو جو لفنحهو بفاِطل  تونفصفبو. لفنح أفرف

نفاحۭ نفيف كولتِ ِذي جف فوِسِهمف. الشحبفكفةو فِي عفيف ِم أفنف نوونف ِلدف مو ا هومف ففيفكف فوِسِهمف. أفمح تففوونف لفنف ۭب. يفخف ولفعۭ بِكفسف قو كولتِ مو قفتفنِيِه. هفكفذفا طورو ذو نفففسف مو ةو! يفأفخو مف افلفِحكف

اِرجِ ا. تونفاِدي فِي الفخف تفهف وف اِرعِ توعفِطي صف اِب. فِي الشحوف دفاِخِل الفبفوف اِق فِي مف وف وِس الفسف ؤو عوو فِي رو ا قفائِلفة . تفدف هف ِدينفِة توبفِدي كفلفمف إِلفى: «فِي الفمف
بِيِخي ِجعووا ِعنفدف تفوف قفى يوبفِغضوونف الفِعلفمف؟ اِرف مف الفحف اِء وف زف تِهف ونف بِاِلسف ِزئوونف يوسفر  تفهف سف الفمو لف وف هف الو توِحب ونف الفجف هح ا الفجو تفى أفي هف هفئفنفذفا أوفِيضو لفكومف. مف

وِحي اتِي. رو كومف كفِلمف لتِمو بِيِخي. «أوعف ضووا تفوف لفمف تفرف تِي وف شوورف تومف كولح مف ففضف نف يوبفاِلي بفلف رف لفيفسف مف دفدفتو يفِدي وف مف تومف وف فبفيف تو ففأ فنفا أفيفضا . لفنتِي دفعفوف ففأ
كو ِعنفدف بفِليحتِكومف حف فِكومف. أفضف وف ِجيِء خف تو ِعنفدف مف مف ِضيق  ِحينفئِۭذ. أفشف ة  وف لفيفكومف ِشدح اءفتف عف بفعفِة إِذفا جف وف أفتفتف بفِليحتوكومف كفالزح فوكومف كفعفاِصففۭة وف وف اءف خف إِذفا جف

تفِجيبو عوونفنِي ففلف أفسف ونف إِلفيح ففلف يفِجدوونفنِي. يفدف رو ِ. يوبفكتِ بت اففةف الرح خف وا مف تفارو لفمف يفخف مف أفبفغفضووا الفِعلفمف وف تِي. لفنحهو شوورف ضووا مف ذفلووا كولح. لفمف يفرف رف
بِيِخي اتِِهمف. تفوف رف امف ؤف بفعوونف ِمنف مو يفشف ِر طفِريِقِهمف وف اِل توبِيدوهومف. ففِلذفِلكف يفأفكولوونف ِمنف ثفمف هح ةف الفجو احف رف مف وف قفى يفقفتولوهو مف تِدفادف الفحف تفِمعو ِلي. لفنح ارف سف ا الفمو أفمح

ِف الشحرتِ وف تفِريحو ِمنف خف يفسف كونو آِمنا  وف  «ففيفسف

 

ِم  فف قفلفبفكف عفلفى الفففهف توعفطتِ ِة وف مف نفكف إِلفى الفِحكف تحى توِميلف أوذف ايفايف ِعنفدفكف حف صف بحأفتف وف خف ففعفتف- يفا ابفنِي إِنف قفبِلفتف كفلفِمي وف رف عفِرففةف وف تف الفمف إِنف دفعفوف
ِ عفِرففةف اح تفِجدو مف ِ وف بت اففةف الرح خف مو مف الفكونووِز ففِحينفئِۭذ تفففهف ا كف ثفتف عفنفهف بفحف ِة وف ا كفالفِفضح لفبفتفهف ِم إِنف طف تفكف إِلفى الفففهف وف ة . صف مف بح يوعفِطي ِحكف ِمنف ففِمِه. لفنح الرح

مو الفففهف عفِرففةو وف تفِقيِمينف. الفمف سف عوونفة  ِللفمو رو مف ِحففِظ طفِريِق أفتفِقيفائِِه. يفذفخف ِ وف قت سفاِلِك الفحف ِر مف اِل ِلنفصف ن  ِللسحاِلِكينف بِالفكفمف قح. هووف ِمجف الفحف لف وف مو الفعفدف ِحينفئِۭذ تفففهف
ةف تِقفامف اِلسف اِلحۭ: وف يِر. كولح سفبِيۭل صف رتِ قفاِذكف ِمنف طفِريِق الشتِ كف ِلنف مو يفنفصورو الفففهف ففظوكف وف عفِرففةو ِلنفففِسكف ففالفعفقفلو يفحف لفذحِت الفمف ةو قفلفبفكف وف مف لفِت الفِحكف إِذفا دفخف

فكفاِذيِب الشحرتِ الحِذينف بفتفِهِجينف بِأ ففِرِحينف بِففعفِل الس وِء الفمو ِة الف لفمف سفاِلِك الظ  ِة ِللس لووِك فِي مف تِقفامف ِم بِالفكفاِذيِب التحاِرِكينف سوبولف اِلسف لتِ تفكف ِمنف اِلنفسفاِن الفمو وف
ونف فِي سوبوِلِهمف لفتفوو هومف مو ة  وف جف عفوح مف مو قوهو دف. طورو النحاِسيفِة عفهف ا التحاِركفِة أفِليفف ِصبفاهفا وف قفِة بِكفلفِمهف لتِ تفمف نفبِيحِة ِمنف الفغفِريبفِة الفمو أفةِ الفجف رف قفاِذكف ِمنف الفمف ِلنف

ا ا إِلفى الفِخيلفِة. إِلفِههف سوبولوهف ِت وف وف ا يفسووخو إِلفى الفمف يفاةِ. لفنح بفيفتفهف لف يفبفلوغوونف سوبولف الفحف ِجعو وف ا لف يفرف لف إِلفيفهف نف دفخف لوكف فِي طفِريِق. كول  مف تحى تفسف حف
يِقينف دتِ ففظف سوبولف الصتِ تفحف اِلِحينف وف ا. الصح الفكفاِمِلينف يفبفقوونف فِيهف ضف وف كونوونف الفرف تفِقيِمينف يفسف سف ِض. لفنح الفمو ارو ففيفنفقفِرضوونف ِمنف الفرف رف ا الفشف أفمح

ا لوونف ِمنفهف تفأفصف ونف يوسف الفغفاِدرو  وف

 

ايفايف صف ففظف قفلفبوكف وف ة . يفا ابفنِي لف تفنفسف شفِريعفتِي بفلف ِليفحف سفلفمف يفاةۭ وف ِسنِي حف ا تفِزيدوكف طوولف أفيحاۭم وف كفانِكف. ففإِنحهف قح يفتفرو الفحف ةف وف مف حف ا. لف تفدفعِ الرح هومف تفقفلحدف
النحاِس. عفلفى عونوِقكف ِ وف يوِن اح ة  فِي أفعف اِلحف نفة  صف فِطف ة  وف حِ قفلفبِكف ففتفِجدف نِعفمف ا عفلفى لفوف توبفهومف ِمكف لف تفعفتفِمدف. اكف عفلفى ففهف ِ بِكولتِ قفلفبِكف وف بت كحلف عفلفى الرح .تفوف

مو سوبولفكف ِ هووف يوقفوت ِرففهو وف قِكف اعف نفيف نفففِسكف. فِي كولتِ طورو ِكيما  فِي عفيف قفاء  ِلِعظفاِمكف. لف تفكونف حف سف تِكف وف ابفعودف عفِن الشحرتِ ففيفكوونف ِشففاء  ِلسورح بح وف .اتحِق الرح
طفارا  كف ِمسف عفاِصرو تفِفيضف مف ائِنوكف ِشبفعا  وف زف تفِلئف خف لحتِكف ففتفمف اِت غف ِمنف كولتِ بفاكوورف اِلكف وف بح ِمنف مف ِرِم الرح هف. أفكف رف لف تفكف ِ وف بت تفِقرف تفأفِديبف الرح يفا ابفنِي لف تفحف

فۭب بِابفۭن يوسفر  بِِه أ كف بوهو وف دتِ ب  يوؤف هو لفنح الحِذي يوِحب هو الرح بِيخف يفر  ِمنف. تفوف ا خف تفهف ارف مف لفنح تِجف ِل الحِذي يفنفالو الفففهف جو ِللرح ةف وف مف طووبفى ِلِلنفسفاِن الحِذي يفِجدو الفِحكف
اِلِص يفر  ِمنف الذحهفِب الفخف ا خف هف ِربفحف ِة وف ةِ الفِفضح ارف ا. تِجف اِهِركف لف توسفاِويهف وف كول  جف ِلِئ وف نو ِمنف اللح فِي يفسفاِرهفا الفِغنفى. ِهيف أفثفمف ا طوولو أفيحاۭم وف فِي يفِمينِهف

دو جف الفمف ا سفلفم . وف سفاِلِكهف كول  مف قو نِعفۭم وف ا طورو قوهف غفبووط . طورو ا مف كو بِهف ستِ تفمف الفمو ا وف ِسِكيهف مف يفاةۭ ِلمو ةو حف رف ضف. ِهيف شفجف ِة أفسحسف الفرف مف ب  بِالفِحكف أفثفبفتف. الرح
ِم ففهف اِت بِالف اوف ابو نفد ى. السحمف تفقفطورو السححف جو وف نفيفكف. بِِعلفِمِه انفشفقحِت الل جف حف هفِذِه ِمنف عفيف يفاة  ِلنفففِسكف. يفا ابفنِي لف تفبفرف بِيرف ففيفكوونفا حف التحدف أفيف وف ففِظ الرح احف

ة  ِلعونوِقكف نِعفمف لوكف. وف لف تفعفثورو ِرجف لوكو فِي طفِريِقكف آِمنا  وف كف. ِحينفئِۭذ تفسف مو يفلوذ  نفوف طفِجعو وف افو بفلف تفضف عفتف ففلف تفخف طفجف ۭف. إِذفا اضف وف شفى ِمنف خف لف تفخف
اءف اِر إِذفا جف رف اِب الفشف رف لف ِمنف خف ذف. بفاِغۭت وف خف لفكف ِمنف أفنف توؤف يفصوونو ِرجف دفكف وف عفتفمف بح يفكوونو مو ِلِه ِحينف يفكوونو فِي. لفنح الرح يفرف عفنف أفهف نفعِ الفخف لف تفمف

اِحبِكف. طفاقفِة يفِدكف أفنف تفففعفلفهو ِطيفكف غفدا : «لف تفقولف ِلصف وعف عودف ففأ ود  ِعنفدفكف» اذفهفبف وف جو وف مف هووف سفاِكن  لفدفيفكف آِمنا . وف اِحبِكف وف ا  عفلفى صف تفِرعف شفرت .لف تفخف
ا  عفكف شفرت نفعف مف اِصمف إِنفسفانا  بِدووِن سفبفۭب إِنف لفمف يفكونف قفدف صف ِ. لف توخف بت س  ِعنفدف الرح لفتفِويف ِرجف قِِه لفنح الفمو تفرف شفيفئا  ِمنف طورو لف تفخف اِلمف وف ِسِد الظح ا. لف تفحف أفمح

تفِقيِمينف سف هو ففِعنفدف الفمو يِقينف. ِسر  دتِ كفنف الصتِ سف يِر لفِكنحهو يوبفاِركو مف رتِ ِ فِي بفيفِت الشتِ بت ة . لفعفنفةو الرح ِزئِينف هفكفذفا يوعفِطي نِعفمف تفهف سف ِزئو بِالفمو تفهف ا أفنحهو يفسف كفمف
اِضِعينف تفوف انا . ِللفمو ِملوونف هفوف قفى يفحف مف الفحف دا  وف جف اءو يفِرثوونف مف كفمف الفحو . 

 



كووا شفِريعفتِي اِلحا  ففلف تفتفرو ِطيكومف تفعفِليما  صف ِم لفنتِي أوعف ففهف عفِرففِة الف ِل مف غووا لفجف اصف ا الفبفنوونف تفأفِديبف الفِب وف عووا أفي هف مف ا . اِسف ففإِنتِي كونفتو ابفنا  لفبِي غفضت
يفقوولو ِلي كفانف يوِرينِي وف ي وف ِحيدا  ِعنفدف أومتِ وف بِطف قفلفبوكف كفلفِمي: «وف يفا. ِليفضف ايفايف ففتفحف صف ففظف وف ةف. احف مف مف. اِقفتفِن الفِحكف ففهف لف توعفِرضف. اقفتفِن الف لف تفنفسف وف

اِت ففِمي ففظفكف. عفنف كفِلمف ا ففتفحف هف كف ا ففتفصوونفكف. لف تفتفرو بِبفهف مف. أفحف ففهف قفتفنفاكف اقفتفِن الف بِكولتِ مو ةف وف مف أفسو ففاقفتفِن الفِحكف ةو ِهيف الرح مف ا ففتوعفلتِيفكف. الفِحكف ففعفهف دوكف. ارف جتِ تومف
ا تفنفقفتفهف ۭة. إِذفا اعف ِليلف نِعفمف أفسفكف إِكف كف. توعفِطي رف نفحو اۭل تفمف مف يفاتِكف». تفاجف جف ثورف ِسنوو حف اِلي ففتفكف اقفبفلف أفقفوف عف يفا ابفنِي وف مف ِة. اِسف مف يفتوكف طفِريقف الفِحكف هفدفيفتوكف. أفرف

ِة تِقفامف إِذفا سفعفيفتف ففلف تفعفثورو. سوبولف اِلسف اتوكف وف طفوف تف ففلف تفِضيقو خف سحكف بِالفدفِب. إِذفا ِسرف ِخِه. تفمف يفاتوكف. لف تفرف هو ففإِنحهو هووف حف ففظف لف فِي سفبِيِل. احف خو لف تفدف
ِة لف تفِسرف فِي طفِريِق الفثفمف اِر وف رف رح بِِه. تفنفكحبف عفنفهو. الفشف مف إِنف لفمف. لف تفمو هو مو عو نفوف يونفزف ونف إِنف لفمف يفففعفلووا سووءا  وف مف لف يفنفامو بورف لفنحهو اعف ِحدف عفنفهو وف

دا  ِقطووا أفحف رف الظ لفِم. يوسف مف بوونف خف رف يفشف بفزف الشحرتِ وف ونف خو عفمو مف يفطف اِر الفكفاِمِل. لفنحهو يونِيرو إِلفى النحهف ايفدو وف ِرۭق يفتفزف شف يِقينف ففكفنووۭر مو دتِ ا سفبِيلو الصتِ ا. أفمح أفمح
اِر ففكفالظحلفِم رف ونف بِِه. طفِريقو الفشف ثورو ا يفعف ونف مف غِ إِلفى كفلفِمي. لف يفعفلفمو اِلي. يفا ابفنِي أفصف نفكف إِلفى أفقفوف نفيفكف. أفِملف أوذف حف عفنف عفيف ا فِي. لف تفبفرف هف ففظف احف

سفِط قفلفبِكف سفِد. وف اء  ِلكولتِ الفجف دفوف ا وف يفاة  ِللحِذينف يفِجدوونفهف ا ِهيف حف يفاةِ. لفنحهف اِرجف الفحف خف ففظف قفلفبفكف لفنح ِمنفهو مف ف ۭظ احف قف كولتِ تفحف ففِم. ففوف اءف الف انفِزعف عفنفكف الفتِوف
افف الشحففتفيفِن أفبفِعدف عفنفكف انفِحرف تفِقيما . وف سف اِمكف مو ففانوكف إِلفى أفمف أفجف قِكف. ِلتفنفظورف عفيفنفاكف إِلفى قودحاِمكف وف ِلكف ففتفثفبوتف كول  طورو دف سفبِيلف ِرجف هتِ لف. مف نفة  وف لف تفِملف يفمف

ة  رف لفكف عفِن الشحرتِ. يفسف بفاِعدف ِرجف

 

تِي مف غِ إِلفى ِحكف عفِرففة . يفا ابفنِي أفصف ففظف شفففتفاكف مف ِلتفحف ِمي ِلِحففِظ التحدفابِيِر وف نفكف إِلفى ففهف ا. أفِملف أوذف نفكوهف حف اِن عفسفل  وف نفبِيحِة تفقفطورف أفةِ الفجف رف لفنح شفففتفيِ الفمف
يفِت ة  كفالفففسفنفتِيِن. أفنفعفمو ِمنف الزح رح ا مو يفِن. لفِكنح عفاقِبفتفهف دح ة  كفسفيفۭف ِذي حف ادح ِت. حف وف اِن إِلفى الفمف ِدرف اهفا تفنفحف اِويفِة. قفدفمف سحكو بِالفهف ا تفتفمف اتوهف طفوف لف. خف فمح ِلئفلح تفتفأ
يفاةِ عورو. طفِريقف الفحف لف تفشف ا وف اتوهف طفوف ايفلفتف خف اِت ففِمي. تفمف ِلمف تفد وا عفنف كف لف تفرف عووا ِلي وف مف ا الفبفنوونف اسف النف أفي هف بف إِلفى. وف لف تفقفرو ا وف أفبفِعدف طفِريقفكف عفنفهف

ِسنِينفكف ِللفقفاِسي ِرينف وف كف لخف رف هف ا ِلئفلح توعفِطيف زف تفكوونف أفتفعفابوكف فِي بفيفِت غفِريۭب. بفاِب بفيفتِهف تِكف وف انِبو ِمنف قووح بفعف الفجف اِخِركف. ِلئفلح تفشف ففتفنووحف فِي أفوف
ِمكف ففتفقوولف ِجسف ِمكف وف بِيخف: «ِعنفدف ففنفاِء لفحف ذفلف قفلفبِي التحوف رف تو الفدفبف وف عفلتِِميح! كفيففف أفنتِي أفبفغفضف لفمف أفِملف أوذونِي إِلفى مو ِشِديح وف رف ِت مو عف ِلصفوف مف لفمف أفسف .وف

اعفِة مف الفجف ةِ وف رف مف سفِط الز  لف قفِليل  لفكونفتو فِي كولتِ شفرتۭ فِي وف اِريفة  ِمنف بِئفِركف». لفوف ِميفاها  جف بتِكف وف بف ِميفاها  ِمنف جو رف اِرجِ. اِشف لف تفِفضف يفنفابِيعوكف إِلفى الفخف

اِرعِ اقِيف ِميفاۭه فِي الشحوف عفكف. سفوف انِبف مف لفيفسف لفجف دفكف وف حف لفِة. ِلتفكونف لفكف وف عف الفوف بووبفِة وف حف يفِة الفمف أفةِ شفبفابِكف الظحبف رف حف بِامف اففرف كا  وف بفارف ِليفكونف يفنفبووعوكف مو
ِهيحِة كفرف دفائِما . الزح ا اسف بحتِهف حف بِمف قفۭت وف يفاهفا فِي كولتِ وف ِوكف ثفدف نفيِ. ِليورف امف عفيف قف اِلنفسفاِن أفمف تفِضنو غفِريبفة  لفنح طورو تفحف نفبِيحۭة وف فجف اذفا توففتفنو يفا ابفنِي بِأ ففِلمف

هووف يفِزنو كولح سوبوِلِه ِ وف بت سفكو. الرح ِطيحتِِه يومف بِِحبفاِل خف هو وف ذوهو آثفامو يرو تفأفخو رتِ رو. الشتِ وح ِقِه يفتفهف مف ِط حو بِففرف ِم الفدفِب وف وتو ِمنف عفدف إِنحهو يفمو

 

ِلقفتف فِي كفلفِم ففِمكف إِنف أوِخذفتف بِكفلفِم فِيكف فحقفتف كففحكف ِلغفِريۭب إِنف عف اِحبفكف إِنف صف ِمنفتف صف ِ نفففسفكف إِذفا. يفا ابفنِي إِنف ضف نفجت إِذا  ففاففعفلف هفذفا يفا ابفنِي وف
اِحبِكف تف فِي يفِد صف اِحبِكف: ِصرف أفِلحح عفلفى صف امف وف ففانفكف نوعفاسا . اذفهفبف تفرف لف أفجف ما  وف فووِر ِمنف. لف توعفِط عفيفنفيفكف نفوف ِ نفففسفكف كفالظحبفيِ ِمنف الفيفِد كفالفعوصف نفجت

يحاِد ا الفكفسفلفنو. يفِد الصح لفِة أفي هف ِكيما . اِذفهفبف إِلفى النحمف كونف حف ا وف قفهف لف طورو فمح ا. تفأ هف يفِف طفعفامف توِعد  فِي الصح لتِط  وف تفسف ا قفائِد  أفوف عفِريف  أفوف مو الحتِي لفيفسف لفهف
ا لفهف اِد أفكف صف عو فِي الفحف مف تفجف قووِد ففيفأفتِي. وف يفِن قفِليل  ِللر  طفي  الفيفدف ۭم بفعفدو قفِليلو نوعفاۭس وف ؟ قفِليلو نفوف ِمكف تفى تفنفهفضو ِمنف نفوف ؟ مف لفنو ا الفكفسف تفى تفنفامو أفي هف إِلفى مف

كف كفغفاۭز زو عفوف كف كفسفاعۭ وف ففِم! ففقفرو اجِ الف ِوجف عفى بِاعف لو الفثِيمو يفسف جو لو اللحئِيمو الرح جو نفيفِه. افلرح ِلِه. يفغفِمزو بِعفيف ابِِعِه. يفقوولو بِِرجف .فِي قفلفبِِه أفكفاِذيبو. يوِشيرو بِأفصف
تفِرعو الشحرح فِي كولتِ ِحيۭن اۭت. يفخف عو خوصوومف رف تفة  توففاِجئوهو بفِليحتوهو. يفزف ِل ذفِلكف بفغف ففاءف. لفجف ِف لف ِش ظفۭة يفنفكفِسرو وف ب . فِي لفحف ا الرح هف تحةو يوبفِغضو هفِذِه الستِ
هفةو نفففِسِه رو كف سفبفعفة  ِهيف مف يفاِن إِلفى الس وِء شفاِهدو: وف رف ل  سفِريعفةو الفجف جو ِديئفة  أفرف تفعفاِليفة  ِلسفان  كفاِذب  أفيفۭد سفافِكفة  دفما  بفِريئا  قفلفب  يونفِشئو أفففكفارا  رف عويوون  مو

ةۭ وف اۭت بفيفنف إِخف صوومف اِرعو خو زف وۭر يففووهو بِالفكفاِذيِب وف كف. زو كف شفِريعفةف أومتِ لف تفتفرو ايفا أفبِيكف وف صف ففظف وف ا عفلفى قفلفبِكف دفائِما . يفا ابفنِي احف هف بوطف ا. اورف قفلتِدف بِهف
ِديكف. عونوقفكف ثوكف. إِذفا ذفهفبفتف تفهف دتِ تفيفقفظفتف ففِهيف توحف إِذفا اسف سوكف وف رو تف تفحف اِت الفدفِب طفِريقو. إِذفا نِمف بِيخف تفوف الشحِريعفةف نوور  وف بفاح  وف ِصيحةف ِمصف لفنح الفوف
يفاةِ نفبِيحِة. الفحف لفِق ِلسفاِن الفجف ةِ ِمنف مف يرف رتِ أفةِ الشتِ رف ا. ِلِحففِظكف ِمنف الفمف دوبِهف ذفكف بِهو لف تفأفخو ا بِقفلفبِكف وف الفهف مف تفِهيفنح جف انِيفۭة يفففتفِقرو. لف تفشف أفةۭ زف رف لفنحهو بِسفبفِب امف

ةف رف تفقفتفنِصو النحففسف الفكفِريمف ۭل آخف جو أفةو رف رف امف بفۭز وف ِغيِف خو ءو إِلفى رف رف ِشي إِنفسفان  عفلفى. الفمف تفِرقو ثِيفابوهو؟ أفوف يفمف لف تفحف نِِه وف ذو إِنفسفان  نفارا  فِي ِحضف أفيفأفخو
اِحبِِه أفةِ صف رف لو عفلفى امف خو نف يفدف لفهو؟ هفكفذفا مف تفِوي ِرجف لف تفكف ِر وف مف ا لف يفكوونو بفِريئا . الفجف س هف نف يفمف بِعف نفففسفهو. كول  مف لفوف سفِرقف ِليوشف تفِخف ونف بِالسحاِرِق وف لف يفسف

عفان  وف هووف جف تِِه. وف يوعفِطي كولح قِنفيفِة بفيف عفاۭف وف د  سفبفعفةف أفضف ِجدف يفرو أفةۭ ففعفِديمو الفعفقفِل. إِنف وو رف انِي بِامف ا الزح ِلكو نفففسفهو هووف يفففعفلوهو. أفمح هف يا . الفمو ِخزف با  وف رف ضف
حفى هو لف يومف عفارو تِقفاِم. يفِجدو وف ِم اِلنف ِفقو فِي يفوف ِل ففلف يوشف جو ِميحةو الرح ةف ِهيف حف ةف. لفنح الفغفيفرف وف شف تف الرح ثفرف لفوف أفكف ضفى وف لف يفرف ا وف يفۭة مف لف يفنفظورو إِلفى فِدف

     

حِ  ا عفلفى لفوف توبفهف . اكف ابِِعكف ا عفلفى أفصف هف بوطف . اورف دفقفِة عفيفنِكف شفِريعفتِي كفحف يفا وف ايفايف ففتفحف صف ففظف وف . احف ايفايف ِعنفدفكف صف رف وف اذفخف ففظف كفلفِمي وف يفا ابفنِي احف
ةِ بفيفتِي ِمنف ا. لفنتِي ِمنف كووح ِلقفِة بِكفلفِمهف نفبِيحِة ِمنف الفغفِريبفِة الفمف أفةِ الفجف رف ففظفكف ِمنف الفمف ابفۭة. ِلتفحف مف ذفا قفرف ففهف عو الف ادف تِي» وف ِة: «أفنفِت أوخف مف . قولف ِللفِحكف قفلفبِكف

ا. اِعدا  فِي طفِريِق بفيفتِهف صف ا وف اِويفتِهف ِم عفابِرا  فِي الشحاِرعِ ِعنفدف زف ففهف تو بفيفنف الفبفنِينف غولفما  عفِديمف الف ظف اِل لفحف هح أفيفتو بفيفنف الفجو اِء شوبحاِكي تفطفلحعفتو ففرف رف وف
ا لف تِهف ة . فِي بفيف اِمحف جف ابفة  ِهيف وف خح بِيثفةو الفقفلفِب. صف خف انِيفۭة وف ِ زف تفقفبفلفتفهو فِي ِزيت أفةۭ اسف رف إِذفا بِامف الظحلفِم. وف دفقفِة اللحيفِل وف ِم فِي حف سفاِء الفيفوف فِي الفِعشفاِء فِي مف
قفالفتف لفهو: «عفلفيح ذفبفائِحو ا وف هف هف جف تف وف قفحف قفبحلفتفهو. أفوف سفكفتفهو وف فمف . ففأ نو مو اِويفۭة تفكف ِعنفدف كولتِ زف اِرعِ. وف ى فِي الشحوف رف أوخف اِرجِ وف ة  فِي الفخف اهفا. تفارف تفِقر  قفدفمف تفسف

. رف شحى كفتحاۭن ِمنف ِمصف وف شفتو سفِريِري بِمو يبفاجِ ففرف . بِالدتِ تحى أفِجدفكف هفكف حف جف لوبف وف تو ِلِلقفائِكف لفطف جف رف ففيفتو نوذووِري. ففِلذفِلكف خف مف أفوف ِة. الفيفوف السحلفمف
ذف لف لفيفسف فِي الفبفيفِت. ذفهفبف فِي طفِريۭق بفِعيدفةۭ. أفخف جو ِ. لفنح الرح بت بفاحِ. نفتفلفذحذو بِالفحو ا  إِلفى الصح دت تفِو وو ففۭة. هفلومح نفرف قِرف عووۭد وف رتۭ وف اِشي بِمو تو فِرف عفطحرف

ۭر يفذفهفبو إِلفى الذحبفحِ أفوف قفتِِه كفثفوف هفا ِلوف اءف رف تفهو. ذفهفبف وف حف ا طفوح ففتفيفهف لفِث شف ا بِمف ةِ فونوونِهف تفهو بِكفثفرف وف تِِه». أفغف مف الفِهلفِل يفأفتِي إِلفى بفيف ِة بِيفِدِه. يفوف ةف الفِفضح صورح
غووا أفصف عووا ِلي وف مف نفاءو اسف ا الفبف النف أفي هف ِري أفنحهو ِلنفففِسِه. وف لف يفدف ِ وف ِرعو إِلفى الفففخت يفۭر يوسف م  كفبِدفهو. كفطف تحى يفشوقح سفهف ِ إِلفى قفيفِد الفِقصفاِص حف الفغفبِيت كف



ا اِويفِة بفيفتوهف قو الفهف كول  قفتفلفهفا أفقفِويفاءو. طورو ى وف حف رف تف كفثِيِرينف جف حف ا طفرف ا. لفنحهف سفاِلِكهف دف فِي مف رو لف تفشف ا وف قِهف اِت ففِمي. لف يفِملف قفلفبوكف إِلفى طورو ِلكفِلمف
ِت وف دووِر الفمف هفابِطفة  إِلفى خو

 

ِدينفِة اِب ِعنفدف ثفغفِر الفمف انِِب الفبفوف . بِجف سفاِلِك تفِقفو اِهِق ِعنفدف الطحِريِق بفيفنف الفمف وِس الشحوف ؤو تفهو؟ ِعنفدف رو وف مف أفلف يوعفِطي صف الفففهف ةف لف تونفاِدي وف مف أفلفعفلح الفِحكف
عووا ففإِنتِي مف ما . اِسف وا ففهف الو تفعفلحمو هح يفا جو وا ذفكفاء  وف قفى تفعفلحمو مف ا الفحف مف. أفي هف تِي إِلفى بفنِي آدف وف صف ا النحاسو أونفاِدي وف : «لفكومف أفي هف حو رتِ اِب توصف ِل الفبفوف خف دف ِعنفدف مف
لف ج  وف ا عفوف . لفيفسف فِيهف ِ قت اِت ففِمي بِالفحف . كول  كفِلمف ففتفيح الفكفِذبو هفةو شف رف كف مف ِق وف دف جو بِالصتِ نفِكي يفلفهف ة . لفنح حف تِقفامف ففتفيح اسف اففتِتفاحو شف وۭر شفِريففۭة وف ومو لحمو بِأ أفتفكف
تفاِر. لفنح خف ثفرف ِمنف الذحهفِب الفمو عفِرففةف أفكف الفمف ةف. وف ذووا تفأفِديبِي لف الفِفضح عفِرففةف. خو ة  لفدفى الحِذينف يفِجدوونف الفمف تفِقيمف سف مو ففِهيِم وف ة  لفدفى الف اِضحف ا وف . كول هف اء  الفتِوف
. الفِكبفِريفاءف ِ بوغفضو الشحرتِ بت اففةو الرح خف عفِرففةف التحدفابِيِر. مف أفِجدو مف كونو الذحكفاءف وف ةو أفسف مف ا. «أفنفا الفِحكف اِهِر لف توسفاِويهف وف كول  الفجف ِلِئ وف يفر  ِمنف اللت ةف خف مف الفِحكف
ل . بِي اءو عفدف تفقفِضي الفعوظفمف لووكو وف ِلكو الفمو ةو. بِي تفمف رف مو. ِلي الفقودف ففهف . أفنفا الف أفيو الرح ةو وف شوورف . ِلي الفمف تو ففمف الفكفاِذيِب أفبفغفضف طفِريقف الشحرتِ وف التحعفظ مف وف وف

ة  ةو. قِنفيفة  ففاِخرف امف الفكفرف ونف إِلفيح يفِجدوونفنِي. ِعنفِدي الفِغنفى وف رو الحِذينف يوبفكتِ ِض. أفنفا أوِحب  الحِذينف يوِحب ونفنِي وف اةِ الفرف ففاءو كول  قوضف الش رف سفاءو وف ؤف أحسو الر  تفتفرف
ِحبتِيح ثو مو رتِ ووف ِ ففأ قت سفِط سوبوِل الفحف شحى فِي وف ِل أفتفمف ةِ. فِي طفِريِق الفعفدف تفارف خف ِة الفمو يفر  ِمنف الفِفضح لحتِي خف غف ِمنف اِلبفِريِز وف يفر  ِمنف الذحهفِب وف ِري خف ظ . ثفمف حف وف

ِض. إِذف لفمف يفكونف ائِِل الفرف نفذو أفوف ِء مو نفذو الفبفدف تو مو ِسحف ِل مو نفذو الفزف نفذو الفِقدفِم. مو اِلِه مو مف لف طفِريِقِه ِمنف قفبفِل أفعف ب  قفنفانِي أفوح . «افلرح مف ائِنفهو زف و خف لف أفمف قا  وف ِرزف
لف اِريح وف لف الفبفرف ضف بفعفدو وف نفعف الفرف . إِذف لفمف يفكونف قفدف صف ِت الفِجبفالو قفبفلف التتِلفِل أوبفِدئفتو رف ةو الفِميفاِه. ِمنف قفبفِل أفنف تفقفرح . إِذف لفمف تفكونف يفنفابِيعو كفثِيرف ر  أوبفِدئفتو غفمف

ا تفشفدحدفتف يفنفابِيعو . لفمح قو بف ِمنف ففوف ا أفثفبفتف الس حو ِر. لفمح ِه الفغفمف جف ة  عفلفى وف سفمف دفائِرف ا رف اِت كونفتو هونفاكف أفنفا. لفمح اوف ا ثفبحتف السحمف كوونفِة. لفمح سف ففاِر الفمف لف أفعف أفوح
هو. ة  دفائِما  قودحامف ۭم لفذحتفهو ففِرحف كونفتو كولح يفوف انِعا  وف ِض كونفتو ِعنفدفهو صف سفمف أوسوسف الفرف ا رف هو لفمح مف هو ففلف تفتفعفدحى الفِميفاهو توخف دح ِر حف عف ِللفبفحف ضف ا وف ِر. لفمح الفغفمف

كوونووا ِليمف وف عووا التحعف مف قِي. اسف ففظوونف طورو عووا ِلي - ففطووبفى ِللحِذينف يفحف مف ا الفبفنوونف اسف . «ففالنف أفي هف ِۭ عف بفنِي آدفمف لفذحاتِي مف ِضِه وف كوونفِة أفرف سف ة  فِي مف ففِرحف
يفاةف نف يفِجدونِي يفِجدو الفحف ابِي. لفنح مف ائِمف أفبفوف افِظا  قفوف اِريِعي حف صف ۭم ِعنفدف مف عو ِلي سفاِهرا  كولح يفوف مف فوضووهو. طووبفى ِلِلنفسفاِن الحِذي يفسف لف تفرف اءف وف كفمف حو

تف وف بفِغِضيح يوِحب ونف الفمف ر  نفففسفهو. كول  مو ِطئو عفنتِي يفضو نف يوخف مف ِ وف بت يفنفالو ِرض ى ِمنف الرح «وف

 

ا تونفاِدي عفلفى ظوهووِر أفعفاِلي اِريفهف وف سفلفتف جف ا. أفرف ائِدفتفهف تحبفتف مف هفا. أفيفضا  رف رف مف تف خف جف زف ا. مف هف تف ذفبفحف ا السحبفعفةف. ذفبفحف تفهف ِمدف تفتف أفعف ا. نفحف ةو بفنفتف بفيفتفهف مف افلفِحكف
كووا ا. اوتفرو توهف جف زف ِر الحتِي مف مف بووا ِمنف الفخف رف اشف وا كولووا ِمنف طفعفاِمي وف ِم قفالفتف لفهو: «هفلوم  ففهف النحاقِصو الف يفِملف إِلفى هونفا». وف ِِ اِهل  ففلف نف هووف جف ِدينفِة: «مف الفمف
ِزئا  ِلئفلح تفهف سف بتِخف مو سفبو عفيفبا . لف تووف يرا  يفكف نف يونفِذرو ِشرتِ مف انا  وف سفبو ِلنفففِسِه هفوف ِزئا  يفكف تفهف سف بتِخو مو نف يووف ِم. «مف وا فِي طفِريِق الفففهف ِسيرو يووا وف الفِت ففتفحف هف الفجف

م . قود وِس ففهف عفِرففةو الف مف ِ وف بت اففةو الرح خف ِة مف مف ءو الفِحكف دفادف ِعلفما . بفدف يقا  ففيفزف مف ِصدتِ لتِ ة . عف مف ففرف ِحكف ِكيما  ففيفكوونف أفوف ِط حف . أفعف ِكيما  ففيوِحبحكف بتِخف حف . وف يوبفِغضفكف
ابفة  خح اِهلفةو صف أفةو الفجف رف ». افلفمف لو مح دفكف تفتفحف حف فنفتف وف أفتف ففأ زف تفهف إِِن اسف ِكيم  ِلنفففِسكف وف فنفتف حف ِكيما  ففأ يفاةۭ. إِنف كونفتف حف دفادو لفكف ِسنوو حف تفزف كف وف ثورو أفيحامو لفنحهو بِي تفكف
يفِملف اِهل  ففلف نف هووف جف : «مف مف قفهو ِمينف طورو ِ قفوت ِدينفِة ِلتونفاِديف عفابِِري السحبِيِل الفمو ۭ فِي أفعفاِلي الفمف ِسيت ا عفلفى كورف ِري شفيفئا  ففتفقفعودو ِعنفدف بفاِب بفيفتِهف لف تفدف قفاءو وف مف حف

اِويفِة اِق الفهف مف أفنح فِي أفعف يِلفةف هونفاكف وف لفمو أفنح الفخف لف يفعف ففيفِة لفِذيذ ». وف بفزو الفخو خو ة  وف لفوف وقفةو حو رو سف ِم تفقوولو لفهو: «الفِميفاهو الفمف ففهف النحاقِصو الف إِلفى هونفا». وف
ا يووففهف ضو

 

ب  لف يوِجيعو نفففسف ِت. افلرح وف ي ِمنف الفمف ا الفبِر  ففيونفجتِ ِه. كونووزو الشحرتِ لف تفنفففعو أفمح نو أومتِ زف اِهلو حو اِلبفنو الفجف ِكيمو يفسور  أفبفاهو وف انف - اِلبفنو الفحف ثفالو سولفيفمف أفمف
نف يفنفامو فِي مف وف ابفن  عفاقِل  وف يفِف ففهو عو فِي الصح مف نف يفجف تفِهِدينف ففتوغفنِي. مف جف ا يفدو الفمو ةۭ يفففتفِقرو أفمح وف خف اِر. افلفعفاِملو بِيفۭد رف رف ى الفشف ففعو هفوف لفِكنحهو يفدف يِق وف دتِ الصتِ
ِكيمو الفقفلفِب . حف رو اِر يفنفخف رف مو الفشف اسف كفِة وف يِق ِللفبفرف دتِ رو الصتِ اِر ففيفغفشفاهو ظولفم . ِذكف رف ا ففمو الفشف يِق أفمح دتِ أفِس الصتِ كفات  عفلفى رف ۭز. بفرف خف وف ابفن  مو اِد ففهو صف الفحف

الفغفبِي  نا  وف زف نف يفغفِمزو بِالفعفيفِن يوسفبتِبو حو . مف فو قفهو يوعفرح جو طورو ِ نف يوعفوت مف اِن وف لوكو بِالفمف ِة يفسف تِقفامف لوكو بِاِلسف نف يفسف عو. مف رف غفبِي  الشحففتفيفِن يوصف ايفا وف صف يفقفبفلو الفوف
تورو كولح الذ نووِب. فِي شفففتفيِ الفعفاقِِل بحةو تفسف حف الفمف اۭت وف يتِجو خوصوومف ةو توهف اِر يفغفشفاهو ظولفم . افلفبوغفضف رف ففمو الفشف يفاةۭ وف يِق يفنفبووعو حف دتِ عو. ففمو الصتِ رف ففتفيفِن يوصف الشح

ِصينفةو. هفلفكو ِدينفتوهو الفحف ِ مف ةو الفغفنِيت وف . ثفرف ِ ففهفلفك  قفِريب  ا ففمو الفغفبِيت عفِرففة  أفمح ونف مف رو اءو يفذفخف كفمف ِم. افلفحو ففهف ِر النحاقِِص الف ا ِلظفهف الفعفصف ة  وف مف دو ِحكف تووجف
ِفي نف يوخف . مف ال  افِضو التحأفِديِب ضف رف يفاةِ وف ِليِم هووف فِي طفِريِق الفحف افِظو التحعف ِطيحِة. حف يِر ِللفخف رتِ يفاةِ. ِربفحو الشتِ يِق ِللفحف دتِ لو الصتِ . عفمف هومف سفاِكيِن ففقفرو الفمف
ة  يِق فِضح دتِ . ِلسفانو الصتِ ففتفيفِه ففعفاقِل  ابِطو شف ا الضح عفِصيفۭة أفمح لوو ِمنف مف ةو الفكفلفِم لف تفخف ثفرف . كف اِهل  ِة هووف جف ذفمح ِشيعو الفمف مو ةف ففشفففتفاهو كفاِذبفتفاِن وف الفبوغفضف

لف يفِزيدو ِ ِهيف توغفنِي وف بت كفةو الرح ِم. بفرف ففهف وتوونف ِمنف نفقفِص الف بِيفاءو ففيفمو ا الفغف ِديفاِن كفثِيِرينف أفمح يِق تفهف دتِ ففتفا الصتِ ِهيۭد. شف ۭء زف اِر كفشفيف رف ة . قفلفبو الفشف تفارف خف مو
. كفعوبووِر نفحو يِقينف تومف دتِ ةو الصتِ وف شفهف يِر هووف يفأفتِيِه وف رتِ فو الشتِ وف ۭم. خف ةو ففِلِذي ففهف مف ا الفِحكف ِك أفمح حف اِهِل كفالضتِ ِذيلفِة ِعنفدف الفجف ا تفعفبا . فِعفلو الرح عفهف ب  مف الرح

ِ تفِزيدو بت اففةو الرح خف سفلووهو. مف نفيفِن كفذفِلكف الفكفسفلفنو ِللحِذينف أفرف اِن ِللفعفيف كفالد خف نفاِن وف لتِ ِللفسف بحد . كفالفخف ؤف فسفاس  مو يقو ففأ دتِ ا الصتِ يرو أفمح رتِ بفعفِة ففلف يفكوونو الشتِ وف الزح
الفهفلفكو ِلففاِعِلي اِلثفِم. ِ وف بت ِة طفِريقو الرح تِقفامف ن  ِلِلسف اِر ففيفبِيدو. ِحصف رف اءو الفشف جف ا رف ح  أفمح ففرتِ يِقينف مو دتِ نفتفظفرو الصتِ . مو اِر ففتوقفصفرو رف ا ِسنوو الفشف الفيحامف أفمح

يِق تفعفِرففاِن دتِ . شفففتفا الصتِ ا ِلسفانو الفكفاِذيِب ففيوقفطفعو ةف أفمح مف يِق يونفبِتو الفِحكف دتِ . ففمو الصتِ ضف كونووا الفرف ارو لفنف يفسف رف الفشف حف أفبفدا  وف زف حف يقو لفنف يوزف دتِ افلصتِ
اِر أفكفاِذيبو رف ففمو الفشف ِضيح وف رف الفمف

 

ِديِهمف تفِقيِمينف تفهف سف ةو الفمو تِقفامف ة . اِسف مف اِضِعينف ِحكف تفوف عف الفمو مف انو وف وف اهو. تفأفتِي الفِكبفِريفاءو ففيفأفتِي الفهف ِحيحو ِرضف نو الصح زف الفوف ِ وف بت هفةو الرح رف كف اِزينو ِغشتۭ مف وف مف
ِه. قوطو بِشفرتِ يرو ففيفسف رتِ ا الشتِ مو طفِريقفهو أفمح ِ ِت. بِر  الفكفاِمِل يوقفوت وف ي ِمنف الفمف ا الفبِر  ففيونفجتِ ِط أفمح ِم السحخف . لف يفنفففعو الفِغنفى فِي يفوف مف ِربوهو اجو الفغفاِدِرينف يوخف ِوجف اعف وف



و ِمنف يقو يفنفجو دتِ ِة يفبِيدو. افلصتِ نفتفظفرو الفثفمف مو هو وف اؤو جف ِلكو رف يۭر يفهف ِت إِنفسفاۭن ِشرتِ وف . ِعنفدف مف ذوونف بِففسفاِدِهمف خف ونف ففيوؤف ا الفغفاِدرو يِهمف أفمح تفِقيِمينف يونفجتِ سف بِر  الفمو
ِعنفدف هفلفِك ِدينفةو وف حو الفمف يِقينف تفففرف دتِ يفِر الصتِ . بِخف يقوونف دتِ و الصتِ عفِرففِة يفنفجو بِالفمف اِحبفهو وف نفافِقو صف ِربو الفمو كفانفهو. بِالفففِم يوخف يرو مف رتِ يفأفتِي الشتِ يِق وف الضتِ

. السحاِعي كوتو ِم ففيفسف ا ذوو الفففهف ِم أفمح اِحبفهو هووف نفاقِصو الفففهف تفِقرو صف حف مو. افلفمو دف اِر توهف رف بِففِم الفشف ِدينفةو وف تفِقيِمينف تفعفلوو الفمف سف كفِة الفمو . بِبفرف اِر هوتفاف  رف الفشف
نو مف نف يفضف ر  مف را  يوضف رف . ضف ِشيِرينف ةِ الفمو ثفرف لفصو ففبِكف ا الفخف قوطو الشحعفبو أفمح بِير  يفسف يفثو لف تفدف . حف رف تومو الفمف وحِ يفكف الفِمينو الر  رح وف بِالفِوشفايفِة يوففِشي الستِ
ِسنو إِلفى نفففِسِه ِحيمو يوحف لو الرح جو لوونف ِغن ى. افلرح صتِ الفِشدحاءو يوحف ة  وف امف لو كفرف صتِ ِة توحف أفةو ذفاتو النتِعفمف رف . افلفمف ئِن  مف طف ففقف الفيفِدي مو نف يوبفِغضو صف مف غفِريبا  وف

تِِه. وف نف يفتفبفعو الشحرح ففإِلفى مف يفاةِ كفذفِلكف مف ولو إِلفى الفحف ا أفنح الفبِرح يفؤو انفۭة. كفمف ةف أفمف رف اِرعو الفبِرح أوجف الزح ةف ِغشتۭ وف رف سفبو أوجف يرو يفكف رتِ هو. افلشتِ مف رو لفحف الفقفاِسي يوكفدتِ وف
ةۭ ةو ذفهفۭب فِي فِنفِطيسفِة ِخنفِزيرف امف و. ِخزف يِقينف ففيفنفجو دتِ لو الصتِ ا نفسف يرو أفمح رتِ رو الشتِ و الطحِريِق. يفد  ِليفۭد لف يفتفبفرح تفِقيمو سف اهو مو ِرضف و الفقفلفِب وف لفتفوو ِ مو بت اهفةو الرح كفرف

ثفرف ِمنف اللحئِِق ِسكو أفكف نف يومف مف دفادو أفيفضا  وف قو ففيفزف نف يوففرتِ دو مف ط . يووجف اِر سفخف رف اءو الفشف جف . رف يفر  ففقفطف اِر خف ةو الفبفرف وف ةو الفعفقفِل. شفهف ِميلفةو الفعفِديمف أفةو الفجف رف الفمف
لوبو نف يفطف أفِس الفبفائِعِ. مف كفةو عفلفى رف الفبفرف تفِكرو الفِحنفطفِة يفلفعفنوهو الشحعفبو وف حف ى. مو وف ِوي هووف أفيفضا  يورف رف الفمو نو وف ففقفِر. النحففسو السحِخيحةو توسفمح ا إِلفى الف إِنحمف وف

يحف رف بفيفتفهو يفِرِث الرتِ نف يوكفدتِ ِق. مف رف الفوف هوونف كف يقوونف ففيفزف دتِ ا الصتِ قوطف أفمح نف يفتحِكلف عفلفى ِغنفاهو يفسف لوبو الشحرح ففالشحر  يفأفتِيِه. مف نف يفطف مف ا وف ضف يفرف يفلفتفِمسو الرتِ الفخف
يرو رتِ ِ الشتِ ِريت ِض ففكفمف بِالفحف ى فِي الفرف ازف يقو يوجف دتِ ذفا الصتِ ِكيم . هووف ابِحو الن فووِس حف رف يفاةۭ وف ةو حف رف يِق شفجف دتِ رو الصتِ قفلفِب. ثفمف ِكيِم الف اِدم  ِلحف الفغفبِي  خف وف

اِطئو الفخف وف

 

لفيفِه. لف يوثفبحتو كومو عف كفايِِد ففيفحف لو الفمف جو ا رف ِ أفمح بت اِلحو يفنفالو ِرضى  ِمنف الرح وف بفِليد . الصح بِيخف ففهو نف يوبفِغضو التحوف مف عفِرففةف وف نف يوِحب  التحأفِديبف يوِحب  الفمف مف
. تفدفابِيرو ل  يِقينف عفدف دتِ ۭر فِي ِعظفاِمِه. أفففكفارو الصتِ نفخف ِزيفةو ففكف خف ا الفمو ا أفمح أفةو الفففاِضلفةو تفاج  ِلبفعفِلهف رف . افلفمف يِقينف ففلف يفتفقفلفقفلو دتِ لو الصتِ ا أفصف اِلنفسفانو بِالشحرتِ أفمح

نفتِِه سفِب فِطف . بِحف يِقينف ففيفثفبوتو دتِ ا بفيفتو الصتِ لف يفكوونوونف أفمح ارو وف رف قفِلبو الفشف . تفنف يِهمف تفِقيِمينف ففيونفجتِ سف ا ففمو الفمو ِم أفمح ون  ِللدح اِر كومو رف . كفلفمو الفشف اِر ِغش  رف الفشف
اِحمو رف ا مف تِِه أفمح اِعي نفففسف بفِهيمف يقو يورف دتِ . الصتِ بفزو هو الفخو يوعفِوزو ِد وف جتِ تفمف يفر  ِمنف الفمو لفهو عفبفد  خف ِقيرو وف اِن. افلفحف وف لفتفِوي الفقفلفِب ففيفكوونو ِللفهف ا الفمو دو اِلنفسفانو أفمح مف يوحف
ِدي. يِقينف يوجف دتِ لو الصتِ أفصف اِر وف رف يفدف الفشف يرو صف رتِ تفهفى الشتِ ِم. اِشف ا تفابِعو الفبفطحاِلينف ففهووف عفِديمو الفففهف بفزا  أفمح بفعو خو ِلِه يفشف قف تفِغلو بِحف نف يفشف اِر ففقفاِسيفة . مف رف الفشف

د  لفهو. طفِريقو فةو يفدفيِ اِلنفسفاِن تورف كفاففأ مو ِر ففِمِه وف يفرا  ِمنف ثفمف بفعو خف يِق. اِلنفسفانو يفشف جو ِمنف الضتِ رو يقو ففيفخف دتِ ا الصتِ يِر أفمح رتِ كو الشتِ ففتفيفِن شفرف عفِصيفِة الشح فِي مف
ِ قت هو بِالفحف نف يفتفففوح . مف وف ذفِكي  اِن ففهو وف ا سفاتِرو الفهف ِمِه أفمح فو فِي يفوف اِهِل يوعفرف ِكيم . غفضفبو الفجف ةِ ففهووف حف شوورف ا سفاِمعو الفمف تفِقيم  فِي عفيفنفيفِه أفمح سف اِهِل مو الفجف

ِلسفانو ِق تفثفبوتو إِلفى الفبفِد وف دف اِء ففِشففاء . شفففةو الصتِ كفمف ا ِلسفانو الفحو ذورو ِمثفلف طفعفِن السحيفِف أفمح نف يفهف دو مف ا . يووجف ِهرو ِغشت الشحاِهدو الفكفاِذبو يوظف لف وف ِهرو الفعفدف يوظف
ا يقف شفر  أفمح دتِ . لف يوِصيبو الصتِ ح  مف ففرف ونف بِالسحلفِم ففلفهو ِشيرو ا الفمو ونف فِي الشحرتِ أفمح رو ففِة الفعفيفِن. افلفِغش  فِي قفلفِب الحِذينف يوففكتِ ا هووف إِلفى طفرف الفكفِذِب إِنحمف

اِهِل يونفاِدي قفلفبو الفجف عفِرففةف وف تورو الفمف لو الذحِكي  يفسف جو اهو. افلرح ِق ففِرضف دف ا الفعفاِملوونف بِالصتِ ففتفا كفِذۭب أفمح ِ شف بت اهفةو الرح تفِلئوونف سووءا . كفرف ارو ففيفمف رف الفشف
اِحبفهو ِدي صف يقو يفهف دتِ هو. الصتِ حو ةو الطحيتِبفةو توففرتِ الفكفِلمف نِيِه وف ِل يوحف جو يفِة. الفغفم  فِي قفلفِب الرح تف الفِجزف ةو ففتفكوونو تفحف وف خف ا الرح تفِهِدينف تفسوودو أفمح جف ِق. يفدو الفمو مف بِالفحف

ِلِكِه لف سف فِي طفِريِق مف يفاة  وف ادو. فِي سفبِيِل الفبِرتِ حف تِهف ةو ففِهيف اِلجف ةو اِلنفسفاِن الفكفِريمف وف ا ثفرف يفدا  أفمح ِسكو صف ةو لف تفمف اوف خف . الرح مف اِر ففتوِضل هو رف ا طفِريقو الفشف أفمح
تف وف مف

 

ففظو هو يفحف ففظو ففمف نف يفحف امو الفغفاِدِرينف ظولفم . مف رف مف يفرا  وف ةِ ففِمِه يفأفكولو اِلنفسفانو خف رف ارا . ِمنف ثفمف عو انفتِهف مف ِزئو لف يفسف تفهف سف الفمو ِكيمو يفقفبفلو تفأفِديبف أفبِيِه وف افِلبفنو الفحف
يرو رتِ الشتِ يقو يوبفِغضو كفلفمف كفِذۭب وف دتِ . افلصتِ نو مف تفِهِدينف تفسف جف نفففسو الفمو ا وف ءف لفهف لف شفيف تفِهي وف . نفففسو الفكفسفلفِن تفشف ِه ففلفهو هفلفك  نف يفففغفرو شفففتفيف نفففسفهو. مف

يفةو . فِدف ِزيل  ِعنفدفهو ِغن ى جف نف يفتفففاقفرو وف مف ءف ِعنفدفهو وف لف شفيف نف يفتفغفانفى وف دو مف . يووجف اِطئف الشحر  يفقفِلبو الفخف ففظو الفكفاِملف طفِريقفهو وف . افلفبِر  يفحف ِجلو يوخف ِزي وف يوخف
عف مف ا يفِصيرو بِالفِكبفِريفاِء وف امو إِنحمف . افلفِخصف اِر يفنفطفِفئو رف اجو الفشف ِسرف حو وف يِقينف يوففرتِ دتِ ارا . نوورو الصتِ عو انفتِهف مف ا الفففِقيرو ففلف يفسف ۭل ِغنفاهو أفمح جو نفففِس رف

ى دفرف ِن ازف يفاةۭ. مف ةو حف رف ةو شفجف مف تفمح ةو الفمو وف الشحهف قفلفبف وف ِرضو الف اطفلو يومف مف اءو الفمو جف دفادو. الرح اِمعو بِيفِدِه يفزف الفجف ِل يفِقل  وف ة . ِغنفى الفبوطف مف تفشفاِوِرينف ِحكف الفمو
ا ة  أفمح نفحو نِعفمف يتِدفةو تفمف نفةو الفجف ِت. افلفِفطف وف اِك الفمف رف يفدفاِن عفنف أفشف يفاةۭ ِللفحف ِكيِم يفنفبووعو حف و. شفِريعفةو الفحف ِصيحةف يوكفاففأ ِشيف الفوف نف خف مف ِربو نفففسفهو وف ِة يوخف بِالفكفِلمف

ان  هفوف السحِفيرو الفِمينو ِشففاء . قفففر  وف يرو يفقفعو فِي الشحرتِ وف رتِ سوولو الشتِ قا . افلرح مف اِهلو يفنفشورو حو الفجف عفِرففِة وف لو بِالفمف ۭ يفعفمف . كول  ذفِكيت عفرو فوف طفِريقو الفغفاِدِرينف ففأ
اءف كفمف سفايِرو الفحو . افلفمو يفدفانو عفِن الشحرتِ اِل ففِهيف الفحف هح اهفةو الفجو ا كفرف اِصلفةو تفلوذ  النحففسف أفمح ةو الفحف وف مو. افلشحهف رف بِيخف يوكف نف يولفِحظو التحوف مف فوضو التحأفِديبف وف نف يفرف ِلمف

رو اِطِئ توذفخف ةو الفخف وف ثفرف اِلحو يووِرثو بفنِي الفبفنِينف وف يفرا . افلصح نف خف وف ازف يقوونف يوجف دتِ الصتِ اِطئِينف وف . افلشحر  يفتفبفعو الفخف ر  اِل يوضف هح فِيقو الفجو رف ِكيما  وف يفِصيرو حف
يقو دتِ . افلصتِ لوبو لفهو التحأفِديبف بحهو يفطف نف أفحف مف قوتو ابفنفهو وف اهو يفمف نفعو عفصف نف يفمف . مف ِ قت دو هفاِلك  ِمنف عفدفِم الفحف يووجف اِء طفعفام  كفثِير  وف فوقفرف ِث الف رف يِق. فِي حف دتِ ِللصتِ

تفاجو اِر ففيفحف رف نو الفشف ا بفطف يفأفكولو ِلشفبفعِ نفففِسِه أفمح

 

ا اِهِل قفِضيب  ِلِكبفِريفائِِه أفمح هو. فِي ففِم الفجف تفِقرو قفهو يفحف جو طورو ِ عفوت الفمو بح وف تِِه يفتحِقي الرح تِقفامف هو بِيفِدهفا. افلسحاِلكو بِاسف ِدمو اقفةو تفهف مف الفحف ا وف تفهف أفةِ تفبفنِي بفيف رف ةو الفمف مف ِحكف
هو بِالفكفاِذيِب. ورو يفتفففوح الشحاِهدو الز  ِذبف وف ِر. افلشحاِهدو الفِمينو لفنف يفكف ةِ الثحوف ةو الفغفلحِة بِقووح ثفرف كف لففو ففاِرغ  وف عف يفثو لف بفقفر  ففالفمف . حف مف ففظوهو اِء ففتفحف كفمف ِشففاهو الفحو

مو ِ ففهف ةو الذحِكيت مف عفِرففۭة. ِحكف ففتفيف مف عورو بِشف اِهۭل إِذف لف تفشف ۭل جف جو اِم رف ففِهيِم. اِذفهفبف ِمنف قودح عفِرففةو هفيتِنفة  ِللف الفمف لف يفِجدوهفا وف ةف وف مف لوبو الفِحكف ِزئو يفطف تفهف سف افلفمو
. ِحِه لف يوشفاِركوهو غفِريب  بِففرف ةف نفففِسِه وف ارف رف . افلفقفلفبو يفعفِرفو مف تفِقيِمينف ِرضى  سف بفيفنف الفمو ِزئوونف بِاِلثفِم وف تفهف الو يفسف هح . افلفجو اِل ِغش  هح ةو الفجو غفبفاوف طفِريِقِه وف
تفئِبو ِك يفكف حف ِت. أفيفضا  فِي الضتِ وف قو الفمف ا طورو عفاقِبفتوهف ة  وف تفِقيمف سف رو ِلِلنفسفاِن مو هف دو طفِريق  تفظف . تووجف ِهرو تفِقيِمينف توزف سف ةو الفمو يفمف خف بو وف رف اِر يوخف رف بفيفتو الفشف

تفبِهو إِلفى الذحِكي  يفنف ۭة وف قو كولح كفِلمف دتِ ا ِعنفدفهو. افلفغفبِي  يوصف اِلحو ِممح لو الصح جو الرح قِِه وف بفعو ِمنف طورو قفلفِب يفشف تفد  فِي الف رف . افلفمو ن  زف حِ حو عفاقِبفةو الفففرف الفقفلفبو وف
بِيفاءو يفِرثوونف و. افلفغف نفأ كفايِِد يوشف ذوو الفمف ِق وف مف لو بِالفحف ِب يفعفمف . افلسحِريعو الفغفضف يفثِقو لحفو وف اِهلو يفتفصف الفجف يفِحيدو عفِن الشحرتِ وف شفى وف ِكيمو يفخف اتِِه. افلفحف طفوف خف



ِحب و مو يِق. أفيفضا  ِمنف قفِريبِِه يوبفغفضو الفففِقيرو وف دتِ اِب الصتِ ةو لفدفى أفبفوف الفثفمف يفاِر وف امف الفخف نوونف أفمف ارو يفنفحف رف عفِرففِة. الفشف ونف بِالفمف جو ِكيفاءو يوتفوح الفذف اقفةف وف مف الفحف
تفِرِعي خف ِديفاِن مو ق  ففيفهف الفحف ةو وف مف حف ا الرح تفِرعوو الشحرتِ أفمح خف ا يفِضل  مو سفاِكينف ففطووبفى لفهو. أفمف مو الفمف حف نف يفرف مف ِطئو وف تفِقرو قفِريبفهو يوخف نف يفحف . مف ونف ِ كفثِيرو الفغفنِيت
نف مف ي الن فووِس وف نفجتِ اقفة . افلشحاِهدو الفِمينو مو مف اِل حف هح مو الفجو . تفقفد  اِء ِغنفاهومف كفمف ففقفِر. تفاجو الفحو ا هووف إِلفى الف كفلفمو الشحففتفيفِن إِنحمف ففعفة  وف نف يفِر. فِي كولتِ تفعفۭب مف الفخف

ةِ ثفرف ِت. فِي كف وف اِك الفمف رف يفدفاِن عفنف أفشف يفاةۭ ِللفحف ِ يفنفبووعو حف بت اففةو الرح خف أ . مف لفجف يفكوونو ِلبفنِيِه مف ِ ثِقفة  شفِديدفة  وف بت اففِة الرح خف . فِي مف هو بِالفكفاِذيِب ففِغش  يفتفففوح
رو نفخف سفِد هودووءو الفقفلفِب وف يفاةو الفجف ِق. حف مف عفلتِي الفحف وحِ مو قفِصيرو الر  ِم وف ِب كفثِيرو الفففهف ِم هفلفكو الفِميِر. بفِطيءو الفغفضف فِي عفدفِم الفقفوف ِلِك وف الشحعفِب ِزينفةو الفمف
تفِقر  ففِهيِم تفسف تِِه. فِي قفلفِب الف وف اثِق  ِعنفدف مف يقو ففوف دتِ ا الصتِ ِه أفمح دو بِشفرتِ رف يرو يوطف رتِ ِكيِن. افلشتِ اِحمو الفِمسف دوهو رف جتِ يومف اِلقفهو وف سفدو. ظفاِلمو الفففِقيِر يوعفيتِرو خف الفِعظفاِم الفحف

طوهو يفكوونو عفلفى سفخف ِلِك عفلفى الفعفبفِد الفففِطِن وف انو الفمف وف ِطيحةو. ِرضف عفارو الش عووِب الفخف ِة وف ففعو شفأفنف الومح . افلفبِر  يفرف فو اِل يوعفرف هح ا فِي دفاِخِل الفجو مف ةو وف مف الفِحكف
ِزي خف الفمو

 

كفاۭن عفيفنفا اقفة . فِي كولتِ مف مف اِل يونفبِعو حف هح ففمو الفجو عفِرففةف وف نو الفمف ستِ اِء يوحف كفمف طف. ِلسفانو الفحو يتِجو السحخف وِجعو يوهف الفكفلفمو الفمو ِرفو الفغفضفبف وف ابو اللحيتِنو يفصف وف افلفجف
اِعي رف ا مو تفِهينو بِتفأفِديِب أفبِيِه أفمح قو يفسف مف وحِ. افلفحف ق  فِي الر  هو سفحف اجو ِوجف اعف يفاةۭ وف ةو حف رف . هودووءو اللتِسفاِن شفجف اِلِحينف الصح اقِبفتفيفِن الطحاِلِحينف وف رف ِ مو بت الرح

ةو . ذفبِيحف اِل ففلفيفسف كفذفِلكف هح ا قفلفبو الفجو عفِرففة  أفمح اِء تفذور  مف كفمف . ِشففاهو الفحو اِر كفدفر  رف ِل الفشف فِي دفخف يِق كفنفز  عفِظيم  وف دتِ بِيخِ ففيفذفكفى. فِي بفيفِت الصتِ التحوف
بفِغضو تفابِعو الفبِرتِ يوِحب هو. تفأفِديبو شفرتۭ ِلتفاِرِك الطحِريِق. مو يِر وف رتِ ِ طفِريقو الشتِ بت هفةو الرح رف كف اتوهو. مف ضف رف تفِقيِمينف مف سف صفلفةو الفمو ِ وف بت هفةو الرح رف كف اِر مف رف الفشف

. افلفقفلفبو اِء لف يفذفهفبو كفمف هو. إِلفى الفحو بتِخف وف ِزئو لف يوِحب  مو تفهف سف ِ قولووبو بفنِي آدفمف! افلفمو ِريت ِ. كفمف بِالفحف بت امف الرح الفهفلفكو أفمف اِويفةو وف . افلفهف وتو بِيخِ يفمو التحوف
ا ِقيحة  أفمح ِزيِن شف اقفة . كول  أفيحاِم الفحف مف عفى حف اِل يفرف هح ففمو الفجو عفِرففة  وف لوبو مف . قفلفبو الفففِهيِم يفطف وحو ِن الفقفلفِب تفنفسفِحقو الر  زف بِحو ِلقا  وف هف طف جف عفلو الفوف انو يفجف حف الفففرف
عفلووۭف ۭر مف يفر  ِمنف ثفوف بحةو خف حف يفثو تفكوونو الفمف لفة  ِمنف الفبوقووِل حف . أفكف عف هفمتۭ يفر  ِمنف كفنفۭز عفِظيۭم مف ِ خف بت اففِة الرح خف عف مف ة . افلفقفِليلو مف ة  دفائِمف ِليمف طفيتِبو الفقفلفِب ففوف
تفِقيِمينف سف طفِريقو الفمو ۭك وف لفِن كفِسيفاجۭ ِمنف شفوف امف. طفِريقو الفكفسف نو الفِخصف ِب يوسفكتِ بفِطيءو الفغفضف ةف وف صوومف يتِجو الفخو لو الفغفضووبو يوهف جو ة . افلرح عفهو بوغفضف مف وف
ةۭ شوورف قفاِصدو بِغفيفِر مف مو سولووكفهو. مف ِ ِم ففيوقفوت ا ذوو الفففهف ِم أفمح ح  ِلنفاقِِص الفففهف اقفةو ففرف مف هو. الفحف تفِقرو أومح اِهلو يفحف لو الفجف جو الرح ِكيمو يفسور  أفبفاهو وف . افِلبفنو الفحف ج  نفهف مف

اِويفِة يفدفاِن عفِن الفهف قو ِللفحف يفاةِ ِللفففِطِن إِلفى ففوف ا. طفِريقو الفحف سفنفهف ا أفحف ا مف قفتِهف ةو فِي وف الفكفِلمف اِب ففِمِه وف وف ح  بِجف ِشيِرينف تفقوومو. ِلِلنفسفاِن ففرف ةِ الفمو بِكفثفرف تفبفطولو وف
رو بفيفتفهو ِب يوكفدتِ ولفعو بِالفكفسف . افلفمو سفن  اِر كفلفم  حف هف ِللفطف يِر وف رتِ ِ أفففكفارو الشتِ بت هفةو الرح رف كف لفِة. مف مف مف الفرف دو توخف طتِ يووف تفكفبتِِرينف وف لفعو بفيفتف الفمو ب  يفقف . افلرح تو ِمنف تفحف
. نوورو يِقينف دتِ عو صفلفةف الصتِ مف يفسف اِر وف رف ب  بفِعيد  عفِن الفشف ورا . افلرح بِعو شورو اِر يونف رف ففمو الفشف اِب وف وف يِق يفتفففكحرو بِالفجف دتِ . قفلفبو الصتِ دفايفا يفِعيشو الفكفاِرهو الفهف وف
نف مف ذولو نفففسفهو وف فوضو التحأفِديبف يفرف نف يفرف اِء. مف كفمف تفِقر  بفيفنف الفحو يفاةِ تفسف بِيخف الفحف نو الفِعظفامف. افلوذونو السحاِمعفةو تفوف بفرو الطحيتِبو يوسفمتِ . الفخف حو الفقفلفبف الفعفيفنفيفِن يوففرتِ

عو اضو ِة التحوف امف قفبفلف الفكفرف ۭة وف مف ِ أفدفبو ِحكف بت اففةو الرح خف ما . مف بِيخِ يفقفتفنِي ففهف عو ِللتحوف مف يفسف

 

الفكف مف ِ أفعف بت احِ. أفلفِق عفلفى الرح وف اِزنو الفرف ب  وف الرح ِق اِلنفسفاِن نفِقيحة  فِي عفيفنفيف نفففِسِه وف ابو اللتِسفاِن. كول  طورو وف ِ جف بت ِمنف الرح ِلِلنفسفاِن تفدفابِيرو الفقفلفِب وف
ِ قت الفحف ِة وف مف حف أو. بِالرح تفشفاِمخِ الفقفلفِب. يفدا  ِليفۭد لف يفتفبفرح ِ كول  مو بت هفةو الرح رف كف . مف ِم الشحرتِ يرف أفيفضا  ِليفوف رتِ الشتِ ِضِه وف نفعف الفكولح ِلغفرف ب  صف . افلرح كف ففتوثفبحتف أفففكفارو
يفر  ِمنف ِل خف عف الفعفدف قفِليلو مف ونفهو. افلف هو أفيفضا  يوسفاِلمو دفاءف عفلف أفعف قو إِنفسفاۭن جف بح طورو ضفِت الرح . إِذفا أفرف يفدفانو عفِن الشحرتِ ِ الفحف بت اففِة الرح خف فِي مف تفرو اِلثفمو وف يوسف

ِ قت . قفبحانو الفحف ونو هو لف يفخو اِء ففمو . فِي الفقفضف ي  حف ِلِك وف ففتفيِ الفمف تفهو. فِي شف وف طف ِدي خف ب  يفهف الرح رو فِي طفِريِقِه وف . قفلفبو اِلنفسفاِن يوففكتِ ۭ قت ِزيۭل بِغفيفِر حف ۭل جف دفخف
مو لتِ تفكف الفمو ۭ وف قت ففتفا حف لووِك شف اةو الفمو ضف رف . مف ِسيح يوثفبحتو بِالفبِرتِ لووِك فِعفلو الشحرتِ لفنح الفكورف هفةو الفمو رف كف لوهو. مف عفايِيِر الفِكيِس عفمف ِ. كول  مف بت اِزينوهو ِللرح وف مف وف

ِر. فختِ تفأ طفِر الفمو اِب الفمف اهو كفسفحف ِرضف يفاة  وف ِلِك حف ِه الفمف جف تفعفِطفوهو. فِي نووِر وف ِكيمو يفسف اِلنفسفانو الفحف ِت وف وف سولو الفمف ِلِك رو . غفضفبو الفمف ب  اِت يوحف تفِقيمف سف بِالفمو
افِظ  طفِريقفهو. قفبفلف افِظ  نفففسفهو حف . حف يفدفانو عفِن الشحرتِ تفِقيِمينف الفحف سف جو الفمو نفهف ِة! مف تفارو عفلفى الفِفضح ِم توخف قِنفيفةو الفففهف يفر  ِمنف الذحهفِب وف ِة كفمف ِهيف خف مف قِنفيفةو الفِحكف
ۭر يفِجدو ِة أفمف . الفففِطنو ِمنف ِجهف تفكفبتِِرينف عف الفمو ِة مف ِم الفغفنِيمف يفر  ِمنف قفسف دفعفاِء خف عف الفوو وحِ مف اضوعو الر  وحِ. تفوف خو الر  قفبفلف الس قووِط تفشفامو ِر الفِكبفِريفاءو وف الفكفسف

قفى مف تفأفِديبو الفحف ا وف اِحبِهف يفاةۭ ِلصف نفةو يفنفبووعو حف ففتفيفِن تفِزيدو ِعلفما . الفِفطف ةو الشح لفوف حف عفى ففِهيما  وف ِكيمو الفقفلفِب يودف ِ ففطووبفى لفهو. حف بت نف يفتحِكلو عفلفى الرح مف يفرا  وف خف
رو ِلِلنفسفاِن هف دو طفِريق  تفظف ِشففاء  ِللفِعظفاِم. تووجف لفو  ِللنحففِس وف دو عفسفۭل حو سفنو شفهف يفِزيدو شفففتفيفِه ِعلفما . افلفكفلفمو الفحف هو وف ِشدو ففمف ِكيِم يورف اقفة . قفلفبو الفحف مف حف

لو الفكفاِذيِب جو تحِقدفةِ. رف ففتفيفِه كفالنحاِر الفمو عفلفى شف لو اللحئِيمو يفنفبوشو الشحرح وف جو هو يفِحث هو. الرح ِت. نفففسو التحِعِب توتفِعبو لفهو لفنح ففمف وف قو الفمف ا طورو عفاقِبفتوهف ة  وف تفِقيمف سف مو
رف فِي نفيفِه ِليوففكتِ ضو عفيف نف يوغفمتِ ۭة. مف اِلحف يفسووقوهو إِلفى طفِريۭق غفيفِر صف اِحبفهو وف لو الظحاِلمو يوغفِوي صف جو . افلرح ِدقفاءف قو الفصف امو يوففرتِ النحمح ةف وف صوومف ِلقو الفخو يوطف

يفر  وِحِه خف اِلكو رو مف بحاِر وف يفر  ِمنف الفجف ِب خف . افلفبفِطيءو الفغفضف دو فِي طفِريِق الفبِرتِ اۭل: شفيفبفة  تووجف مف ا . تفاجو جف لف شفرت مف نف يفعفض  شفففتفيفِه ففقفدف أفكف مف الفكفاِذيِب وف
ا ِمهف كف ِ كول  حو بت ِمنف الرح ِن وف عفةو تولفقفى فِي الفِحضف ِدينفة . الفقورف ذو مف نف يفأفخو ِممح

 

. الفبووطفةو اثف ةف الفِميرف وف يوقفاِسمو اِلخف ِزي وف خف اۭم. افلفعفبفدو الفففِطنو يفتفسفلحطو عفلفى اِلبفِن الفمو عف ِخصف لۭن ذفبفائِحف مف يفر  ِمنف بفيفۭت مف ة  خف ا سفلفمف عفهف مف ة  يفابِسفة  وف لوقفمف
ِزئو بِالفففِقيِر يوعفيتِرو تفهف سف الفكفاِذبو يفأفذفنو ِلِلسفاِن ففسفاۭد. الفمو ففِة اِلثفِم وف ِغي إِلفى شف . الفففاِعلو الشحرح يوصف ب  قولووِب الرح تفِحنو الف مف مو الفكوورو ِللذحهفِب وف ِة وف ِللفِفضح

ففةو الفكفِذِب ى شف رف ِق شفففةو الس ودفِد. كفمف بِالفحف مف . لف تفِليقو بِالفحف هومف رو الفبفنِينف آبفاؤو ففخف أو. تفاجو الش يووخِ بفنوو الفبفنِينف وف انو بِبفِليحۭة لف يفتفبفرح حف اِلقفهو. الفففرف خف
ِدقفاِء. قو بفيفنف الفصف را  يوففرتِ رو أفمف نف يوكفرتِ مف بحةف وف حف لوبو الفمف عفِصيفة  يفطف تورف مف نف يفسف . مف هو توففِلحو جح ا تفتفوف يفثومف ا حف ر  كفِريم  فِي عفيفنفيف قفابِِلهف جف ِديحةو حف بِالشحِريِف! الفهف

اِدِف اِلنفسفانف دوبحة  ثفكوول  سوول  قفاۭس. ِليوصف لفيفِه رف لفقو عف دف ففيوطف ر  لوبو التحمف ا يفطف يرو إِنحمف رتِ اِهِل. افلشتِ لفدفةۭ فِي الفجف ثفرف ِمنف ِمئفِة جف ِكيِم أفكف ثتِرو فِي الفحف ارو يوؤف افِلنفتِهف
ا. هف كف ةو اتفرو مف اصف خف فوقف الفمو اِء ففقفبفلف أفنف تفدف لفقو الفمف اِم إِطف حف الشحر  ِمنف بفيفتِِه. اِبفتِدفاءو الفِخصف يفۭر بِشفرتۭ لفنف يفبفرف اِزي عفنف خف نف يوجف اقفتِِه. مف مف اِهل  فِي حف لف جف وف
ِديقو يوِحب  فِي كولتِ م ؟ افلصح لفيفسف لفهو ففهف ِة وف مف تِنفاِء الفِحكف ؟ هفلف ِلقف ن  اِهِل ثفمف اذفا فِي يفِد الفجف ِ. ِلمف بت هفةو الرح رف كف ا مف ذفنتِبو الفبفِريءف ِكلفهومف مو ذفنِبف وف ئو الفمو بفرتِ مو



لوبو عفلتِي بفابفهو يفطف اِم. الفمو ِحب  الفِخصف عفِصيفِة مو ِحب  الفمف انا . مو مف اِحبفهو ضف نو صف مف يفضف فتا  وف ِفقو كف ِم يفصف ففهف دحةِ يوولفدو. افِلنفسفانو النحاقِصو الف ا الفخو ففِللشتِ قفۭت أفمح وف
يتِبو انو يوطف حف ِق. الفقفلفبو الفففرف مف حو أفبوو الفحف لف يفففرف نِِه وف زف اِهل  ففِلحو نف يفِلدو جف تفقفلتِبو اللتِسفاِن يفقفعو فِي الس وِء. مف الفمو يفرا  وف لفتفِوي الفقفلفِب لف يفِجدو خف . الفمو رف الفكفسف
اِهِل فِي عفيفنفا الفجف ففِهيِم وف ةو ِعنفدف الف مف اِء. الفِحكف قف الفقفضف جف طورو ِ ِن ِليوعفوت ةف ِمنف الفِحضف وف شف ذو الرح يرو يفأفخو رتِ . الشتِ مف فتِفو الفعفظف نفسفِحقفةو توجف وحو الفمو الر  مف وف الفِجسف

ِة. ذوو تِقفامف ِل اِلسف ففاِء لفجف بو الش رف رف كفذفِلكف ضف سفۭن وف تفهو. أفيفضا  تفغفِريمو الفبفِريِء لفيفسف بِحف لفدف ة  ِللحتِي وف ارف رف مف اِهلو غفم  لفبِيِه وف ِض. اِلبفنو الفجف أفقفصفى الفرف
مح شفففتفيفِه ففِهيما نف ضف مف ِكيما  وف سفبو حف قو إِذفا سفكفتف يوحف مف وحِ. بفِل الفحف قوورو الر  ِم وف ذوو الفففهف هو وف عفِرففِة يوبفِقي كفلفمف الفمف

 

. اِن عفار  وف عف الفهف مف تِقفارو أفيفضا  وف اءف اِلحف يرو جف رتِ اءف الشتِ ِف قفلفبِِه. إِذفا جف ِم بفلف بِكفشف ففهف اِهلو لف يوسفر  بِالف تفاظو. افلفجف ةۭ يفغف شوورف تفهو. بِكولتِ مف وف لوبو شفهف عفتفِزلو يفطف الفمو
اِهِل تودفاِخلفِن اِء. شفففتفا الفجف يِق فِي الفقفضف دتِ طفاِء الصتِ سفنا  ِلخف يِر لفيفسف حف رتِ ِه الشتِ جف ففعو وف . رف نفدففِق  ر  مو ِة نفهف مف اتو ففِم اِلنفسفاِن ِميفاه  عفِميقفة . نفبفعو الفِحكف كفِلمف

ِن. اِدعِ الفبفطف خف هووف يفنفِزلو إِلفى مف ةۭ وف لفوف اِم ِمثفلو لوقفۭم حو ك  ِلنفففِسِه. كفلفمو النحمح شفففتفاهو شفرف لفكفة  لفهو وف هف اِهِل مف بفاۭت. ففمو الفجف رف عوو بِضف هو يفدف ففمو ِة وف صوومف فِي الفخو
ِمثفلو ِصينفةو وف ِدينفتوهو الفحف ِ مف ةو الفغفنِيت وف . ثفرف نحعو يفتفمف يقو وف دتِ كوضو إِلفيفِه الصتِ ِصين  يفرف ج  حف ِ بورف بت مو الرح ِرِف. اِسف سف و الفمو ِلِه هووف أفخو اِخي فِي عفمف تفرف أفيفضا  الفمو

وحو . رو عفار  اقفة  وف مف عفهو ففلفهو حف مف ۭر قفبفلف أفنف يفسف نف يوِجيبو عفنف أفمف . مف اضوعو ِة التحوف امف قفبفلف الفكفرف ِر يفتفكفبحرو قفلفبو اِلنفسفاِن وف ِرِه. قفبفلف الفكفسف و  سووۭر عفاۭل فِي تفصف
بو لفهو حتِ لوبو ِعلفما . هفِديحةو اِلنفسفاِن تورف اِء تفطف كفمف أوذونو الفحو عفِرففة  وف ففِهيِم يفقفتفنِي مف ا؟ قفلفبو الف ِملوهف نف يفحف ةو ففمف سوورف كف وحو الفمف ا الر  هو أفمح ضف رف تفِملو مف اِلنفسفاِن تفحف
نفعو ِمنف تفففِصلو بفيفنف الفقفِويفاِء. افلفخو أفمف اِت وف صوومف لو الفخو عفةو توبفطتِ هو. افلفقورف صو يفففحف فِيقوهو وف ِحق  ففيفأفتِي رف اهو مو وف لو فِي دفعف اِء. افلفوح اِم الفعوظفمف ِديِه إِلفى أفمف تفهف وف
هو أفِحبحاؤو يفاةو فِي يفِد اللتِسفاِن وف الفحف تو وف وف . افلفمف بفعو ِه يفشف لحِة شفففتفيف نوهو ِمنف غف بفعو بفطف ِر ففِم اِلنفسفاِن يفشف ِة قفلفعفۭة. ِمنف ثفمف اتو كفعفاِرضف مف اصف خف الفمو ِصينفۭة وف ِدينفۭة حف مف

اِب حف ثِرو الفصف كف شوونفۭة. افلفمو اِوبو بِخو الفغفنِي  يوجف لحمو الفففِقيرو وف عفاۭت يفتفكف ر  ِ. بِتفضف بت يفنفالو ِرض ى ِمنف الرح يفرا  وف ة  يفِجدو خف جف وف نف يفِجدو زف هو. مف رف يفأفكولوونف ثفمف

قو ِمنف الفخِ ِحب  أفلفزف دف مو لفِكنف يووجف ِربو نفففسفهو وف يوخف

 

اقفةو مف . حف ِطئو لفيفِه يوخف تفعفِجلو بِِرجف سف الفمو سفنا  وف عفِرففۭة لفيفسف حف نو النحففِس بِلف مف . أفيفضا  كفوف اِهل  هووف جف لفتفِوي الشحففتفيفِن وف يفر  ِمنف مو اِلِه خف افلفففِقيرو السحاِلكو بِكفمف
مو بِالفكفاِذيِب لتِ تفكف الفمو أو وف وِر لف يفتفبفرح نفففِصل  عفنف قفِريبِِه. شفاِهدو الز  ففِقيرو مو الف ابف وف حف ثِرو الفصف نفقو قفلفبوهو. افلفِغنفى يوكف ِ يفحف بت عفلفى الرح جو طفِريقفهو وف ِ ِل توعفوت جو الرح

هو يفبفتفِعدوونف عفنفهو! ِدقفاؤو ِ أفصف ِريت ةِ الفففِقيِر يوبفِغضوونفهو ففكفمف بِالفحف وف اِحب  ِلِذي الفعفطفايفا. كول  إِخف كول  صف هف الشحِريِف وف جف تفعفِطفوونف وف ونف يفسف و. كفثِيرو لف يفنفجو
. افلتحنفع مو لف ِلكو مو بِالفكفاِذيِب يفهف لتِ تفكف الفمو أو وف وِر لف يفتفبفرح يفرا . شفاِهدو الز  ِم يفِجدو خف افِظو الفففهف ةف يوِحب  نفففسفهو. الفحف مف قفتفنِي الفِحكف ال  ففِهيف لفهو. افلفمو نف يفتفبفعو أفقفوف مف
ةِ رف جف مف عفِصيفۭة. كفزف ففحو عفنف مف هو الصح رو ففخف بفهو وف سفاِء! تفعفق لو اِلنفسفاِن يوبفِطئو غفضف ؤف لفى لف يفِليقو بِالفعفبفِد أفنف يفتفسفلحطف عفلفى الر  اِهِل. كفمف بِالفوف يفِليقو بِالفجف

ةو وف الثحرف تفتفابِعِ. افلفبفيفتو وف ِف الفمو كف الفوف ِة كف جف وف اتو الزح مف اصف خف مو ِصيبفة  عفلفى أفبِيِه وف اِهلو مو انوهو. افِلبفنو الفجف وف ِب ِرضف كفالطحلتِ عفلفى الفعوشف ِلِك وف نفقو الفمف الفسفِد حف
افِظ  نفففسفهو ِصيحِة حف افِظو الفوف وعو. حف اِخيفةو تفجو تفرف النحففسو الفمو ِ. افلفكفسفلو يولفِقي فِي الس بفاِت وف بت لفةو ففِمنف ِعنفِد الرح تفعفقتِ ةو الفمو جف وف ا الزح اث  ِمنف البفاِء أفمح ِميرف
ِملف اتفتِِه لف تفحف لفِكنف عفلفى إِمف اء  وف جف ِب ابفنفكف لفنح فِيِه رف اِزيِه. أفدتِ وفِِه يوجف عفرو عفنف مف بح وف مو الفففِقيرف يوقفِرضو الرح حف نف يفرف . مف وتو قِِه يفمو اِونو بِطورو تفهف الفمو وف
. فِي قفلفِب تِكف ِكيما  فِي آِخرف اقفبفِل التحأفِديبف ِلكفيف تفكوونف حف ةف وف شوورف عِ الفمف مف يفتفهو ففبفعفدو توِعيدو. اِسف ِملو عوقووبفة  لفنحكف إِذفا نفجح ِب يفحف . افلشحِديدو الفغفضف نفففسفكف

يفاةِ. يفبِيتو شفبفعفانف لف ِ ِللفحف بت اففةو الرح خف يفر  ِمنف الفكفذووِب. مف ففِقيرو خف الف وفوهو وف عفرو . ِزينفةو اِلنفسفاِن مف ِ ِهيف تفثفبوتو بت ةو الرح شوورف ة  لفِكنف مف اِلنفسفاِن أفففكفار  كفثِيرف
عفِرففة . مف مف بتِخف ففِهيما  ففيفففهف وف قو وف مف ِزئف ففيفتفذفكحى الفحف تفهف سف ِرِب الفمو د هفا. اِضف أفيفضا  إِلفى ففِمِه لف يفرو ففِة وف ِفي يفدفهو فِي الصححف لفنو يوخف . افلفكفسف دوهو شفر  يفتفعفهح
ِزئو تفهف عفِرففِة. افلشحاِهدو اللحئِيمو يفسف ِليِم ِللضحلفلفِة عفنف كفلفِم الفمف اعِ التحعف تِمف . كوفح يفا ابفنِي عفِن اسف ِجل  خف مو ۭز وف خف هو هووف ابفن  مو الطحاِردو أومح بو أفبفاهو وف رتِ خف الفمو

اِل هح ِر الفجو بو ِلظفهف الضحرف ِزئِينف وف تفهف سف عفد  ِللفمو . افلفِقصفاصو مو لفعو اِلثفمف اِر يفبف رف ففمو الفشف ِ وف قت بِالفحف

 

ِل جو دو الرح جف ِطئو إِلفى نفففِسِه. مف ةِ الفسفِد. الحِذي يوِغيظوهو يوخف رف جف مف ِلِك كفزف عفبو الفمف ِكيۭم. رو ا ففلفيفسف بِحف نححو بِِهمف نف يفتفرف مف اج  وف ِكرو عفجح سف ِزئفة . الفمو تفهف سف رو مو مف افلفخف
ِل جو ةو فِي قفلفِب الرح شوورف لف يوعفطفى. افلفمف اِد وف صف تفعفِطي فِي الفحف تفاِء ففيفسف ثو بِسفبفِب الشتِ رو لفنو لف يفحف ۭق يونفاِزعو. افلفكفسف مف كول  أفحف اِم وف أفنف يفبفتفِعدف عفِن الفِخصف

اِلِه. طووبفى ِلبفنِيِه لوكو بِكفمف يقو يفسف دتِ نف يفِجدوهو؟ افلصتِ لو الفِمينو ففمف جو ا الرح اِحۭد بِصفلفِحِه أفمح ثفرو النحاِس يونفادوونف كول  وف ا. أفكف تفِقيهف نفِة يفسف ذوو الفِفطف ِميفاه  عفِميقفة  وف
يفال  ِطيحتِي؟» ِمعفيفار  ففِمعفيفار  ِمكف تو ِمنف خف رف كحيفتو قفلفبِي تفطفهح : «إِنتِي زف نف يفقوولو . مف ي بِعفيفنِِه كولح شفرتۭ اِء يوذفرتِ ِ الفقفضف ِسيت اِلسو عفلفى كورف ِلكو الفجف بفعفدفهو. افلفمف

ا مف نفعفهو ب  صف ةو الرح الفعفيفنو الفبفاِصرف تفِقيم ؟ افلوذونو السحاِمعفةو وف سف مو لوهو نفِقي  وف فففعفاِلِه هفلف عفمف فو بِأ لفدو أفيفضا  يوعفرف ِ. افلفوف بت هفة  ِعنفدف الرح رو كف ا مو يفال  ِكلفهومف ففِمكف
ةو كفثفرف دو ذفهفب  وف ! يووجف إِذفا ذفهفبف ففِحينفئِۭذ يفففتفِخرو تفِري وف شف ِديء » يفقوولو الفمو ِديء  رف بفزا . «رف بفعف خو . اففتفحف عفيفنفيفكف تفشف مف ِلئفلح تفففتفِقرف ا. لف توِحبح النحوف ِكلفتفيفِهمف
هو تفِلئو ففمو ِمنف بفعفدو يفمف بفزو الفكفِذِب لفِذيذ  ِلِلنفسفاِن وف تفِهنف ِمنفهو. خو انِِب ارف ِل الفجف لفجف ِمنف غفِريبا  وف بفهو لفنحهو ضف ذف ثفوف . خو تفاع  ثفِمين  عفِرففِة ففمف ا ِشففاهو الفمف ِلئف أفمح لف

هو نف سفبح أفبفاهو أفوف أومح ففتفيفِه. مف ففتتِحف شف اِلِط الفمو رح ففلف توخف با . افلسحاِعي بِالفِوشفايفِة يوففِشي الستِ رف لف حف مف ابِيِر اعف بِالتحدف ةِ وف شوورف قفاِصدو توثفبحتو بِالفمف حفص ى. افلفمف
. لتِصفكف بح ففيوخف ا ». انفتفِظِر الرح اِزي شفرت : «إِنتِي أوجف . لف تفقولف كو توهو ففلف توبفارف ا آِخرف ِلِه أفمح ۭل فِي أفوح عفجتِ لفۭك مو بح مو دفقفِة الظحلفِم. رو هو فِي حف اجو يفنفطفِفئو ِسرف

ك  ِلِلنفسفاِن مو طفِريقفهو؟ هووف شفرف ا اِلنفسفانو ففكفيففف يفففهف ِل. أفمح جو اتو الرح طفوف ِ خف بت ۭة. ِمنف الرح اِلحف يفرو صف اِزينو الفِغشتِ غف وف مف ِ وف بت هفةو الرح رو كف ِمعفيفار  ففِمعفيفار  مف
ِ يوففتتِشو كولح بت اجو الرح . نفففسو اِلنفسفاِن ِسرف جف رف ِهِم النحوف لفيف د  عف يفرو ارف وف رف ِكيمو يوشفتتِتو الفشف ِلكو الفحف ! افلفمف فلف أ ِر أفنف يفسف بفعفدف النحذف ». وف قفدحس  أفنف يفلفغووف قفائِل : «مو

يِر رتِ يفة  ِللشتِ نفقتِ حۭ مو رف بورو جو . حو اءو الش يووخِ الشحيفبو بفهف مف وف توهو رو الش بحاِن قووح ِة. ففخف مف حف نفدو بِالرح ِسي هو يوسف كورف ِلكف وف ففظفاِن الفمف ق  يفحف الفحف ةو وف مف حف ِن. الرح اِدعِ الفبفطف خف مف
ِن اِدعف الفبفطف خف بفات  بفاِلغفة  مف رف ضف وف

 



ِ قت الفحف ِل وف قولووِب. فِعفلو الفعفدف اِزنو الف ب  وف الرح ة  فِي عفيفنفيفِه وف تفِقيمف سف ِق اِلنفسفاِن مو ا شفاءف يوِميلوهو. كول  طورو ثومف يف دفاِوِل ِميفاۭه حف ِ كفجف بت ِلِك فِي يفِد الرح قفلفبو الفمف
ا هووف وۭل إِنحمف كول  عفجو ِب وف ا ِهيف ِللفِخصف تفِهِد إِنحمف جف ِطيحة . أفففكفارو الفمو اِر خف رف انفتِففاخو الفقفلفِب نوورو الفشف نفيفِن وف وحو الفعفيف ِة. طومو ِ ِمنف الذحبِيحف بت لو ِعنفدف الرح أفففضف
ۭل جو ِل. طفِريقو رف اءف الفعفدف رف مف أفبووا إِجف مف لفنحهو فوهو رو اِر يفجف رف تِصفابو الفشف ِت. اِغف وف ود  ِلطفاِلبِي الفمف رو طف ار  مف عو الفكونووِز بِِلسفاۭن كفاِذۭب هووف بوخف مف ِز. جف ِللفعفوف
تفِهي يِر تفشف رتِ تفِرۭك. نفففسو الشتِ شف بفيفۭت مو ۭة وف اِصمف خف أفةۭ مو رف يفر  ِمِن امف حِ خف اِويفِة السحطف نفى فِي زف تفِقيم . افلس كف سف لوهو مو ِكي  ففعفمف ا الزح تفِويفة  أفمح لف وۭر ِهيف مو زو وف مف
يِر رتِ لو بفيفتف الشتِ فمح عفِرففة . افلفبفار  يفتفأ شفاِد يفقفبفلو مف ِكيمو بِاِلرف الفحف ِكيما  وف قو حف مف ِزِئ يفِصيرو الفحف تفهف سف عفاقفبفِة الفمو ة  فِي عفيفنفيفِه. بِمو . قفِريبوهو لف يفِجدو نِعفمف الشحرح
ةو وف شف الرح و الفغفضفبف وف ففاِء تفففثفأ ِديحةو فِي الفخف . افلفهف ابو تفجف لف يوسف خو وف رو وف أفيفضا  يفصف ِكيِن ففهو اخِ الفِمسف نف يفسود  أوذونفيفِه عفنف صورف . مف ارف فِي الشحرتِ رف يفقفِلبو الفشف وف
اعفِة مف كونو بفيفنف جف عفِرففِة يفسف ال  عفنف طفِريِق الفمف لو الضح جو الفهفلفكو ِلففاِعِلي اِلثفِم. افلرح يِق وف دتِ ح  ِللصتِ ِ ففرف قت اءو الفحف رف طف الشحِديدف. إِجف و السحخف ِن تفففثفأ فِي الفِحضف

ۭض نفى فِي أفرف . افلس كف تفِقيِمينف الفغفاِدرو سف كفانف الفمو مف يِق وف دتِ يفةو الصتِ يرو فِدف رتِ تفغفنِي. افلشتِ ِن لف يفسف الد هف ِر وف مف ِحب  الفخف . مو عفِوز  حِ إِنفسفان  مو ِحب  الفففرف الفِخيلفِة. مو
ا  ظت يفاة  حف ةف يفِجدو حف مف حف الرح لف وف اِهلو ففيوتفِلفوهو. افلتحابِعو الفعفدف لو الفجف جو ا الرح ِكيِم أفمح يفت  فِي بفيفِت الفحف زف تفه ى وف شف ِردفةۭ. كفنفز  مو ۭة حف اِصمف خف أفةۭ مو رف يفر  ِمِن امف يحۭة خف بفرتِ

هو مو بتِرو اسف تفكف نفتفِفخو الفمو يقفاِت نفففسفهو. افلفمو ففظو ِمنف الضتِ ِلسفانفهو يفحف هو وف ففظو ففمف نف يفحف ِدهفا. مف عفتفمف ةف مو ِقطو قووح يوسف ةِ وف بفابِرف ِدينفةف الفجف رو مف ِكيمو يفتفسفوح ة . افلفحف امف كفرف وف
لف يقو ففيوعفِطي وف دتِ ا الصتِ ة  أفمح وف تفِهي شفهف مف كولحهو يفشف . افلفيفوف يفِه تفأفبفيفاِن الش غفلف ةو الفكفسفلفِن تفقفتولوهو لفنح يفدف وف اِن الفِكبفِريفاِء. شفهف ِزئ » عفاِمل  بِففيفضف تفهف سف «مو

ا هو أفمح هف جف يرو يووقِحو وف رتِ لحمو. افلشتِ ِ يفتفكف قت لو السحاِمعو ِللفحف جو الرح ِلكو وف وِر يفهف ! شفاِهدو الز  ا بِِغشتۭ هف مو ِ ِحينف يوقفدتِ ِريت هفة  ففكفمف بِالفحف رف كف يِر مف رتِ ةو الشتِ . ذفبِيحف ِسكو يومف
ِ بت ةو ففِمنف الرح رف ا الن صف ِب أفمح رف ِم الفحف عفد  ِليفوف سو مو ِ. افلفففرف بت اهف الرح ة  توجف شوورف لف مف نفة  وف لف فِطف ة  وف مف قفهو. لفيفسف ِحكف تفِقيمو ففيوثفبتِتو طورو سف الفمو

 

. افلذحِكي  ب  ا الرح ا ِكلفيفِهمف مف انِعوهو ففِقيرو يفتفلفقفيفاِن. صف الف الذحهفِب. افلفغفنِي  وف ِة وف لو ِمنف الفِفضح ةو أفففضف اِلحف ةو الصح النتِعفمف لو ِمنف الفِغنفى الفعفِظيِم وف يتو أفففضف افلصتِ
وخ  فِي طفِريِق فوخو ك  وف يفاة . شفوف حف ة  وف امف كفرف ِ هووف ِغن ى وف بت اففِة الرح خف مف اضوعِ وف ابو التحوف . ثفوف ونف ففيوعفاقفبوونف قفى يفعفبورو مف الفحف ى وف ارف يوبفِصرو الشحرح ففيفتفوف
قفتفِرضو عفبفد  الفمو ففِقيِر وف تفى شفاخف أفيفضا  لف يفِحيدو عفنفهو. افلفغفنِي  يفتفسفلحطو عفلفى الف لفدف فِي طفِريِقِه ففمف ِ الفوف بت ا. رف تفِعدو عفنفهف ففظو نفففسفهو يفبف نف يفحف لفتفِوي. مف الفمو

جف رو ِزئف ففيفخف تفهف سف ِد الفمو رو بفِزِه ِللفففِقيِر. أوطف كو لفنحهو يوعفِطي ِمنف خو اِلحو الفعفيفِن هووف يوبفارف ِطِه تفففنفى. افلصح ا سفخف عفصف صودو بفِليحة  وف اِرعو إِثفما  يفحف قفِرِض. الزح ِللفمو
هووف يفقفِلبو كفلفمف عفِرففةف وف ففظفاِن الفمف ِ تفحف بت ِديقفهو. عفيفنفا الرح ِلكو صف ِه يفكوونو الفمف ِة شفففتفيف ةف الفقفلفِب ففِلنِعفمف ارف بح طفهف نف أفحف . مف يو الفِخزف اعو وف يفبفطولف النتِزف امو وف الفِخصف
تفبِطفة  رف الفةو مو هف ا. افلفجف قوطو فِيهف ِ يفسف بت قووتو الرح مف ة  عفِميقفة . مف نفبِيحاِت هووح اِرعِ!» ففمو الفجف وقفتفلو فِي الشحوف اِرجِ ففأ : «الفسفدو فِي الفخف لفنو . قفالف الفكفسف الفغفاِدِرينف
هف جتِ وف اِء وف كفمف عف كفلفمف الفحو مف اسف ِز. أفِملف أوذفنفكف وف ا ِللفعفوف ا هومف ِ إِنحمف عفِطي الفغفنِيت مو ا لفهو وف ثِيرا  ِلمف ا التحأفِديِب توبفِعدوهفا عفنفهو. ظفاِلمو الفففِقيِر تفكف لفِد. عفصف بِقفلفِب الفوف
توبف مف. أفلفمف أفكف ففتوكف أفنفتف الفيفوف ِ عفرح بت . ِليفكوونف اتتِكفالوكف عفلفى الرح ففتفيفكف ِميعا  عفلفى شف فِكف إِنف تفتفثفبحتف جف وف ا فِي جف تفهف ِفظف سفن  إِنف حف عفِرففتِي لفنحهو حف قفلفبفكف إِلفى مف
لف نِِه ففِقيرا  وف ففِقيرف ِلكفوف ِلِب الف ؟ لف تفسف سفلووكف ِ ِللحِذينف أفرف قت ابف الفحف وف دح جف ِ ِلتفرو قت طف كفلفِم الفحف كف قِسف لتِمف عفِرففۭة ِلوعف مف ةۭ وف رف امف ؤف ِة مو ورا  شفِريففة  ِمنف ِجهف لفكف أومو

ۭل سفاِخۭط لف تفِجئف ِلئفلح تفأفلففف جو عف رف مف ِحبف غفضووبا  وف تفصف . لف تفسف فوِسِهمف ِلبو سفاِلبِي أفنف يفسف اهومف وف وف بح يوِقيمو دفعف ِكينف فِي الفبفاِب لفنح الرح ِق الفِمسف حف تفسف
؟ لف تِكف اشفكف ِمنف تفحف ذو فِرف اذفا يفأفخو ا تفِفي ففِلمف اِمنِي الد يووِن. إِنف لفمف يفكونف لفكف مف لف ِمنف ضف ِ وف افِِقي الفكففت . لف تفكونف ِمنف صف كا  إِلفى نفففِسكف ذف شفرف تفأفخو قفهو وف طورو

عفاعِ امف الرح . لف يفِقفو أفمف لووِك يفِقفو امف الفمو ِلِه؟ أفمف تفِهدا  فِي عفمف جف ل  مو جو أفيفتف رف . أفرف كف عفهو آبفاؤو ضف مف الفقفِديمف الحِذي وف قوِل الت خو تفنف

 

. لف تفتفعفبف بفزو أفكفاِذيبف ا خو تفِه أفطفايِبفهو لفنحهف تِكف إِنف كونفتف شفِرها ! لف تفشف رف نفجف ينا  ِلحف عف ِسكتِ ضف ل  وف فم  كف تفأ امف ا هووف أفمف لف مف فمح لتِۭط ففتفأ تفسف عف مو لفسفتف تفأفكولو مف إِذفا جف
اِء. لف تفأفكولف وف السحمف ِر يفِطيرو نفحف ة . كفالنحسف نِحف نفعو ِلنفففِسِه أفجف ا يفصف ؟ لفنحهو إِنحمف لفيفسف هووف هو وف وف . هفلف توطفيتِرو عفيفنفيفكف نفحف نفتِكف ِلكفيف تفِصيرف غفنِيتا . كوفح عفنف فِطف
ا لفتفهف ةو الحتِي أفكف . الل قفمف عفكف قفلفبوهو لفيفسف مف » وف بف رف اشف : «كولف وف . يفقوولو لفكف ا شفعفرف فِي نفففِسِه هفكفذفا هووف تفِه أفطفايِبفهو. لفنحهو كفمف لف تفشف ةۭ وف يرف بفزف ِذي عفيفۭن ِشرتِ خو
مف ِليحهو قوولف الفيفتفاِم لفنح وف لف حو خو لف تفدف مف الفقفِديمف وف قوِل الت خف . لف تفنف ةف كفلفِمكف مف تفِقرو ِحكف لحمف لفنحهو يفحف اِهۭل لف تفتفكف ةف. فِي أوذونفيف جف لفوف اتِكف الفحو سفرو كفِلمف تفخف وهفا وف تفتفقفيحأ

بفتفهو بِعفصا  لف رف لفِد لفنحكف إِنف ضف نفعِ التحأفِديبف عفِن الفوف عفِرففِة. لف تفمف اِت الفمف أوذونفيفكف إِلفى كفِلمف هف قفلفبفكف إِلفى الفدفِب وف جتِ . وف لفيفكف اهومف عف وف . هووف يوِقيمو دفعف قفِوي 
تف شفففتفاكف يفتفايف إِذفا تفكفلحمف تفبفتفِهجو ِكلف حو قفلفبِي أفنفا أفيفضا  وف ِكيما  يفففرف اِويفِة. يفا ابفنِي إِنف كفانف قفلفبوكف حف ِقذو نفففسفهو ِمنف الفهف ِربوهو أفنفتف بِعفصا  ففتونف . تفضف وتو يفمو

عف أفنفتف يفا ابفنِي مف . اِسف كف لف يفِخيبو اؤو جف رف اۭب وف مف كولحهو. لفنحهو لف بودح ِمنف ثفوف ِ الفيفوف بت اففِة الرح خف اِطئِينف بفلف كونف فِي مف ِسدفنح قفلفبوكف الفخف اِت. لف يفحف تفِقيمف سف بِالفمو
سوو مو يفكف النحوف اِن وف ِرفف يفففتفِقرف سف الفمو يرف وف كتِ سفادفهومف لفنح الستِ تفِلِفينف أفجف ِر بفيفنف الفمو مف يبِي الفخف ِشدف قفلفبفكف فِي الطحِريِق. لف تفكونف بفيفنف ِشرتِ أفرف ِكيما  وف كونف حف وف

اجا  يِق يفبفتفِهجو ابفتِهف دتِ مف. أفبوو الصتِ ففهف الف الفدفبف وف ةف وف مف الفِحكف لف تفبِعفهو وف قح وف تفِن الفحف . اِقف تف كف إِذفا شفاخف تفِقرف أومح لف تفحف لفدفكف وف عف لفبِيكف الحِذي وف مف . اِسف قف الفِخرف
ة  عفِميقفة  انِيفةف هووح قِي. لفنح الزح نفاكف طورو لفتولفِحظف عفيف ِطنِي قفلفبفكف وف . يفا ابفنِي أفعف لفدفتفكف تفبفتفِهجو الحتِي وف كف وف أوم  حو أفبووكف وف ِكيما  يوسفر  بِِه. يفففرف لفدف حف نف وف مف وف

ِن بو ِلمف ِن الفكفرف ؟ ِلمف اتو مف اصف خف ِن الفمو ةو؟ ِلمف ِن الشحقفاوف ؟ ِلمف يفلو ِن الفوف تفِزيدو الفغفاِدِرينف بفيفنف النحاِس. ِلمف نو وف مو يتِقفة . ِهيف أفيفضا  كفِلصتۭ تفكف ة  ضف ففرف نفبِيحةف حو الفجف وف
ِر إِذفا مف وجِ. لف تفنفظورف إِلفى الفخف زو مف اِب الفمف لوونف فِي طفلفِب الشحرف خو رف الحِذينف يفدف مف ِمنوونف الفخف ارو الفعفيفنفيفِن؟ ِللحِذينف يودف رف ِمهف ِن ازف وحو بِلف سفبفۭب؟ ِلمف رو الفجو

قفلفبوكف يفنفِطقو نفبِيحاِت وف اِن الفجف تفلفدفغو كفالوففعوواِن. عفيفنفاكف تفنفظورف يحِة وف قفِرقفة . فِي الِخِر تفلفسفعو كفالفحف رف سفاغفتف مو ا فِي الفكفأفِس وف ِهرو ِحبفابفهف تف ِحينف توظف رح مف احف
. ِرفف لفمف أفعف وونِي وف . لفقفدف لفكفأ عف جح لفمف أفتفوف بوونِي وف رف : «ضف أفِس سفاِريفۭة. يفقوولو طفِجعۭ عفلفى رف ِر أفوف كفموضف طفِجعۭ فِي قفلفِب الفبفحف تفكوونو كفموضف لفتفِويفۭة. وف وۭر مو ومو بِأ

ا بفعفدو لوبوهف تفيفِقظو أفعوودو أفطف تفى أفسف مف

 

ِم يوثفبحتو ففهف بِالف ِة يوبفنفى الفبفيفتو وف مف قحِة. بِالفِحكف شف لحمو بِالفمف مف تفتفكف ِشففاهفهو اِب وف تِصف جو بِاِلغف مف يفلفهف مف لفنح قفلفبفهو عفهو تفِه أفنف تفكوونف مف لف تفشف لف الشحرتِ وف ِسدف أفهف لف تفحف
بفكف رف لو حف ابِيِر تفعفمف ةِ. لفنحكف بِالتحدف دو الفقووح تفشفدتِ عفِرففِة مو ذوو الفمف ِكيمو فِي ِعزتۭ وف لو الفحف جو نفِفيسفۭة. افلرح ۭة وف ةۭ كفِريمف وف اِدعو ِمنف كولتِ ثفرف خف تفِلئو الفمف عفِرففِة تفمف بِالفمف وف

ِطيحة  اقفِة خف مف رو الفحف ففِسدا . فِكف عفى مو ِل الشحرتِ يودف رو فِي عفمف تفففكتِ هو فِي الفبفاِب. افلفمو ِق. لف يفففتفحف ففمف مف . افلفِحكفمو عفاِليفة  عفِن الفحف ِشيِرينف ةِ الفمو ثفرف لفصو بِكف الفخف وف



: . إِنف قولفتف تفنِعف قفتفِل. لف تفمف دووِدينف ِللف مف الفمف ِت وف وف قفاِدينف إِلفى الفمف نف ِقِذ الفمو . أفنف توكف اقفتف قووح يِق ضف ِم الضتِ يفتف فِي يفوف تفخف . إِِن ارف ِزئو تفهف سف هفةو النحاِس الفمو رف كف مف وف
ِلِه. يفا ابفنِي كولف عفسفل  لفنحهو طفيتِب  د  عفلفى اِلنفسفاِن ِمثفلف عفمف لفمو؟ ففيفرو افِظو نفففِسكف أفلف يفعف حف اِزنو الفقولووِب وف مو وف ذفا لفمف نفعفِرفف هفذفا» - أفففلف يفففهف «هووف

كفِن سف يرو ِلمف رتِ ا الشتِ نف أفي هف مو . لف تفكف كف لف يفِخيبو اؤو جف رف اۭب وف ا ففلف بودح ِمنف ثفوف تفهف دف جف . إِذفا وف ِة ِلنفففِسكف مف عفِرففةو الفِحكف . كفذفِلكف مف نفِككف لفو  فِي حف رف الفعفسفِل حو قفطف وف
تفِهجف قفلفبوكف لف يفبف كف وف ِ حف بِسوقووِط عفدووت . لف تفففرف ونف بِالشحرتِ ارو ففيفعفثورو رف ا الفشف يفقوومو. أفمح اۭت وف رح قوطو سفبفعف مف يقف يفسف دتِ بفعفهو. لفنح الصتِ ِربف رف يِق. لف توخف دتِ الصتِ
اِر. رف اب  ِللفشف ةف. لفنحهو لف يفكوونو ثفوف ِسِد الفثفمف لف تفحف اِر وف رف بفهو. لف تفغفرف ِمنف الفشف دح عفنفهو غفضف يفسووءف ذفِلكف فِي عفيفنفيفِه ففيفرو ب  وف ى الرح ثفرف ِلئفلح يفرف إِذفا عف

اِء: كفمف ا. هفِذِه أفيفضا  ِللفحو ا ِكلفيفِهمف لفمو بفلفءفهومف نف يفعف مف مف تفقوومو بفغفتفة  وف تفقفلتِبِينف لفنح بفِليحتفهو اِلِط الفمو . لف توخف ِلكف الفمف بح وف شف الرح . يفا ابفنِي اخف ِة يفنفطفِفئو اجو الفثفمف ِسرف
ونف بوونف ففيفنفعفمو دتِ ا الحِذينف يوؤف . أفمح ةو. تفلفعفنوهو الش عووبو » تفسوب هو الفعفامح يق  يِر: «أفنفتف ِصدتِ رتِ نف يفقوولو ِللشتِ ة . مف اِلحف ِم لفيفسفتف صف كف وِه فِي الفحو جو ابفاةو الفوو حف مو

. لف تفكونف شفاِهدا  . بفعفدو تفبفنِي بفيفتفكف قفِلكف هو فِي حف أفِعدح اِرجِ وف لفكف فِي الفخف تفِقيۭم. هفيتِئف عفمف سف اِوبو بِكفلفۭم مو نف يوجف ففتفا مف . توقفبحلو شف لفيفِهمف يفۭر تفأفتِي عف كفةو خف بفرف وف
لفِن قفِل الفكفسف تو بِحف ِلِه». عفبفرف د  عفلفى اِلنفسفاِن ِمثفلف عفمف ا ففعفلف بِي هفكفذفا أفففعفلو بِِه. أفرو : «كفمف ؟ لف تفقولف ففتفيفكف اِدعو بِشف لف توخف عفلفى قفِريبِكف بِلف سفبفۭب ففهف
تو قفلفبِي. هف جح وف تو وف . ثومح نفظفرف مف دف تِِه انفهف ارف ِجدفارو ِحجف هو وف هف جف سفجو وف قفدف غفطحى الفعفوف ِم ففإِذفا هووف قفدف عفلفهو كولحهو الفقفِريصو وف ففهف ِل النحاقِِص الف جو ِم الرح بِكفرف وف

كف كفغفاۭز زو عفوف كف كفعفدحاۭء وف قووِد ففيفأفتِي ففقفرو يفِن قفِليل  ِللر  طفي  الفيفدف م  قفِليل  بفعفدو نوعفاس  قفِليل  وف قفبِلفتو تفعفِليما . نفوف أفيفتو وف رف

 

ضو الفرف ِ وف اءو ِللفعولووت ِر. افلسحمف صو الفمف لووِك ففحف دو الفمو جف مف ِر وف ففاءو الفمف ِ إِخف دو اح جف ِلِك يفهووذفا: مف قِيحا مف زف الو حف ا ِرجف انف الحتِي نفقفلفهف ثفالو سولفيفمف هفِذِه أفيفضا  أفمف
ِل. لف ِسي هو بِالفعفدف ِلِك ففيوثفبحتف كورف اِم الفمف يرف ِمنف قودح رتِ ائِغِ. أفِزِل الشتِ جف إِنفاء  ِللصح رو ِة ففيفخف غفلف ِمنف الفِفضح . أفِزِل الزح لووِك لف توففحفصو قولووبو الفمو ِق وف ِللفعومف

. لف نفاكف أفتفهو عفيف ئِيِس الحِذي رف ةِ الرح رف ضف طح فِي حف تفِفعف إِلفى هونفا ِمنف أفنف توحف يفر  أفنف يوقفالف لفكف ارف اِء لفنحهو خف كفاِن الفعوظفمف لف تفِقفف فِي مف ِلِك وف امف الفمف رف أفمف تفتفففاخف
كف السحاِمعو لف توبِحف بِِسرتِ غفيفِركف ِلئفلح يوعفيتِرف عف قفِريبِكف وف اكف مف وف . أفقِمف دفعف ِزيكف قفِريبوكف اِم ِلئفلح تفففعفلف شفيفئا  فِي الِخِر ِحينف يوخف زف عفاِجل  إِلفى الفِخصف تفبفرو

وذوۭن ِكيمو ِل بتِخو الفحف وف ِلي  ِمنف إِبفِريۭز الفمو حو ط  ِمنف ذفهفۭب وف ا. قورف لتِهف حف قوولفة  فِي مف ة  مف ۭة كفِلمف صووغۭ ِمنف فِضح . توفحاح  ِمنف ذفهفۭب فِي مف توكف ِرفف ففِضيحف ففلف تفنفصف
ِديحِة كفِذۭب. ففتفِخرو بِهف لو الفمو جو طفۭر الرح ِريح  بِلف مف اب  وف تِِه. سفحف د  نفففسف سفادف ِسِليِه لفنحهو يفرو رف سوولو الفِمينو ِلمو اِد الرح صف ِم الفحف ِد الثحلفجِ فِي يفوف بفرف سفاِمعفۭة. كف

ة  فِي بفيفِت قفِريبِكف لفكف عفِزيزف عفلف ِرجف فهو. اِجف دفتف عفسفل ؟ ففكولف ِكففايفتفكف ِلئفلح تفتحِخمف ففتفتفقفيحأ جف . أفوف مف ِسرو الفعفظف اللتِسفانو اللحيتِنو يفكف ئِيسو وف ِب يوقفنفعو الرح ِء الفغفضف بِبوطف
ِم ائِِن فِي يفوف لحعفة  الثتِقفةو بِالفخف خف ل  مو ِرجف ة  وف توومف هف وۭر. ِسن  مف ادفةِ زو ِجيبو قفِريبفهو بِشفهف لو الفمو جو اد  الرح م  حف سفهف سفيفف  وف عفة  وف . ِمقفمف لح ِمنفكف ففيوبفِغضفكف ِلئفلح يفمف

اء  ِقِه مف إِنف عفِطشف ففاسف بفزا  وف هو خو ِعمف فطف كف ففأ اعف عفدوو  نف يوغفنتِي أفغفانِيح ِلقفلفۭب كفئِيۭب. إِنف جف وۭن مف رو لتۭ عفلفى نفطف ِد كفخف ِم الفبفرف ِب فِي يفوف عِ الثحوف يِق. كفنفزف الضتِ

حِ اِويفِة السحطف نفى فِي زف دو ِلسفانا  ثفاِلبا . افلس كف رو عفبِسو يفطف هو الفمو جف الفوف طفرف وف دو الفمف رو اِل تفطف مف . ِريحو الشتِ اِزيكف ب  يوجف الرح أفِسِه وف را  عفلفى رف مف عو جف مف ففإِنحكف تفجف
يقو دتِ يفنفبووع  ففاِسد  الصتِ ة  وف كفدحرف ۭض بفِعيدفةۭ. عفيفن  مو بفرو الطحيتِبو ِمنف أفرف شفانفۭة الفخف تفِرۭك. ِميفاه  بفاِردفة  ِلنفففۭس عفطف شف ۭة فِي بفيفۭت مو اِصمف خف أفةۭ مو رف يفر  ِمِن امف خف

لو الحِذي لفيفسف لفهو جو ة  بِلف سووۭر الرح ِدمف نفهف ِدينفة  مو . مف فوِسِهمف ثفِقيل  دف أفنف جف طفلفبو النحاِس مف سفۭن وف لو كفثِيۭر ِمنف الفعفسفِل لفيفسف بِحف يِر. أفكف رتِ امف الشتِ نِي أفمف نفحف الفمو
وِحِه سولفطفان  عفلفى رو

 

اِن كفذفِلكف لفعفنفة  بِلف سفبفۭب لف كفالس نوونفِة ِللطحيفرف اِر وف فووِر ِللفففرف اِهِل. كفالفعوصف ةو غفيفرو لفئِقفۭة بِالفجف امف اِد هفكفذفا الفكفرف صف طفِر فِي الفحف الفمف كف يفِف وف كفالثحلفجِ فِي الصح
سفبف اِهلف حف اِوِب الفجف . جف اقفتِِه ِلئفلح تفعفِدلفهو أفنفتف مف سفبف حف اِهلف حف اِوِب الفجف اِل. لف توجف هح ِر الفجو ا ِلظفهف الفعفصف اِر وف امو ِللفِحمف اللتِجف ِس وف طو ِللفففرف تفأفتِي. افلسحوف

ثفلو كفذفا الفمف لفِدلفتفاِن وف تفدف جِ مو رف اِهۭل. سفاقفا الفعف ِسلو كفلفما  عفنف يفِد جف نف يورف بو ظولفما  مف رف لفيفِن يفشف جف ِكيما  فِي عفيفنفيف نفففِسِه. يفقفطفعو الرتِ اقفتِِه ِلئفلح يفكوونف حف مف حف
اۭم اِل. رف هح ثفِل فِي ففِم الفجو اۭن ِمثفلو الفمف رف تفِفع  بِيفِد سفكف رف ك  مو اِهِل. شفوف ة  ِللفجف امف عفِطي كفرف ۭة هفكفذفا الفمو مف جف ۭة فِي رو ةۭ كفِريمف ارف ةِ ِحجف اِل. كفصورح هح فِي ففِم الفجو

ِكيما  فِي ل  حف جو أفيفتف رف اقفتفهو. أفرف مف اِهلو يوِعيدو حف ا يفعوودو الفكفلفبو إِلفى قفيفئِِه هفكفذفا الفجف . كفمف تفاِلينف حف تفأفِجرو الفمو اِهلف أفوف يفسف تفأفِجرو الفجف نف يفسف عفنو الفكولح هفكفذفا مف يفطف
ائِِرِه اِرعِ». افلفبفابو يفدوورو عفلفى صف بفلو فِي الشحوف : «الفسفدو فِي الطحِريِق الشتِ لفنو اِء بِِه! قفالف الفكفسف جف ثفرو ِمنف الرح اِهِل أفكف اءو بِالفجف جف عفيفنفيف نفففِسِه؟ الرح

يفنفيف نفففِسِه ِمنف السحبفعفِة ة  فِي عف مف ففرو ِحكف لفنو أفوف دحهفا إِلفى ففِمِه. افلفكفسف لفيفِه أفنف يفرو يفشوق  عف ففِة وف حف ِفي يفدفهو فِي الصح لفنو يوخف اِشِه. افلفكفسف لفنو عفلفى فِرف الفكفسف وف
تا  هفكفذفا وف مف اما  وف ِسهف ِمي نفارا  وف نووِن الحِذي يفرف جف ةۭ لف تفعفنِيِه. ِمثفلو الفمف رف شفاجف ضو ِلمو يفتفعفرح نف يفعفبورو وف ِسۭك أوذونفيف كفلفۭب هفكفذفا مف مف ِجيبِينف بِعفقفۭل. كفمو الفمو

طفب  ِللنحاِر هفكفذفا حف ِر وف مف م  ِللفجف امو. ففحف أو الفِخصف دف امف يفهف يفثو لف نفمح حف طفِب تفنفطفِفئو النحارو وف : «أفلفمف أفلفعفبف أفنفا!» بِعفدفِم الفحف يفقوولو اِدعو قفِريبفهو وف لو الفخف جو الرح
قتِدفتفاِن تفوف قفففة  هفكفذفا الشحففتفاِن الفمو ي شف غفۭل توغفشتِ ةو زف ِن. فِضح اِدعِ الفبفطف خف ةۭ ففيفنفِزلو إِلفى مف لفوف اِم ِمثفلو لوقفۭم حو اعِ. كفلفمو النحمح يِيجِ النتِزف اِصمو ِلتفهف خف لو الفمو جو الرح

ة  ي بوغفضف نف يوغفطتِ اسفاۭت. مف جف تفهو ففلف تفأفتفِمنفهو لفنح فِي قفلفبِِه سفبفعف رف وف سحنف صف ا . إِذفا حف عو ِغشت فِِه يفضف وف فِي جف بفِغضو وف ففتفيفِه يفتفنفكحرو الفمو . بِشف يرو رتِ قفلفبو الشتِ الف وف
ِلقو ففمو الفمف الف نفسفِحِقيِه وف لفيفِه. افللتِسفانو الفكفاِذبو يوبفِغضو مو ِجعو عف را  يفرف جف ِرجو حف نف يودفحف مف ا وف قوطو فِيهف ة  يفسف ففرف فورو حو نف يفحف اعفِة. مف مف بفثفهو بفيفنف الفجف ِشفو خو ۭر يفكف كف بِمف

ابا  رف يوِعد  خف

 

اِهِل أفثفقفلو غفضفبو الفجف لو ثفِقيل  وف مف الرح رو ثفِقيل  وف جف . افلفحف نفبِي  لف شفففتفاكف كف الفجف كف الفغفِريبو لف ففمو دفحف م . ِليفمف اذفا يفِلدوهو يفوف لفمو مف لف تفففتفِخرف بِالفغفِد لفنحكف لف تفعف
ِ ِحبت وحو الفمو رو تفتِِر. أفِمينفة  ِهيف جو سف ِ الفمو بت يفر  ِمنف الفحو بِيخو الظحاِهرو خف سفِد؟ افلتحوف نف يفِقفو قودحامف الفحف مف اف  وف رف طو جو السحخف ة  وف ا. افلفغفضفبو قفسفاوف ا ِكلفيفِهمف مف ِمنفهو
لو التحائِهو جو ِه هفكفذفا الرح فووِر التحائِِه ِمنف عوشتِ . ِمثفلو الفعوصف لفو  رتۭ حو ائِعفِة كول  مو ِللنحففِس الفجف . افلنحففسو الشحبفعفانفةو تفدووسو الفعفسفلف وف ِ غفاشحة  ِهيف قوبفلفتو الفعفدووت وف
لف بفيفتف أفِخيكف فِي خو لف تفدف ِديقف أفبِيكف وف صف ِديقفكف وف كف صف ةِ النحففِس. لف تفتفرو شوورف ِديِق ِمنف مف ةو الصح لفوف حف قفلفبف وف اِن الف حف ورو يوففرتِ الفبفخو نو وف كفانِِه. افلد هف ِمنف مف

ى. ارف ة . الذحِكي  يوبفِصرو الشحرح ففيفتفوف نِي كفِلمف نف يوعفيتِرو وِجيبف مف حف قفلفبِي ففأ ففرتِ ِكيما  وف يفر  ِمنف الفخِ الفبفِعيِد. يفا ابفنِي كونف حف ارو الفقفِريبو خف . الفجف ِم بفِليحتِكف يفوف
بفاحِ بفاِكرا  ۭت عفاۭل فِي الصح وف نف يوبفاِركو قفِريبفهو بِصف تفِهنف ِمنفهو. مف انِِب ارف ِل الفجف لفجف ِمنف غفِريبا  وف بفهو لفنحهو ضف ذف ثفوف . خو ونف ففيوعفاقفبوونف بورو بِيفاءو يفعف الفغف



ِديِد ِديدو بِالفحف يفۭت! الفحف يفِمينوهو تفقفبِضو عفلفى زف يحف وف بتِئو الرتِ ا يوخف وهف بتِئ نف يوخف ةو ِسيحاِن مف اِصمف خف أفةو الفمو رف الفمف ِطۭر وف مف ۭم مو تفتفابِعو فِي يفوف كففو الفمو سفبو لفهو لفعفنا . افلفوف يوحف
ِه كفذفِلكف قفلفبو اِلنفسفاِن جف هو ِللفوف جف اِء الفوف ا فِي الفمف مو. كفمف رف افِظو سفيتِِدِه يوكف حف ا وف تفهف رف ِمي تِينفة  يفأفكولو ثفمف نف يفحف اِحبِِه. مف هف صف جف دو وف دتِ اِلنفسفانو يوحف دحدو وف يوحف
اِدِحِه. إِنف دفقفقفتف الفكوورو ِللذحهفِب كفذفا اِلنفسفانو ِلففِم مف ِة وف بفعفاِن. افلفبووطفةو ِللفِفضح نفا اِلنفسفاِن لف تفشف كفذفا عفيف بفعفاِن وف الفهفلفكو لف يفشف اِويفةو وف ِلِلنفسفاِن. افلفهف

لف ائِۭم وف عفانِكف لفنح الفِغنفى لفيفسف بِدف عفلف قفلفبفكف إِلفى قوطف اجف الف غفنفِمكف وف ِرفف حف عفِرففة  اعف اقفتوهو. مف مف نفهو حف حو عف ۭ لف تفبفرف ۭن بفيفنف السحِميِذ بِِمدفقت قف فِي هفاوو مف الفحف
عفِز ِلطفعفاِمكف ِكففايفة  ِمنف لفبفِن الفمف ة . وف تِدف قفۭل أفعف نو حف ثفمف لفنو ِلِلبفاِسكف وف مف عف نفبفاتو الفِجبفاِل. الفحو تفمف اجف رف الفعوشفبو وف ظفهف ِشيشو وف ۭر. ففنِيف الفحف ۭر ففدفوف التحاجو ِلدفوف

ِعيشفِة ففتفيفاتِكف مف ِلقووِت بفيفتِكف وف

 

ففِقيرو الحِذي لو الف جو عفِرففۭة تفدوومو. افلرح مف ۭم وف هفا لفِكنف بِِذي ففهف سفاؤو ؤف ثورو رو ۭض تفكف عفِصيفِة أفرف يقوونف ففكفِشبفۭل ثفبِيۭت. ِلمف دتِ ا الصتِ لف طفاِردف أفمح بو وف رو يرو يفهف رتِ افلشتِ
ونف مو ارو لف يفففهف رف . افلنحاسو الفشف مف ونفهو اِصمو افِظوو الشحِريعفِة يوخف حف ارف وف رف ونف الفشف دفحو اِرف  لف يوبفِقي طفعفاما . تفاِركوو الشحِريعفِة يفمف طفر  جف اءف هووف مف ِلمو فوقفرف يفظف
اِحبو صف افِظو الشحِريعفةف هووف ابفن  ففِهيم  وف . افلفحف هووف غفنِي  ِق وف جِ الط رو عفوح يفر  ِمنف مو تِِه خف تِقفامف ففِقيرو السحاِلكو بِاسف ۭء. افلف ونف كولح شفيف مو ِ يفففهف بت طفاِلبوو الرح قح وف الفحف
هفة . رف كف اعِ الشحِريعفِة ففصفلفتوهو أفيفضا  مف نفهو عفنف سفمف لو أوذف ِ وت نف يوحف عوهو! مف مف اءف يفجف فوقفرف مو الف حف نف يفرف ِة ففِلمف ابفحف رف الفمو بفا وف الفهو بِالرتِ ثِرو مف كف ِجلو أفبفاهو. افلفمو ِرفِينف يوخف سف الفمو

ففِقيرو الف نفيف نفففِسِه وف ِكيم  فِي عفيف لو الفغفنِي  حف جو يفرا . افلرح تفِلكوونف خف لفةو ففيفمف ا الفكفمف . أفمح قوطو هووف تِِه يفسف ففرف ِديئفۭة ففِفي حو تفِقيِمينف فِي طفِريۭق رف سف نف يوِضل  الفمو مف
مو. حف ا يورف كوهف يفتفرو ا وف نف يوِقر  بِهف مف حو وف طفايفاهو لف يفنفجف تومو خف نف يفكف . مف تفِفي النحاسو اِر تفخف رف ِعنفدف قِيفاِم الفشف رو وف يقوونف عفظومف الفففخف دتِ صوهو. إِذفا ففِرحف الصتِ الفففِهيمو يفففحف
ِم ئِيس  نفاقِصو الفففهف يرو عفلفى شفعفۭب ففِقيۭر. رف رتِ لتِطو الشتِ تفسف دوب  ثفائِر  الفمو ائِر  وف . أفسفد  زف قوطو فِي الشحرتِ ي قفلفبفهو ففيفسف قفستِ ا الفمو تحِقي دفائِما  أفمح طووبفى ِلِلنفسفاِن الفمو
لفتفِوي الفمو لوصو وف اِل يفخف د . افلسحاِلكو بِالفكفمف ِسكفنحهو أفحف ِ. لف يومف بت بو إِلفى الفجو رو ِم نفففۭس يفهف ثفقحلو بِدف لو الفمو جو هو. افلرح ةِ تفطوولو أفيحامو وف شف بفِغضو الرح اِلِم. مو ظف كفثِيرو الفمف وف

تفعفِجلو إِلفى سف الفمو كفاِت وف لو الفِمينو كفثِيرو الفبفرف جو بفعو ففقفرا . افلرح تفابِعو الفبفطحاِلينف يفشف بفزا  وف بفعو خو ِضِه يفشف فرف تفِغلو بِأ شف ا. افلفمو دفاهومف قوطو فِي إِحف فِي طفِريقفيفِن يفسف
لفمو أفنح الفففقفرف لف يفعف لو إِلفى الفِغنفى وف ةِ يفعفجف يرف رتِ بفۭز. ذوو الفعفيفِن الشتِ ةِ خو رف ِل ِكسف ة  ففيوذفنِبو اِلنفسفانو لفجف اِلحف وِه لفيفسفتف صف جو ابفاةو الفوو حف أو. مو الفِغنفى لف يوبفرف

ِرۭب. خف ۭل مو جو فِيق  ِلرف » ففهووف رف : «لف بفأفسف هووف يفقوولو هو وف ِري بِاللتِسفاِن. السحاِلبو أفبفاهو أفوف أومح طف ثفرف ِمنف الفمو ة  أفكف بتِخو إِنفسفانا  يفِجدو أفِخيرا  نِعفمف نف يووف يفأفتِيِه. مف
تفاجو نف يوعفِطي الفففِقيرف لف يفحف و. مف ۭة هووف يفنفجو مف السحاِلكو بِِحكف اِهل  وف تحِكلو عفلفى قفلفبِِه هووف جف . افلفمو نو ِ يوسفمح بت تحِكلو عفلفى الرح الفمو امف وف يتِجو الفِخصف نفتفِفخو النحففسو يوهف افلفمو

يقوونف دتِ ثورو الصتِ بِهفلفِكِهمف يفكف تفبِئو النحاسو وف اِر تفخف رف ة . ِعنفدف قِيفاِم الفشف يفنفيفِه لفعفنفات  كفثِيرف ِجبو عفنفهو عف نف يفحف ِلمف وف

 

حو ةف يوففرتِ مف نف يوِحب  الفِحكف . مف يرو يفئِن  الشحعفبو رتِ إِذفا تفسفلحطف الشتِ يقوونف ففِرحف الشحعفبو وف دتِ . إِذفا سفادف الصتِ لف ِشففاءف ي عونوقفهو بفغفتفة  يوكفسحرو وف قفستِ ب خِ الفمو افلفكفثِيرو التحوف
لفيفِه. فِي اِحبفهو يفبفسوطو شفبفكفة  ِلِرجف ِري صف لو الحِذي يوطف جو هفا. افلرح رو دفايفا يودفمتِ الفقفابِلو الفهف ضف وف ِل يوثفبتِتو الفرف ِلكو بِالفعفدف ال . افلفمف دو مف انِي يوبفدتِ وف فِيقو الزح رف أفبفاهو وف
ِزئوونف تفهف سف عفِرففة . افلنحاسو الفمو مو مف يرو ففلف يفففهف رتِ ا الشتِ اِء أفمح فوقفرف ى الف وف يقو يفعفِرفو دفعف دتِ . الصتِ حو يفففرف نحمو وف يقو ففيفتفرف دتِ ا الصتِ ك  أفمح يۭر شفرف ۭل ِشرتِ جو عفِصيفِة رف مف

اِء مف لو الدتِ ةف. أفهف احف إِنف ضفِحكف ففلف رف قف ففإِنف غفِضبف وف مف ل  أفحف جو اكفمف رف ِكيم  إِنف حف ل  حف جو . رف ِرفوونف الفغفضفبف اءو ففيفصف كفمف ا الفحو ِدينفةف أفمح يفففتِنوونف الفمف
ِغي إِلفى كفلفِم كفِذۭب كول  اِكمو الفموصف نوهو أفِخيرا . افلفحف ِكيمو يوسفكتِ الفحف يفِظِه وف ِهرو كولح غف اِهلو يوظف فلوونف عفنف نفففِسِه. افلفجف أ ونف ففيفسف تفِقيمو سف ا الفمو يوبفِغضوونف الفكفاِملف أفمح

بِيخو التحوف ا وف ِسي هو إِلفى الفبفِد. افلفعفصف اِء يوثفبحتو كورف فوقفرف ِ ِللف قت اِكمو بِالفحف ِلكو الفحف ا. افلفمف يونف ِكلفيفِهمف رو أفعف ِ ب  يونفوت الفظحاِلمو يفتفلفقفيفاِن. الرح ففِقيرو وف . افلف ار  رف اِمِه أفشف دح خو
ِب ابفنفكف . أفدتِ مف ونف سوقووطفهو يقوونف ففيفنفظورو دتِ ا الصتِ عفاِصي. أفمح ِت الفمف ثورف ارو كف رف هو. إِذفا سفادف الفشف ِجلو أومح اهو يوخف لفقو إِلفى هفوف طف بِي  الفمو الصح ة  وف مف يوعفِطيفاِن ِحكف

أفيفتف إِنفسفانا  نفى. أفرف لف يوعف مو وف دحبو الفعفبفدو لفنحهو يفففهف افِظو الشحِريعفِة ففطووبفاهو. بِالفكفلفِم لف يوؤف ا حف حو الشحعفبو أفمح مف يفا يفجف ؤف يوعفِطيف نفففسفكف لفذحاۭت. بِلف رو كف وف ففيوِريحف
يتِجو لو الفغفضووبو يوهف جو نوونا . افلرح تِِه يفِصيرو مف دفاثفتِِه ففِفي آِخرف نف دفلحلف عفبفدفهو ِمنف حف اِء بِِه. مف جف ثفرو ِمنف الرح اِهِل أفكف اءو بِالفجف جف ول  فِي كفلفِمِه؟ الرح عفجو

عو مف نف يوقفاِسمف سفاِرقا  يوبفِغضف نفففسفهو. يفسف دا . مف جف وحِ يفنفالو مف ِضيعو الر  الفوف عوهو وف عفاِصي. ِكبفِريفاءو اِلنفسفاِن تفضف وطو كفثِيرو الفمف لو السحخو جو الرح امف وف الفِخصف
لو جو ِ. افلرح بت ق  اِلنفسفاِن ففِمنف الرح ا حف تفسفلتِِط أفمح هف الفمو جف لوبوونف وف ونف يفطف . كفثِيرو ففعو ِ يورف بت تحِكلو عفلفى الرح الفمو كا  وف عو شفرف يفةو اِلنفسفاِن تفضف شف . خف لف يوِقر  اللحعفنف وف

يِر رتِ هفةو الشتِ رف كف تفِقيمو الطحِريِق مف سف الفمو يِقينف وف دتِ هفةو الصتِ رف كف اِلمو مف الظح

 

لفمف أفتفعفلحِم مو إِنفسفاۭن وف لفيفسف ِلي ففهف لفدو ِمن كولتِ إِنفسفاۭن وف : إِنتِي أفبف أوكحالف . إِلفى إِيثِيئِيلف وف ِل إِلفى إِيثِيئِيلف جو يو هفذفا الرح حف سحا. وف تحِقيفِة مف ورف ابفِن مو كفلفمو أفجو
ِميعف ن ثفبحتف جف ۭب؟ مف رح الفِميفاهف في ثفوف ن صف ففنفتفيفِه؟ مف يحف في حو عف الرتِ مف ن جف ؟ مف لف نفزف اِت وف اوف ِعدف إِلفى السحمف ن صف عفِرففةف الفقود وِس. مف ِرفف مف لفمف أفعف ةف وف مف الفِحكف

كف بتِخف اتِِه ِلئفلح يووف ِلمف تفِمينف بِِه. لف تفِزدف عفلفى كف حف س  هووف ِللفمو ِ نفِقيحة . تورف ۭة ِمنف اح ؟ كول  كفِلمف ففتف مو ابفنِِه إِنف عفرف ا اسف مف هو وف مو ا اسف ِض؟ مف اِف الفرف رف أفطف
تِي بفزف ففِريضف نِي خو ِعمف . أفطف لف ِغنى  . لف توعفِطنِي ففقفرا  وف الفكفِذبف نتِي الفبفاِطلف وف : أفبفِعدف عف وتف ا عفنتِي قفبفلف أفنف أفمو مف نفعفهو فلفتو ِمنفكف ففلف تفمف . اِثفنفتفيفِن سفأ ففتوكفذحبف
كو عفبفدا  إِلفى سفيتِِدِه ِلئفلح يفلفعفنفكف ففتفأفثفمف. ِجيل  مف إِلفِهي بفاِطل . لف تفشف أفتحِخذف اسف ِرقف وف أفسف ؟» أفوف ِلئفلح أفففتفِقرف وف ب  نف هووف الرح : «مف أفقوولف فورف وف أفكف بفعف وف ِلئفلح أفشف
نفانوهو سويووف  تفِفعفة  ِجيل  أفسف رف اِجبوهو مو وف حف ففعف عفيفنفيفِه وف ا أفرف هووف لفمف يفغفتفِسلف ِمنف قفذفِرِه ِجيل  مف هو ِجيل  طفاِهر  فِي عفيفنفيف نفففِسِه وف لف يوبفاِركو أومح يفلفعفنو أفبفاهو وف

: بفعفة  لف تفقوولو . أفرف بفعو نفتفاِن: «هفاِت هفاِت!» ثفلفثفة  لف تفشف اِء ِمنف بفيفِن النحاِس. ِللفعفلووقفِة ابف الففوقفرف ِض وف سفاِكيِن عفِن الفرف ِل الفمف اسوهو سفكفاِكينو لفكف رف أفضف وف
هفا رو ِ ا توقفوت هف ةو إِطفاعفةف أومتِ تفِقرف حف الفمو ا وف فبِيهف ِزئفةو بِأ تفهف سف : «كفففا». افلفعفيفنو الفمو النحارو لف تفقوولو اء  وف بفعو مف ض  لف تفشف أفرف ِحمو الفعفِقيمو وف الرح اِويفةو وف «كفففا»: الفهف

طفِريقف ۭر وف يحۭة عفلفى صفخف طفِريقف حف اِت وف اوف ۭر فِي السحمف ا: طفِريقف نفسف ِرفوهف بفعفة  لف أفعف أفرف قِي وف ِر. ثفلفثفة  عفِجيبفة  ففوف اخو النحسف ا فِرف تفأفكولوهف اِدي وف بفانو الفوف ِغرف
تف ثفلفثفۭة ِملفتو إِثفما !». تفحف ا عف : «مف قفالفتف ا وف هف تف ففمف سفحف مف لفتف وف انِيفِة. أفكف أفةِ الزح رف ۭل بِففتفاةۭ. كفذفِلكف طفِريقو الفمف جو طفِريقف رف ِر وف سفِفينفۭة فِي قفلفِب الفبفحف
ثفتف رف ۭة إِذفا وف أفمف تف وف جف وح تف شفنِيعفۭة إِذفا تفزف بفزا . تفحف قف إِذفا شفبِعف خو مف أفحف لفكف وف تف عفبفۭد إِذفا مف ا: تفحف الفهف تِمف تفِطيعو احف بفعفة  لف تفسف أفرف ضو وف طفِربو الفرف تفضف

ِعيففة  يفِف. الفِوبفارو طفائِففة  ضف هو فِي الصح لفِكنحهو يوِعد  طفعفامف لو طفائِففة  غفيفرو قفِويحۭة وف ا : النحمف ة  ِجدت ِكيمف ا حف لفِكنحهف ِض وف غفرو فِي الفرف بفعفة  ِهيف الفصف ا. أفرف سفيتِدفتفهف



لووِك. ثفلفثفة  ِهيف فِي قوصووِر الفمو ا وف يفهف ِسكو بِيفدف قا . الفعفنفكفبووتو تومف قا  فِرف جو كول هو فِرف رو لفِكنحهو يفخف ِلك  وف ادو لفيفسف لفهو مف رف ِر. الفجف ا فِي الصحخف عو بويووتفهف ا تفضف لفِكنحهف وف
مو. ِلكو الحِذي لف يوقفاوف الفمف التحيفسو وف اِمرو الشحاِكلفِة وف ۭد ضف ِجعو ِمنف قودحاِم أفحف لف يفرف وِش وف حو بحارو الفوو : افلفسفدو جف سفن  تفحف سف ا مو يوهف شف بفعفة  مف أفرف ي وف طتِ سفنفةو التحخف ِهيف حف

ِرجو ِب يوخف رف الفغفضف عفصف ِرجو دفما  وف رف الفنفِف يوخف عفصف بفنا  وف ِرجو جو رف اللحبفِن يوخف . لفنح عفصف عف يفدفكف عفلفى ففِمكف تف ففضف رف إِنف تفآمف ف عِ وف ِمقفتف بِالتحرف إِنف حف
اما  ِخصف

 

قفكف لف طورو يفلفكف ِللنتِسفاِء وف اذفا يفا ابفنف نوذووِري؟ - لف توعفِط حف ِحِمي ثومح مف اذفا يفا ابفنف رف اذفا يفا ابفنِي ثومح مف هو: مف تفهو إِيحاهو أوم  لحمف سحا. عف ِلِك مف وئِيلف مف كفلفمو لفمو
وا يوغفيتِرو وضف وف ففرو ا الفمف يفنفسووو بووا وف رف . ِلئفلح يفشف ِكرو سف اِء الفمو لف ِللفعوظفمف را  وف مف بووا خف رف لووِك أفنف يفشف وئِيلو لفيفسف ِللفمو لووِك يفا لفمو لووِك. لفيفسف ِللفمو ِلكفاِت الفمو هف ِلمو
ِس فِي رف ِل الفخف كف لفجف لف يفذفكورو تفعفبفهو بفعفدو. اِففتفحف ففمف هو وف يفنفسفى ففقفرف بو وف رف ي النحففِس. يفشف رتِ را  ِلمو مف خف اِلۭك وف ِكرا  ِلهف سف طووا مو ذفلحِة. أفعف ةف كولتِ بفنِي الفمف جح حو

ا يفثِقو قفلفبو . بِهف ِلئف ا يففووقو اللح نفهف نف يفِجدوهفا؟ لفنح ثفمف أفة  ففاِضلفة  مف رف ِكيِن. اِمف الفِمسف ففِقيِر وف اِم عفِن الف حف ِل وف . اقفِض بِالفعفدف كف ى كولتِ يفتِيۭم. اِففتفحف ففمف وف دفعف
اِضيفتفيفِن. ِهيف كفسوفوِن التحاِجِر. يفِن رف تفِغلو بِيفدف تفشف تحانا  وف كف لوبو صووفا  وف ا. تفطف يفاتِهف ا  كولح أفيحاِم حف يفرا  لف شفرت نفعو لفهو خف ۭة. تفصف تفاجو إِلفى غفنِيمف ا ففلف يفحف ِجهف وف زف

ما . ا تفغفِرسو كفرف ِر يفدفيفهف بِثفمف ذوهو وف قفل  ففتفأفخو لو حف فمح ا. تفتفأ ة  ِلففتفيفاتِهف ففِريضف ا وف ِل بفيفتِهف ل  لفهف توعفِطي أفكف تفقوومو إِِذ اللحيفلو بفعفدو وف ا ِمنف بفِعيۭد. وف هف ِلبو طفعفامف تفجف
فحاهفا بِالفففلفكفِة. ِسكو كف تومف ِل وف ا إِلفى الفِمغفزف د  يفدفيفهف ا لف يفنفطفِفئو فِي اللحيفِل. تفمو هف اجو يتِدفة . ِسرف ا جف تفهف ارف عورو أفنح تِجف ا. تفشف اعفيفهف دو ِذرف توشفدتِ ةِ وف ا بِالفقووح يفهف قفوف قو حف تونفطتِ
ا شحيفاۭت. ِلبفسوهف وف ا مو لو ِلنفففِسهف لفل . تفعفمف ا لفبِسوونف حو ِل بفيفتِهف ا ِمنف الثحلفجِ لفنح كولح أفهف شفى عفلفى بفيفتِهف ِكيِن. لف تفخف ا إِلفى الفِمسف د  يفدفيفهف تفمو ففِقيِر وف ا ِللف فحيفهف تفبفسوطو كف
.ِ نفاِطقف عفلفى الفكفنفعفانِيت تفعفِرضو مف ا وف تفبِيعوهف انا  وف صف نفعو قومف ِض. تفصف شفايِخِ الفرف ِلسو بفيفنف مف اِب ِحينف يفجف وف  فِي الفبفوف عفرو ا مف هف جو وف . زف وان  جو أورف بووص  وف
بفزف لف تفأفكولو خو ا وف تِهف ِل بفيف قف أفهف اقِبو طورو وِف. تورف عفرو ا سونحةو الفمف فِي ِلسفانِهف ِة وف مف ا بِالفِحكف هف ِن التِي. تفففتفحو ففمف مف كو عفلفى الزح حف تفضف ا وف اءو ِلبفاسوهف الفبفهف افلفِعز  وف
الو مف الفجف نو ِغش  وف سف ِميعا . افلفحو لفيفِهنح جف ا أفنفِت فففوقفِت عف ل  أفمح ات  عفِملفنف ففضف ا. بفنفات  كفثِيرف هف دفحو ا أفيفضا  ففيفمف هف جو وف ا. زف بوونفهف ِ يوطفوت لفدوهفا وف الفكفسفِل. يفقوومو أفوف

اِب ا فِي الفبفوف الوهف مف ا أفعف هف دفحف لفتفمف ا وف يفهف ِر يفدف طووهفا ِمنف ثفمف . أفعف دفحو بح ففِهيف تومف تحِقيفةو الرح أفةو الفمو رف ا الفمف بفاِطل  أفمح

 

صدق ا العظيم                       
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بسم ا الرحمن الرحيم

انف ِر: نفِشيدو الفنفاِشيِد الحِذي ِلسولفيفمف مف يفبو ِمنف الفخف بحكف أفطف يتِبفِة. ِليوقفبتِلفنِي بِقوبفلفِت ففِمِه لفنح حو هفانِكف الطح ِة أفدف ائِحف بحتفكف. ِلرف اق  ِلذفِلكف أفحف رف هف ن  مو كف دوهف مو اسف
ى ِريف. الفعفذفارف اءفكف ففنفجف رف ذوبفنِي وف اِلِه. اوجف ِلكو إِلفى ِحجف لفنِي الفمف خف حو بِكف. أفدف نفففرف ِر. نفبفتفِهجو وف مف ثفرف ِمنف الفخف بحكف أفكف ِ يوِحب ونفكف. نفذفكورو حو قت دفاءو. بِالفحف أفنفا سفوف

انف ِليمف كفِخيفاِم قِيدفارف كفشوقفِق سولفيفمف شف ِميلفة  يفا بفنفاِت أوورو جف تفنِي. وف حف سف قفدف لفوح دفاءف لفنح الشحمف نِي سفوف نف إِلفيح ِلكفوف ي غفِضبووا عفلفيح. لف تفنفظورف .بفنوو أومتِ
وِم ةف الفكورو عفلوونِي نفاطوورف هو. جف ِمي ففلفمف أفنفطورف ا كفرف ةِ. أفمح بِضو ِعنفدف الظحِهيرف عفى أفيفنف تورف نف توِحب هو نفففِسي أفيفنف تفرف نِي يفا مف بِرف قفنحعفۭة. أفخف اذفا أفنفا أفكوونو كفمو ِلمف

عفاةِ سفاِكِن الر  ِك ِعنفدف مف عفيف ِجدفاءف ارف ِجي عفلفى آثفاِر الفغفنفِم وف رو ِميلفةو بفيفنف النتِسفاِء ففاخف ا الفجف ؟ إِنف لفمف تفعفِرفِي أفيحتوهف ابِكف حف عفاِن أفصف توِك يفا. ِعنفدف قوطف لفقفدف شفبحهف
نف عفوف كفبفاِت فِرف رف ۭس فِي مف بِيبفتِي بِففرف عونوقفِك بِقفلفئِدف. حف وۭط وف دحيفِك بِسومو لف خف مف ا أفجف ۭة! مف اۭن ِمنف فِضح مف عف جو نفعو لفِك سفلفِسلف ِمنف ذفهفۭب مف ا دفامف. نفصف مف

تفهو ائِحف ِلِسِه أفففاحف نفاِرِدينِي رف جف ِلكو فِي مف بِيبِي ِلي. الفمف رتِ حف ةو الفمو يفيح يفبِيتو. صورح يۭ. بفيفنف ثفدف دف وِم عفيفِن جف بِيبِي ِلي فِي كورو هفا أفنفِت. طفاقفةو ففاِغيفۭة حف
ِميلفة  بِيبفتِي هفا أفنفِت جف ِميلفة  يفا حف تفاِن. جف امف مف ضفرو. عفيفنفاِك حف نفا أفخف سفِريرو لفو  وف حو بِيبِي وف ِميل  يفا حف و . هفا أفنفتف جف افِدونفا سفرف وف رف ز  وف ائِزو بفيفتِنفا أفرف وف جف

 . بِيبِي بفيفنف الفبفنِينف ِر كفذفِلكف حف عف ِر الفوف بِيبفتِي بفيفنف الفبفنفاِت. كفالت فحاحِ بفيفنف شفجف ِك كفذفِلكف حف سفنفِة بفيفنف الشحوف ِديفِة. كفالسحوف سفنفةو الفوف ونف سفوف ِجسو شفارو أفنفا نفرف
بِيِب. أفنفِعشوونِي اِص الزح فقفرف نِدوونِي بِأ بحة . أفسف حف قِي مف هو ففوف لفمو عف ِر وف مف لفنِي إِلفى بفيفِت الفخف خف لفِقي. أفدف ة  ِلحف لفوف توهو حو رف ثفمف ِلسف وف يفتو أفنف أفجف تفهف تف ِظلتِِه اشف تفحف
نف لف تونفبتِهف نف وف قووِل أفلح تويفقتِظف فيفائِِل الفحو بِأ بفاِء وف ِليمف بِالظتِ شف لتِفوكونح يفا بفنفاِت أوورو يفِمينوهو توعفانِقونِي. أوحف أفِسي وف تف رف الوهو تفحف بتا . ِشمف ة  حو ِريضف بِالت فحاحِ ففإِنتِي مف

اقِف  ذفا وف بِيبِي هووف شفبِيه  بِالظحبفيِ أفوف بِغوففِر الفيفائِِل. هووف ذفا آۭت طفافِرا  عفلفى الفِجبفاِل قفافِزا  عفلفى التتِلفِل. حف بِيبِي. هووف تو حف وف تحى يفشفاءف! صف بِيبف حف الفحف
تفاءف قفدف تفعفالفي. لفنح الشتِ ِميلفتِي وف بِيبفتِي يفا جف قفالف ِلي: «قووِمي يفا حف بِيبِي وف ابف حف ِوصو ِمنف الشحبفابِيِك. أفجف صف ائِِطنفا يفتفطفلحعو ِمنف الفكووى يووف اءف حف رف وف

قوعفالو ا وف هف تف فِجح جف رف ِضنفا. التتِينفةو أفخف ِة سوِمعف فِي أفرف امف تو الفيفمف صفوف ِب وف انو الفقفضف ِض. بفلفغف أفوف تف فِي الفرف رف هوورو ظفهف . الز  الف زف رح وف طفرف مف الفمف مفضفى وف
ِمِعينِي ِك. أفسف هف جف عفاقِِل. أفِرينِي وف ِر فِي ِستفِر الفمف اِجِئ الصحخف حف تِي فِي مف امف مف . يفا حف تفعفالفيف ِميلفتِي وف بِيبفتِي يفا جف ا. قووِمي يفا حف تفهف ائِحف وِم توِفيحو رف الفكورو

أفنفا لفهو بِيبِي ِلي وف . حف نفا قفدف أفقفعفلفتف ومف وِم لفنح كورو ففِسدفةف الفكورو غفارف الفمو ذووا لفنفا الثحعفاِلبف الثحعفاِلبف الصتِ ». خو ِميل  ِك جف هف جف وف تفِك لفِطيف  وف وف تفِك لفنح صف وف صف
شفعحبفِة بِيبِي الظحبفيف أفوف غوففرف الفيفائِِل عفلفى الفِجبفاِل الفمو بِهف يفا حف أفشف ِجعف وف لفلو ارف ِزمف الظتِ تفنفهف ارو وف سفِن. إِلفى أفنف يفِفيحف النحهف اِعي بفيفنف السحوف الرح

نف توِحب هو لوبو مف اِرعِ أفطف فِي الشحوف اِق وف وف ِدينفِة فِي الفسف أفطووفو فِي الفمف توهو. إِنتِي أفقوومو وف دف جف ا وف لفبفتوهو ففمف نف توِحب هو نفففِسي طف اِشي طفلفبفتو مف فِي اللحيفِل عفلفى فِرف
نف دفتو مف جف تحى وف مف إِلح قفِليل  حف توهو زف اوف ا جف نف توِحب هو نفففِسي؟» ففمف أفيفتومف مف : «أفرف ِدينفِة ففقولفتو سو الطحائِفو فِي الفمف رف دفنِي الفحف جف توهو. وف دف جف ا وف توهو ففمف نفففِسي. طفلفبف
نف قفِل أفلح تويفقتِظف فيفائِِل الفحف بِأ بفاِء وف شفِليمف بِالظتِ فوكونح يفا بفنفاِت أوورو لتِ بِلفتف بِي. أوحف نف حف ةف مف رف جف حو ي وف لفتوهو بفيفتف أومتِ خف تحى أفدف ِخِه حف لفمف أفرف توهو وف سفكف فمف توِحب هو نفففِسي ففأ

انف تو سولفيفمف ذفا تفخف ةِ التحاِجِر؟ هووف بِكولتِ أفِذرح الل بفاِن وف رتِ وف ة  بِالفمو عفطحرف اۭن مو ِمدفةۭ ِمنف دوخف فعف أ يحِة كف نف هفِذِه الطحاِلعفةو ِمنف الفبفرتِ . مف تحى يفشفاءف بِيبف حف نف الفحف لف تونفبتِهف وف
انو ِلكو سولفيفمف ِل اللحيفِل. افلفمف ِذِه ِمنف هفوف فوهو عفلفى ففخف ۭل سفيف جو . كول  رف بف رف ونف الفحف تفعفلتِمو مو مف قفابِضوونف سويووفا  وف . كول هو ائِيلف رف ةِ إِسف بفابِرف بحارا  ِمنف جف لفهو ِست ونف جف وف حف
نف جف رو . اوخف ِليمف شف بحة  ِمنف بفنفاِت أوورو حف صووفا  مف رف سفطفهو مف وف وانا  وف جو قفعفدفهو أورف مف هو ذفهفبا  وف افِدف وف رف ة  وف تفهو فِضح ِمدف . عفِملف أفعف شفِب لوبفنفانف تا  ِمنف خف عفِملف ِلنفففِسِه تفخف

حِ قفلفبِِه ِم ففرف فِي يفوف ِسِه وف ِم عورف هو فِي يفوف تفهو بِِه أوم  جف انف بِالتحاجِ الحِذي تفوح ِلكف سولفيفمف نف الفمف انفظورف نف وف يفوف يفا بفنفاِت ِصهف

نفانوِك كفقفِطيعِ بفِل ِجلفعفادف. أفسف ابِۭض عفلفى جف ِك كفقفِطيعِ ِمعفۭز رف ِت نفقفابِِك. شفعفرو تفاِن ِمنف تفحف امف مف ِميلفة ! عفيفنفاِك حف بِيبفتِي هفا أفنفِت جف ِميلفة  يفا حف هفا أفنفِت جف
تف انفۭة تفحف مح ِفلفقفِة رو د ِك كف . خف لفو  ِك حو ففمو ِمِز. وف ِقيم . شفففتفاِك كفِسلفكفۭة ِمنف الفِقرف لفيفسف فِيِهنح عف تفئِم  وف اِحدفةۭ مو اتِي كول  وف ِل اللحوف ةِ ِمنف الفغفسف اِدرف ائِِز الصح زف الفجف

سفِن. عفيفاِن بفيفنف السحوف يفِن يفرف أفمف يفۭة تفوف ففتفيف ظفبف يفاِك كفِخشف ةِ. ثفدف بفابِرف اسو الفجف ا أفتفرف لفيفِه كول هف نتۭ عولتِقف عف ِة. أفلففو ِمجف ِلحف ِ ِللفسف بفنِيت دف الفمف جِ دفاوو نفقفابِِك. عونوقوِك كفبورف
ِعي ِمنف لوبفنفانف يفا ي مف يفبفة . هفلومتِ بِيبفتِي لفيفسف فِيِك عف ِميل  يفا حف إِلفى تفلتِ الل بفاِن. كول ِك جف رتِ وف بفِل الفمو لفلو أفذفهفبو إِلفى جف ِزمف الظتِ تفنفهف ارو وف إِلفى أفنف يفِفيحف النحهف
تِي وِر. قفدف سفبفيفِت قفلفبِي يفا أوخف دووِر الوسووِد ِمنف ِجبفاِل الن مو ونف ِمنف خو مو رف حف أفِس شفنِيرف وف انفةف ِمنف رف أفِس أفمف ! انفظوِري ِمنف رف نفانف ِعي ِمنف لوبف وسو مف عفرو

كفمف ِر وف مف يفبو ِمنف الفخف بحتوِك أفطف حف ! كفمف مف وسو تِي الفعفرو بحِك يفا أوخف سفنف حو ا أفحف اِحدفةۭ ِمنف عونوِقِك. مف دفى عفيفنفيفِك بِقفلفدفةۭ وف . قفدف سفبفيفِت قفلفبِي بِإِحف وسو الفعفرو
تِي . أوخف ِة لوبفنفانف ائِحف ةو ثِيفابِِك كفرف ائِحف رف لفبفن  وف تف ِلسفانِِك عفسفل  وف دا . تفحف اِن شفهف وسو تفقفطورف يفاِب! شفففتفاِك يفا عفرو يفبو ِمنف كولتِ الفطف هفانِِك أفطف ةو أفدف ائِحف رف

ةِ ِب الذحِريرف كوۭم. قفصف كورف نفاِرِديۭن. نفاِرِديۭن وف اۭر نفِفيسفۭة ففاِغيفۭة وف عف أفثفمف اۭن مف مح سو رو دفوف اسوِك فِرف رف تووم . أفغف خف ففلفة  يفنفبووع  مف قف لفقفة  عفيفن  مو غف نحة  مو وسو جف الفعفرو
اِل تفيفِقِظي يفا ِريحف الشحمف . اِسف سويوول  ِمنف لوبفنفانف يحۭة وف نحاۭت بِئفرو ِميفاۭه حف يفاِب. يفنفبووعو جف عف كولتِ أفنفففِس الفطف عوود  مف ر  وف عف كولتِ عووِد الل بفاِن. مو ففۭة مف قِرف وف

هو النحِفيسف رف يفأفكولف ثفمف نحتِِه وف بِيبِي إِلفى جف ا. ِليفأفِت حف يفابوهف نحتِي ففتفقفطورف أفطف نووِب! هفبتِي عفلفى جف تفعفالفيف يفا ِريحف الفجف وف

   . ابو حف ا الفصف عف لفبفنِي. كولووا أفي هف ِري مف مف عف عفسفِلي. شفِربفتو خف ِدي مف لفتو شفهف عف ِطيبِي. أفكف ي مف رتِ . قفطفففتو مو وسو تِي الفعفرو نحتِي يفا أوخف لفتو جف قفدف دفخف
تِي يفا كفاِملفتِي لفنح امف مف بِيبفتِي يفا حف تِي يفا حف بِيبِي قفاِرعا : «اِففتفِحي ِلي يفا أوخف تو حف تفيفِقظ . صفوف سف قفلفبِي مو ة  وف . أفنفا نفائِمف ا الفِحبحاءو وا أفي هف كفرو اسف بووا وف رف اشف

هو ِمنف دح يفدف بِيبِي مف ا؟ حف هومف خو ستِ لفيح ففكفيففف أووف بِي ففكفيففف أفلفبِسوهو؟ قفدف غفسفلفتو ِرجف لفعفتو ثفوف قوصفِصي ِمنف نفدفى اللحيفِل». قفدف خف ف ِمنف الطحلتِ وف تفلف أفِسي امف رف
بِيبِي بِيبِي لفِكنح حف تو ِلحف قفبفِض الفقوففِل. ففتفحف ر  قفاِطر  عفلفى مف ابِِعي مو أفصف ا  وف رت اِن مو يفدفايف تفقفطورف بِيبِي وف تو لفففتفحف ِلحف شفائِي. قومف لفيفِه أفحف فنحتف عف ةِ ففأ الفكووح

بوونِي. رف ِدينفِة. ضف سو الطحائِفو فِي الفمف رف دفنِي الفحف جف ابفنِي. وف ا أفجف توهو ففمف توهو. دفعفوف دف جف ا وف لفبفتوهو ففمف . طف بفرف ا أفدف تف ِعنفدفمف جف رف . نفففِسي خف بفرف عف لف وف وح تفحف
بِيبوِك ِمنف ا حف بتا . مف ة  حو ِريضف فنتِي مف نفهو بِأ بِرف بِيبِي أفنف توخف تونح حف دف جف ِليمف إِنف وف شف لتِفوكونح يفا بفنفاِت أوورو اِري عفنتِي. أوحف ففعووا إِزف اِر رف وف ففظفةو الفسف ونِي. حف حو رف جف

. أفسوهو ذفهفب  إِبفِريز  ةۭ. رف بفوف لفم  بفيفنف رف عف . مو رو مف أفحف بِيبِي أفبفيفضو وف ِفينفا هفكفذفا! حف لتِ تحى توحف بِيۭب حف بِيبوِك ِمنف حف ا حف ِميلفةو بفيفنف النتِسفاِء! مف ا الفجف بِيۭب أفيحتوهف حف
أفتفلفِم يِب وف ِميلفِة الطتِ دحاهو كفخف ا. خف قفبفيفِهمف اِلسفتفاِن فِي وف غفسوولفتفاِن بِاللحبفِن جف اِري الفِميفاِه مف جف اِم عفلفى مف مف نفاهو كفالفحف اِب. عفيف اِلكفة  كفالفغورف ِسلفة  حف تفرف سف هو مو قوصفصو
ِق. رف غفلحف  بِالفيفاقووِت الفزف نوهو عفاج  أفبفيفضو مو ِد. بفطف جف بفرف عفتفاِن بِالزح صح رف لفقفتفاِن ِمنف ذفهفۭب مو اهو حف ائِعا . يفدف ا  مف رت اِن مو سفن  تفقفطورف ففتفاهو سفوف يفاِحينف ذفِكيحۭة. شف رف



ِليِلي هفذفا خف بِيبِي وف . هفذفا حف يفات  تفهف شف كول هو مو ة  وف لفوف لفقوهو حف ِز. حف . ففت ى كفالفرف لوبفنفانف لفعفتوهو كف تفيفِن ِمنف إِبفِريۭز. طف سحسفتفاِن عفلفى قفاِعدف ؤف اۭم مو خف ودفا رو سفاقفاهو عفمو
ِليمف شف يفا بفنفاِت أوورو

نحاِت عفى فِي الفجف يِب ِليفرف ائِِل الطتِ مف نحتِِه إِلفى خف لف إِلفى جف بِيبِي نفزف عفِك؟ حف لوبفهو مف بِيبوِك ففنفطف هف حف جح ِميلفةو بفيفنف النتِسفاِء؟ أفيفنف تفوف ا الفجف بِيبوِك أفيحتوهف أفيفنف ذفهفبف حف
فلفِويفۭة. يفۭش بِأ ِهبفة  كفجف رف ِليمف مو شف وورو سفنفة  كفأ ةف حف صف بِيبفتِي كفتِرف ِميلفة  يفا حف سفِن. أفنفِت جف اِعي بفيفنف السحوف بِيبِي ِلي. الرح حف بِيبِي وف . أفنفا ِلحف سفنف عف السحوف مف يفجف وف

اِحدفةۭ اتِي كول  وف ِل اللحوف ةۭ ِمنف الفغفسف اِدرف نفانوِك كفقفِطيعِ نِعفاجۭ صف ابِِض فِي ِجلفعفادف. أفسف عفِز الرح ِك كفقفِطيعِ الفمف لفبفتفانِي. شفعفرو ا قفدف غف مف يفنفيفِك ففإِنحهو ِلي عفنتِي عف ِ وت حف
تِي كفاِملفتِي. امف مف اِحدفة  ِهيف حف ى بِلف عفدفۭد. وف عفذفارف يحة  وف انوونف سورتِ ثفمف ِلكفة  وف تف نفقفابِِك. هونح ِست ونف مف د ِك تفحف انفۭة خف مح قفِة رو ِفلف ِقيم . كف ا عف لفيفسف فِيهف تفئِم  وف مو

ِر الفقفمف ِميلفة  كف بفاحِ جف ِرففةو ِمثفلف الصح شف نف ِهيف الفمو ا. مف نفهف دفحف اِري  ففمف السحرف ِلكفاتو وف ا. الفمف بفنفهف ا الفبفنفاتو ففطفوح أفتفهف . رف ا ِهيف تِهف اِلدف ِقيلفةو وف . عف ا ِهيف هف ومتِ ِحيدفةو ِل الفوف
؟ ففلفمف انو مح رف الر  مو؟ هفلف نفوح : هفلف أفقفعفلف الفكفرف لفنفظورف اِدي وف ِر الفوف ضف ِز لفنفظورف إِلفى خو وف نحِة الفجف لفتو إِلفى جف فلفِويفۭة؟ نفزف يفۭش بِأ ِهبفة  كفجف رف ِس مو ة  كفالشحمف طفاِهرف

يثف نف فِي شوولفمتِ وف اذفا تفرف ِجِعي ففنفنفظورف إِلفيفِك. مف ِجِعي ارف . ارف يثو ِجِعي يفا شوولفمتِ ِجِعي ارف ِم شفِريۭف. اِرف بفاِت قفوف كف رف عفلفتفنِي نفففِسي بفيفنف مف قفدف جف عورف إِلح وف أفشف
فحيفِن؟ قفِص صف ِمثفلف رف

. وج  زو مف اب  مف هفا شفرف ة  لف يوعفِوزو رف دفوح توِك كفأفس  مو نحاعۭ. سورح نفعفِة يفدفيف صف ِ صف ِليت ذفيفِك ِمثفلو الفحف ائِرو ففخف لفيفِن يفا بِنفتف الفكفِريِم! دفوف لفيفِك بِالنحعف لف ِرجف مف ا أفجف مف
ِ بوونف ِعنفدف بفاِب بفثت شف ِك فِي حف جۭ ِمنف عفاجۭ. عفيفنفاِك كفالفبِرف يف ظفبفيفۭة. عونوقوِك كفبورف أفمف ففتفيفِن تفوف يفاِك كفِخشف سفِن. ثفدف ة  بِالسحوف يحجف سف ةو ِحنفطفۭة مو بفرف نوِك صو بفطف
ا مف لفِك وف مف ا أفجف ِل. مف صف ِلك  قفدف أوِسرف بِالفخو اۭن. مف وف جو ورف أفِسِك كفأ شفعفرو رف ِل وف مف لفيفِك ِمثفلو الفكفرف أفسوِك عف . رف قف شف اهف ِدمف جِ لوبفنفانف النحاِظِر توجف . أفنففوِك كفبورف بتِيمف رف

يفاِك تفكوونو ثفدف ا». وف ِسكو بِعوذووقِهف أومف لفِة وف عفدو إِلفى النحخف : «إِنتِي أفصف يفاِك بِالفعفنفاقِيِد. قولفتو ثفدف لفِة وف ة  بِالنحخف توِك هفِذِه شفبِيهف بِيبفةو بِاللحذحاِت! قفامف ا الفحف لفِك أفيحتوهف أفحف
إِلفيح بِيبِي وف . أفنفا ِلحف ةو عفلفى ِشففاِه النحائِِمينف قفِرقفةو السحائِحف رف بِيبِي السحائِغفةو الفمو ِر. ِلحف مف ِد الفخف وف فجف نفكوِك كفأ حف ةو أفنفِفِك كفالت فحاحِ وف ائِحف رف ِم وف كفعفنفاقِيِد الفكفرف

رف ؟ هفلف نفوح مو؟ هفلف تفففتححف الفقوعفالو هفرف الفكفرف وِم ِلنفنفظورف هفلف أفزف نح إِلفى الفكورو رف ى. ِلنوبفكتِ لفنفبِتف فِي الفقورف قفِل وف جف إِلفى الفحف رو بِيبِي ِلنفخف تِيفاقوهو. تفعفالف يفا حف اشف
بِيبِي ا لفكف يفا حف توهف رف ۭة ذفخف قفِديمف ِديدفةۭ وف ابِنفا كول  النحففائِِس ِمنف جف ِعنفدف أفبفوف ة  وف ائِحف بتِي. افلل فحاحو يففووحو رف ِطيكف حو ؟ هونفاِلكف أوعف انو مح الر 

ونفنِي  زو لف يوخف أوقفبتِلفكف وف اِرجِ وف فِجدفكف فِي الفخف ي ففأ يفيف أومتِ اِضعِ ثفدف فخۭ ِلي الرح ِر. لفيفتفكف كفأ مف ِقيكف ِمنف الفخف فسف نِي ففأ ِهيف توعفلتِمو ي وف لو بِكف بفيفتف أومتِ خو أفدف أفقوودوكف وف وف
انِي مح ِة ِمنف سولفِف رو وجف زو مف يفِمينوهو توعفانِقونِي. الفمف أفِسي وف تف رف الوهو تفحف تحى يفشفاءف. ِشمف بِيبف حف نف الفحف لف تونفبتِهف نف وف ِليمف أفلح تويفقتِظف شف لتِفوكونح يفا بفنفاِت أوورو نف. أوحف مف

اِلدفتوكف طفبفتف لفكف وف كف هونفاكف خف طفبفتف لفكف أوم  قفتوكف هونفاكف خف ةِ الت فحاحِ شفوح رف تف شفجف ا؟ تفحف بِيبِهف تفنِدفة  عفلفى حف سف يحِة مو اتِۭم. هفِذِه الطحاِلعفةو ِمنف الفبفرتِ عفلفنِي كفخف اِجف
اتِۭم عفلفى سفاِعِدكف ِت. عفلفى قفلفبِكف كفخف وف بحةف قفِويحة  كفالفمف حف اِويفِة. لفنح الفمف الفهف ةو قفاِسيفة  كف ِ. الفغفيفرف بت ا لفِهيبو نفاِر لفظفى الرح تفِطيعو أفنف. لفِهيبوهف ة  لف تفسف ِميفاه  كفثِيرف

هفا رو الس يوولو لف تفغفمو بحةف وف حف ِفئف الفمف تِقفارا . توطف تفقفرو احف بحِة توحف حف تِِه بفدفلف الفمف ةِ بفيف وف طفى اِلنفسفانو كولح ثفرف يفاِن. إِنف أفعف ا ثفدف ة  لفيفسف لفهف ِغيرف ت  صف اذفا. لفنفا أوخف ففمف
ۭة جف فِضح ا بورف لفيفهف ؟ إِنف تفكونف سوورا  ففنفبفنِي عف طفبو ۭم توخف تِنفا فِي يفوف نفعو ِلوخف ۭز. نفصف احِ أفرف فلفوف هفا بِأ صورو إِنف تفكونف بفابا  ففنفحف يفِن. وف جف بورف يفايف كف ثفدف .أفنفا سوور  وف

ة  اِجدفةۭ سفلفمف ونف. ِحينفئِۭذ كونفتو فِي عفيفنفيفِه كفوف م  فِي بفعفلف هفامو انف كفرف ِرِه أفلففا  ِمنف. كفانف ِلسولفيفمف ي عفنف ثفمف دتِ اِحۭد يوؤف اِطيرف كول  وف مف إِلفى نفوف دفففعف الفكفرف
ِة اِمي. الفِفضح ِمي الحِذي ِلي هووف أفمف ِر. كفرف اِطيِر الثحمف ِمئفتفاِن ِلنفوف انو وف تفِك. الفلففو لفكف يفا سولفيفمف وف عوونف صف مف ابو يفسف حف نحاِت الفصف اِلسفةو فِي الفجف ا الفجف أفيحتوهف

ِمِعينِي فسف يفاِب. ففأ كونف كفالظحبفيِ أفوف كفغوففِر الفيفائِِل عفلفى ِجبفاِل الفطف بِيبِي وف بف يفا حف رو اوهف

 
صدق ا العظيم



سورة اشعياء

بسم ا الرحمن الرحيم

لووِك يفهووذفا قِيحا مو زف حف ازف وف آحف يووثفامف وف يحا وف ِليمف فِي أفيحاِم عوزتِ شف أوورو آهفا عفلفى يفهووذفا وف يفا إِشفعفيفاءف بفِن آمووصف الحتِي رف ؤف اتو: رو اوف ا السحمف ِعي أفيحتوهف مف اِسف
لحمو بح يفتفكف ضو لفنح الرح ا الفرف ِغي أفيحتوهف أفصف ا هومف ففعفصووا عفلفيح: «وف مف أفمح أفتوهو نفشح بحيفتو بفنِينف وف ا. رف اِحبِِه أفمح ارو ِمعفلففف صف الفِحمف رو يفعفِرفو قفانِيِه وف افلثحوف

ائِيلو ففلف يفعفِرفو رف مو. إِسف ففِسِدينف». شفعفبِي لف يفففهف لفِد مو ِل ففاِعِلي الشحرتِ أفوف اِطئفِة الشحعفِب الثحِقيِل اِلثفِم نفسف ِة الفخف يفل  ِللومح انووا! وف تفهف بح اسف كووا الرح تفرف
اۭء رف تفد وا إِلفى وف ائِيلف ارف رف يفغفانا . بِقود وِس إِسف دفادوونف زف بوونف بفعفدو؟ تفزف رف ِقيم ! عفلفى مف توضف قفلفِب سف كول  الف ِريض  وف أفِس مف ِم إِلفى. كول  الرح ففِل الفقفدف ِمنف أفسف

يفِت لفمف تولفيحنف بِالزح لفمف توعفصفبف وف رف وف بفة  طفِريحة  لفمف توعفصف رف ضف بفاط  وف أفحف ح  وف رف ة  بفلف جو أفِس لفيفسف فِيِه ِصحح ِربفة . الرح قفة  بِالنحاِر. بِلفدوكومف خف رف حف دونوكومف مو .مو
بفاِء ِربفة  كفانفِقلفِب الفغورف ِهيف خف كومف وف بفاءو قودحامف ا غورف كومف تفأفكولوهف ضو ةۭ. أفرف رف اصف حف ِدينفۭة مو فةۭ كفمف قفثفأ ۭة فِي مف يفمف ۭم كفخف نف كفِمظفلحۭة فِي كفرف يفوف لف. ففبفِقيفِت ابفنفةو ِصهف لفوف

ةف ورف نفا عفمو شفابفهف نفا ِمثفلف سفدوومف وف ة  لفِصرف ِغيرف نووِد أفبفقفى لفنفا بفِقيحة  صف بح الفجو اةف سفدوومف. أفنح رف ِ يفا قوضف بت عووا كفلفمف الرح مف غووا إِلفى شفِريعفِة إِلفِهنفا يفا! اِسف أفصف
ةف ورف ؟: «شفعفبف عفمو ةو ذفبفائِِحكومف اذفا ِلي كفثفرف ب  » ِلمف ا«يفقوولو الرح تويووۭس مف ففاۭن وف ِخرف وۭل وف بِدفِم عوجو نفاۭت وف سفمح ِم مو شفحف قفاِت ِكبفاۭش وف رف حف تو ِمنف مو مف اتحخف

ۭة بفاِطلفۭة. أوسفر  نف طفلفبف هفذفا ِمنف أفيفِديكومف أفنف تفدووسووا ِديفاِري؟ لف تفعوودووا تفأفتوونف بِتفقفِدمف اِمي مف وا أفمف رو هف ا تفأفتوونف ِلتفظف هفة  ِلي. ِحينفمف رو كف ورو هووف مف .الفبفخو
ففِل حف نِدفاءو الفمف السحبفتو وف ِر وف أفسو الشحهف تِكفافف. رف اِلعف تو أوِطيقو اِلثفمف وف ا نفففِسي. لفسف تفهف يفادوكومف بفغفضف أفعف وسو شوهووِركومف وف ؤو تف عفلفيح ثِقفل . رو ارف ِللفتو. صف مف

ا لفهف عو. ِحمف مف تومو الصحلفةف لف أفسف إِنف كفثحرف تورو عفيفنفيح عفنفكومف وف لنفة  دفما . ففِحينف تفبفسوطوونف أفيفِديكومف أفسف تفِسلووا. أفيفِديكومف مف ِزلووا شفرح أفففعفاِلكومف ِمنف. تفنفق وا. اِغف اعف
يفنفيح اِم عف يفِر. كوف وا عفنف فِعفِل الشحرتِ. أفمف وا فِعفلف الفخف قح. تفعفلحمو لوبووا الفحف لوومف. اطف ظف لفِة. اقفضووا ِللفيفتِيِم. انفِصفووا الفمف مف وا عفِن الفرف امو جف يفقوولو. حف اجف هفلومح نفتفحف

ب  ِمِز تفبفيفض  كفالثحلفجِ. الرح الفِقرف طفايفاكومف كف ِ تفِصيرو كفالص وِف. إِنف كفانفتف خف اءف كفالد وِديت رف مف ِض. إِنف كفانفتف حف يفرف الفرف سفِمعفتومف تفأفكولوونف خف .إِنف ِشئفتومف وف
كفلوونف بِالسحيفِف تومف توؤف دف رح تفمف تومف وف إِنف أفبفيف لحمف». وف ِ تفكف بت انِيفة . لفنح ففمف الرح يفةو الفِمينفةو زف ِت الفقفرف ارف قتا ! كفيففف صف لنفة  حف ا. مف لو يفبِيتو فِيهف ا النف. كفانف الفعفدف أفمح وف

قفاتِلوونف اۭء. ففالف غفشووشفة  بِمف ِك مف رو مف خف غفل  وف توِك زف تف فِضح ارف لوغفففاءو الل صووِص. صف دوونف وف رتِ تفمف ِك مو سفاؤو ؤف يفتفبفعو. رو ةف وف وف شف مف يوِحب  الرح اِحۭد ِمنفهو كول  وف
لفِة لف تفِصلو إِلفيفِهمف. الفعفطفايفا مف ى الفرف وف دفعف ائِيلف. لف يفقفضوونف ِللفيفتِيِم وف رف نووِد عفِزيزو إِسف ب  الفجو ِلكف يفقوولو السحيتِدو رف ِف ائِي! آِه: «ِلذف مف صف تفِريحو ِمنف خو إِنتِي أفسف

ا فِي ِشيِريِك كفمف مو ِل وف ا فِي الفوح اتفِك كفمف أوِعيدو قوضف ِديِرِك وف أفنفِزعو كولح قفصف ِق وف رف فنحهو بِالفبفوف أ لفِك كف غف أونفقتِي زف لفيفِك وف د  يفِدي عف أفرو دفائِي وف أفنفتفِقمو ِمنف أفعف وف
ةِ يفةف الفِمينفةف. الفبفدفاءف ِل الفقفرف ِدينفةف الفعفدف عفيفنف مف تفائِبووهفا بِالفبِرتِ». بفعفدف ذفِلكف تودف ِ وف قت نو توففدفى بِالفحف يفوف تفاِركوو. ِصهف اء  وف طفاةِ يفكوونو سفوف الفخو نِبِينف وف ذف هفلفكو الفمو وف

ِ يفففنوونف بت وهفا. الرح تومو تفرف نحاِت الحتِي اخف نف ِمنف الفجف وف زف توخف وهفا وف تومو يف تفهف ِم الحتِي اشف اِر الفبوطف جف لوونف ِمنف أفشف جف مف يفخف ۭة قفدف ذفبولف. لفنحهو مف ونف كفبوطف لفنحكومف تفِصيرو
اء  ا مف نحۭة لفيفسف لفهف كفجف ا وف قوهف رف آهفا إِشفعفيفاءو بفنو. وف ورو الحتِي رف ِفئو افلومو نف يوطف لفيفسف مف عا  وف ا مف تفِرقفاِن ِكلفهومف ارا  ففيفحف لوهو شفرف عفمف شفاقفة  وف يفِصيرو الفقفِوي  مف وف

ِليمف شف أوورو ِة يفهووذفا وف ِري إِلفيفِه: آمووصف ِمنف ِجهف تفجف قف التتِلفِل وف تفِفعو ففوف يفرف أفِس الفِجبفاِل وف ِ يفكوونو ثفابِتا  فِي رف بت بفلف بفيفِت الرح يفكوونو فِي آِخِر الفيحاِم أفنح جف وف
ِم يفقوولوونف. كول  الومف ة  وف تفِسيرو شوعووب  كفثِيرف لوكف فِي سوبوِلِه: «وف نفسف قِِه وف نفا ِمنف طورو ِ إِلفى بفيفِت إِلفِه يفعفقووبف ففيوعفلتِمف بت بفِل الرح عفدف إِلفى جف لفنحهو ِمنف». هفلومح نفصف

ِ بت ةو الرح ِليمف كفِلمف شف ِمنف أوورو جو الشحِريعفةو وف رو نف تفخف يفوف مف. ِصهف هو احف ِرمف مف ِسكفكا  وف بفعوونف سويووففهو يونفِصفو ِلشوعووۭب كفثِيِرينف ففيفطف ِم وف ففيفقفِضي بفيفنف الومف
نفاِجلف ا بفعفدو. مف بف فِي مف رف ونف الفحف لف يفتفعفلحمو ۭة سفيففا  وف ة  عفلفى أومح ففعو أومح ِ. لف تفرف بت لوكو فِي نووِر الرح تف شفعفبفكف بفيفتف. يفا بفيفتف يفعفقووبف هفلومح ففنفسف ففضف ففإِنحكف رف

انِِب لفدف الفجف ونف أفوف افِحو يوصف ِطينِيتِينف وف ِفِلسف الف هومف عفائِفوونف كف ِرِق وف شف ووا ِمنف الفمف تفلف مو امف ايفةف. يفعفقووبف لفنحهو لف نِهف ذفهفبا  وف ة  وف مف فِضح هو ضو فتف أفرف تفلف امف وف
بفاتِِهمف كف رف ايفةف ِلمف لف نِهف يفل  وف مف خف هو ضو فتف أفرف تفلف امف ثفانا . ِلكونووِزِهمف وف مف أفوف هو ضو فتف أفرف تفلف امف مف. وف ابِعوهو نفعفتفهو أفصف ا صف ِل أفيفِديِهمف ِلمف دوونف ِلعفمف جو ِفضو. يفسف يفنفخف وف

مف لو ففلف تفغفِفرف لفهو جو يفنفطفِرحو الرح تِِه. اِلنفسفانو وف اِء عفظفمف ِمنف بفهف ِ وف بت اِم هفيفبفِة الرح اِب ِمنف أفمف تفبِئف فِي الت رف اخف ةِ وف رف خف لف إِلفى الصح خو عو عفيفنفا. اودف تووضف
ِم دفهو فِي ذفِلكف الفيفوف حف ب  وف و الرح مو يفسف ففضو ِرففعفةو النحاِس وف توخف خِ اِلنفسفاِن وف تفِفعۭ. تفشفامو رف عفلفى كولتِ مو عفاۭل وف ۭم وف تفعفظتِ ما  عفلفى كولتِ مو نووِد يفوف ِ الفجو بت ففإِنح ِلرف

جۭ عفلفى كولتِ بورف تفِفعفِة وف رف عفلفى كولتِ التتِلفِل الفمو عفلفى كولتِ الفِجبفاِل الفعفاِليفِة وف عفلفى كولتِ بفل وِط بفاشفانف وف تفِفعِ وف رف نفانف الفعفاِلي الفمو ِز لوبف عفلفى كولتِ أفرف عو وف ففيووضف
ِة لفِم الفبفِهجف عفلفى كولتِ الفعف ِشيشف وف عفلفى كولتِ سوفوِن تفرف نِيعۭ وف عفلفى كولتِ سووۭر مف و. عفاۭل وف مو يفسف عو ِرففعفةو النحاِس وف تووضف خو اِلنفسفاِن وف ففضو تفشفامو ففيوخف

ِم دفهو فِي ذفِلكف الفيفوف حف ب  وف ا. الرح اِمهف ثفانو بِتفمف ولو الفوف تفزو اِء. وف ِمنف بفهف ِ وف بت اِم هفيفبفِة الرح اِب ِمنف أفمف ففائِِر الت رف فِي حف وِر وف غفايِِر الص خو لوونف فِي مف خو يفدف وف
ضف ِعبف الفرف تِِه ِعنفدف قِيفاِمِه ِليورف ذفاِن. عفظفمف رف وِد ِللفجو ثفانفهو الذحهفبِيحةف الحتِي عفِملووهفا لفهو ِللس جو أفوف يحةف وف ثفانفهو الفففضتِ حو اِلنفسفانو أفوف رف ِم يفطف فِي ذفِلكف الفيفوف

ضف ِعبف الفرف تِِه ِعنفدف قِيفاِمِه ِليورف اِء عفظفمف ِمنف بفهف ِ وف بت اِم هفيفبفِة الرح عفاقِِل ِمنف أفمف فِي شوقووِق الفمف وِر وف لف فِي نوقفِر الص خو خو ففافِيِش ِليفدف الفخف كوف وا عفِن. وف
بفۭز نف كولح سفنفِد خو كف الر  ِمنف يفهووذفا السحنفدف وف ِليمف وف شف نووِد يفنفِزعو ِمنف أوورو ب  الفجو ذفا السحيتِدو رف ؟ ففإِنحهو هووف سفبو اذفا يوحف ة  لفنحهو مف ِفِه نفسفمف اِلنفسفاِن الحِذي فِي أفنف

اۭء كولح سفنفِد مف ِب. وف رف لف الفحف جو رف بحارف وف الشحيفخف. الفجف افف وف الفعفرح النحبِيح وف نحاعِ. الفقفاِضي وف اِهرف بفيفنف الص  الفمف ِشيرف وف الفمو عفتفبفرف وف الفمو ِسينف وف مف ئِيسف الفخف رف
يفِة قف اِذقف بِالر  الفحف لفيفِهمف. وف ففال  تفتفسفلحطو عف أفطف مف وف سفاءف لفهو ؤف عفلو ِصبفيفانا  رو أفجف اِحبفهو. وف لو صف جو الرح مف بفعفضا  وف هو ِلمو الشحعفبو بفعفضو يفظف بِي  عفلفى. وف دو الصح رح يفتفمف

الدحنِيءو عفلفى الشحِريِف فِخيِه فِي بفيفِت أفبِيِه قفائِل . الشحيفخِ وف سفكف إِنفسفان  بِأ تف يفِدكف: «إِذفا أفمف ابو تفحف رف هفذفا الفخف ئِيسا  وف ب  ففتفكوونو لفنفا رف ففعو» لفكف ثفوف يفرف
ِم قفائِل  تفهو فِي ذفِلكف الفيفوف وف بف: «صف لف ثفوف بفزف وف فِي بفيفتِي لف خو ئِيسف الشحعفِب. لف أفكوونو عفاِصبا  وف عفلوونِي رف يفهووذفا». لف تفجف تف وف ِليمف عفثفرف شف لفنح أوورو

ِدِه جف نفيف مف ِ ِلغفاظفِة عفيف بت ا ِضدح الرح مف أفففعفالفهو ا وف مف ِطيحتِِهمف كفسفدوومف. سفقفطفتف لفنح ِلسفانفهو ونف بِخف بِرو هومف يوخف لفيفِهمف وف دو عف هف وِهِهمف يفشف جو ا. نفظفرو وو فوونفهف .لف يوخف
ا  فوِسِهمف شفرت نفعوونف لفنف مف يفصف يفل  ِلنوفووِسِهمف لفنحهو يفر . «وف يِق خف دتِ رف أفففعفاِلِهمف! قوولووا ِللصتِ مف يفأفكولوونف ثفمف يِر. لفنحهو رتِ يفل  ِللشتِ لو! شفر . وف ِه توعفمف اةف يفدفيف ازف جف لفنح مو

لفيفِه. بِِه نف عف نِسفاء  يفتفسفلحطف لفد  وف وهو أفوف سفاِلِككف. شفعفبِي ظفاِلمو يفبفلفعوونف طفِريقف مف ِضل ونف وف ِشدووكف مو رف هووف». يفا شفعفبِي مو ِة وف مف اصف خف ب  ِللفمو قفِد انفتفصفبف الرح
يفنوونفِة الش عووِب سفائِِهمف. قفائِم  ِلدف ؤف رو بِِه وف عف شويووخِ شفعف ِة مف اكفمف حف لو فِي الفمو خو ب  يفدف مف: «افلرح تومو الفكفرف لف أفنفتومف قفدف أفكف ا لفكومف. سفلفبو الفبفائِِس فِي بويووتِكومف. وف مف

؟ وهف الفبفائِِسينف جو نوونف وو حف تفطف قوونف شفعفبِي وف حف نووِد» تفسف ب  الفجو ب . يفقوولو السحيتِدو رف قفالف الرح ِشينف: «وف يفمف نف وف خف نف يفتفشفامف يفوف ِل أفنح بفنفاِت ِصهف ِمنف أفجف
ب  ي الرح يوعفرتِ نف وف يفوف ةف بفنفاِت ِصهف ِلعو السحيتِدو هفامف ِلِهنح يوصف جو فرف نف بِأ ِخشف شف يوخف يِِهنح وف شف اۭت فِي مف اِطرف خف اۭت بِعويوونِِهنح وف غفاِمزف نفاِق وف دوودفاِت الفعف مف مف



نح تفهو رف نفاِطِق. عفوف الفمف السحلفِسِل وف ائِِب وف الفعفصف اقِعِ وف الفبفرف الفسفاِوِر وف لفِق وف الفحف الفِهلحِة وف ففائِِر وف الضح لفِخيِل وف ِم ِزينفةف الفخف يفنفِزعو السحيتِدو فِي ذفِلكف الفيفوف
ائِِم الفعفمف اِن وف صف الفقومف ائِي وف رف الفمف يفاِس وف الفكف ِديفِة وف الفرف ِف وف الفعوطف ففِة وف رف خف زف الثتِيفاِب الفمو ائِِم الفنفِف وف زف خف اتِِم وف وف الفخف اِز وف رف الفحف اِت وف امف نفاِجِر الشحمح حف وف

ِر الوزو اِل كفي . وف مف ضف الفجف ِعوف حۭ وف نحارو ِمسف يبفاجِ زو ضف الدتِ ِعوف عفة  وف دفائِِل قفرف ضف الفجف ِعوف بفل  وف قفِة حف ضف الفِمنفطف ِعوف يِب عوفوونفة  وف ضف الطتِ !ففيفكوونو ِعوف
ِب رف أفبفطفالوِك فِي الفحف قوطوونف بِالسحيفِف وف الوِك يفسف اِحۭد فِي. ِرجف ۭل وف جو ِسكو سفبفعو نِسفاۭء بِرف ِض ففتومف ِلسو عفلفى الفرف ِهيف ففاِرغفة  تفجف ا وف ابوهف تفنووحو أفبفوف ففتفئِن  وف

ِم قفائِلفۭت نفلفبِسو ثِيفابفنفا: «ذفِلكف الفيفوف نفا وف بفزف لفيفنفا. نفأفكولو خو كف عف مو عف ففقفِط اسف نفا. ِليودف رو». انفِزعف عفارف ثفمف دا  وف جف مف اء  وف ِ بفهف بت نو الرح ِم يفكوونو غوصف فِي ذفِلكف الفيفوف
ائِيلف رف ِزينفة  ِللنحاِجينف ِمنف إِسف را  وف ِض ففخف ى قود وسا . الفرف ِليمف يوسفمح شف كو فِي أوورو الحِذي يوتفرف نف وف يفوف يفكوونو أفنح الحِذي يفبفقفى فِي ِصهف يفاةِ. وف نف كوتِبف ِللفحف كول  مف

ِليمف شف كفاۭن. فِي أوورو ب  عفلفى كولتِ مف لوقو الرح اِق يفخف رف وحِ اِلحف بِرو اِء وف وحِ الفقفضف ا بِرو سفِطهف ِليمف ِمنف وف شف نفقحى دفمف أوورو نف وف يفوف إِذفا غفسفلف السحيتِدو قفذفرف بفنفاِت ِصهف
لفتفِهبفۭة لفيفل  عفانف نفاۭر مو لفمف انا  وف دوخف ارا  وف ابفة  نفهف ا سفحف ففِلهف حف عفلفى مف نف وف يفوف بفِل ِصهف ۭد ِغطفاء . ِمنف جف جف ارا  ِمنف. لفنح عفلفى كولتِ مف ِء نفهف لحة  ِللفففيف ظف تفكوونو مف وف

ِمِه ِحبتِي ِلكفرف بِيبِي نفِشيدف مو طفِر لونفِشدفنح عفنف حف ِمنف الفمف بفۭأ ِمنف السحيفِل وف خف مف ۭأ وف لفجف ِلمف رتِ وف نفقحى. الفحف ِصبفۭة ففنفقفبفهو وف ۭة خف م  عفلفى أفكفمف بِيبِي كفرف كفانف ِلحف
ِديئا  نفعف ِعنفبا  رف نفعف ِعنفبا  ففصف ة  ففانفتفظفرف أفنف يفصف رف نفقفرف فِيِه أفيفضا  ِمعفصف سفِطِه وف جا  فِي وف بفنفى بورف قف وف رف مف سفوف سفهو كفرف غفرف تفهو وف ارف النف يفا سوكحانف. «ِحجف وف

ِمي بفيفنف كفرف وا بفيفنِي وف كومو الف يفهووذفا احف ِرجف ِليمف وف شف نفعف. أوورو نفعف ِعنفبا  صف تو أفنف يفصف اذفا إِِذ انفتفظفرف نفعفهو لفهو؟ ِلمف أفنفا لفمف أفصف ِمي وف نفعو أفيفضا  ِلكفرف اذفا يوصف مف
ِمي نفعو بِكفرف اذفا أفصف فوكومف مف ِديئا ؟ ففالنف أوعفرتِ يِ. ِعنفبا  رف عف هو ففيفِصيرو ِللرح ِس. أفنفِزعو ِسيفاجف انفهو ففيفِصيرو ِللدحوف رف دف ِدمو جو لف. أفهف ابا  لف يوقفضفبو وف رف عفلوهو خف أفجف وف

سفك  حف ك  وف لفعو شفوف طفرا . يونفقفبو ففيفطف لفيفِه مف ِطرف عف أووِصي الفغفيفمف أفنف لف يومف الو يفهووذفا». وف سف لفذحتِِه ِرجف غفرف ائِيلف وف رف نووِد هووف بفيفتو إِسف ِ الفجو بت مف رف .إِنح كفرف
اخ  ل  ففإِذفا صورف عفدف قتا  ففإِذفا سفففكو دفۭم وف ِضع . ففانفتفظفرف حف وف تحى لفمف يفبفقف مف قفۭل حف قفل  بِحف يفقفِرنوونف حف يفل  ِللحِذينف يفِصلوونف بفيفتا  بِبفيفۭت وف كونوونف. وف تومف تفسف ففِصرف

ِض سفِط الفرف دفكومف فِي وف حف نووِد. وف ب  الفجو ابا : «فِي أوذونفيح قفالف رف رف ة  تفِصيرو خف سفنفة  بِلف سفاِكۭن. أفلف إِنح بويووتا  كفثِيرف حف ة  وف ةف ففدفاِديِن. بويووتا  كفبِيرف لفنح عفشفرف
نفعو إِيففة  رف بِذفاۭر يفصف ومف حو اِحدا  وف نفعو بفثتا  وف ۭم تفصف رو». كفرف مف مو الفخف ِة تولفِهبوهو ِرينف فِي الفعفتفمف فختِ تفأ ِكرف ِللفمو سف بفاحا  يفتفبفعوونف الفمو ِرينف صف بفكتِ يفل  ِللفمو ارف الفعوودو. وف صف وف

ونف يفِه لف يفرو لف يفدف عفمف ونف وف ِ لف يفنفظورو بت إِلفى ففعفِل الرح مف وف هو لفئِمف رو وف مف الفخف النحايو وف الد ف  وف بفابو وف الرح تفِصيرو. وف عفِرففِة وف ِم الفمف ِلذفِلكف سوبِيف شفعفبِي ِلعفدف
توهو يفابِِسينف ِمنف الفعفطفِش عفامح وعۭ وف الف جو هو ِرجف ففاؤو ا. شورف هف ِجيجو ضف هفا وف هوورو مف جو هفا وف اؤو دتۭ ففيفنفِزلو بفهف ا بِلف حف هف تف ففمف ففغفرف ا وف اِويفةو نفففسفهف سحعفِت الفهف ِلذفِلكف وف

ا بفتفِهجو فِيهف الفمو تفعفِلينف تووضفعو! وف سف عويوونو الفمو لو وف جو ط  الرح يوحف يوذفل  اِلنفسفانو وف يفتفقفدحسو اِللفهو الفقود وسو بِالفبِرتِ. وف ِل وف نووِد بِالفعفدف ب  الفجو يفتفعفالفى رف عفى. وف تفرف وف
بفاءو ا الفغورف اِن تفأفكولوهف مف بو الستِ ِخرف ا توسفاقو وف ثومف يف ففانو حف قفائِِلينف. الفِخرف لفِة الف بوِط الفعفجف فنحهو بِرو أ ِطيحةف كف الفخف ِل وف اِذبِينف اِلثفمف بِِحبفاِل الفبوطف يفل  ِللفجف ِرعف: «وف .ِليوسف

لفمف ائِيلف ِلنفعف رف دو قود وِس إِسف قفصف يفأفِت مف بف وف لفيفقفرو ى وف لفهو ِلكفيف نفرف لف عفمف الن ورف». ِليوعفجتِ اِعِلينف الظحلفمف نوورا  وف ا  الفجف يفِر شفرت ِللفخف يفرا  وف يفل  ِللفقفائِِلينف ِللشحرتِ خف وف
ا  رت لفوف مو الفحو لفوا  وف رح حو اِعِلينف الفمو اتِِهمف. ظفلفما  الفجف اِء ِعنفدف ذفوف مف فوهف الف فوِسِهمف وف يوِن أفنف اِء فِي أفعف كفمف يفل  ِللفحو ِلذفِوي. وف ِر وف مف ِب الفخف يفل  ِللفبفطفاِل عفلفى شورف وف

ِكِر سف جِ الفمو زف ةِ عفلفى مف رف ةِ. الفقودف وف شف ِل الرح يرف ِمنف أفجف رتِ ونف الشتِ رو مف. الحِذينف يوبفرتِ يِقينف ففيفنفِزعوونفهو ِمنفهو دتِ ق  الصتِ ا حف أفمح ا يفأفكولو لفِهيبو النحاِر الفقفشح. وف ِلذفِلكف كفمف
انووا بِكفلفِم قود وِس تفهف اسف نووِد وف ِ الفجو بت ذفلووا شفِريعفةف رف مف رف الفغوبفاِر لفنحهو هومف كف رو هف عفدو زف يفصف الفعوفوونفِة وف مف كف لوهو لفتفِهبو يفكوونو أفصف ِشيشو الفمو بِطو الفحف يفهف وف

ائِيلف رف بفِل فِي الفِزقحِة. إِسف مف كفالزتِ ثفثوهو تف جو ارف صف تفعفدفِت الفِجبفالو وف تحى ارف بفهو حف رف ضف لفيفِه وف دح يفدفهو عف مف ِ عفلفى شفعفبِِه وف بت ِميف غفضفبو الرح ِل ذفِلكف حف .ِمنف أفجف
دوودفة  بفعفدو مف بوهو بفلف يفدوهو مف تفدح غفضف عف كولتِ هفذفا لفمف يفرف لفِة يفأفتوونف سفِريعا . مف ِض ففإِذفا هومف بِالفعفجف مف ِمنف أفقفصفى الفرف ِفرو لفهو يفصف ِم ِمنف بفِعيۭد وف ايفة  ِللومف ففعو رف .ففيفرف

لف عفاثِر  اِزح  وف ِو. لفيفسف فِيِهمف رف ِذيفتِِهِم لف تفنفقفِطعو سويوورو أفحف قفائِِهمف وف مو أفحف زو ل  حو لف تفنفحف ونف وف لف يفنفامو ِميعو. لف يفنفعفسوونف وف جف نوونفة  وف سف مف مف هو امو الحِذينف ِسهف
دوودفة  مف بفعفِة. قِِسيتِِهمف مف وف مف كفالزح اتوهو بفكفرف اِن وف وح سفبو كفالصح ِلِهمف توحف يف افِرو خف وف ِسكوونف الفففِريسفةف. حف يومف ونف وف يفِهر  بفِل وف ونف كفالشتِ ِجرو مف يوزف ةِ وف ة  كفاللحبفوف رف جف مف مف زف لفهو

ِقذف نف لف مو ا وف ِلصوونفهف تفخف يفسف ِر. وف ِديِر الفبفحف ِم كفهف لفيفِهمف فِي ذفِلكف الفيفوف ونف عف ا. يفِهر  بِهف لفمف بِسوحو الن ورو قفدف أفظف يِق وف ذفا ظفلفمو الضتِ وف ِض ففهو ففإِنف نوِظرف إِلفى الفرف
يفكفلف و الفهف لف يفالوهو تفمف أفذف تفِفعۭ وف رف مو ۭ عفاۭل وف ِسيت اِلسا  عفلفى كورف أفيفتو السحيتِدف جف ِلِك رف يحا الفمف ففاةِ عوزتِ ۭة. فِي سفنفِة وف نِحف اِحۭد ِستحةو أفجف قفهو ِلكولتِ وف اقِفوونف ففوف افِيمو وف .السحرف

بفاثفنفيفِن يفِطيرو لفيفِه وف ي ِرجف بِاثفنفيفِن يوغفطتِ هو وف هف جف ي وف هفذفا نفادفى ذفاكف. بِاثفنفيفِن يوغفطتِ نووِد: «وف ب  الفجو ِض. قود وس  قود وس  قود وس  رف ءو كولتِ الفرف دوهو ِملف جف ».مف
انا  ف الفبفيفتو دوخف تفلف امف اِرخِ وف ِت الصح وف تف أفسفاسفاتو الفعفتفِب ِمنف صف تفزح يفل  ِلي: «ففقولفتو. ففاهف أفنفا سفاِكن  بفيفنف! وف ففتفيفِن وف إِنتِي هفلفكفتو لفنتِي إِنفسفان  نفِجسو الشح

نووِد بح الفجو ِلكف رف أفتفا الفمف نفيح قفدف رف ففتفيفِن لفنح عفيف بفحِ». شفعفۭب نفِجِس الشح ذف ذفهفا بِِملفقفۭط ِمنف عفلفى الفمف ة  قفدف أفخف رف مف بِيفِدِه جف افِيِم وف اِحد  ِمنف السحرف ففطفارف إِلفيح وف
قفالف ا ففِمي وف سح بِهف مف ِطيحتِكف: «وف كوفتِرف عفنف خف كف وف سحتف شفففتفيفكف ففانفتوِزعف إِثفمو تف السحيتِِد». إِنح هفِذِه قفدف مف نف يفذفهفبو ِمنف: «ثومح سفِمعفتو صفوف مف ِسلو وف نف أورف مف

ِلنفا؟ بفتو» أفجف فجف ِسلفنِي: «ففأ ذفا الشحعفِب: «ففقفالف». هفئفنفذفا أفرف قولف ِلهف لف تفعفِرفووا: اذفهفبف وف ارا  وف وا إِبفصف أفبفِصرو وا وف مو لف تفففهف عا  وف عووا سفمف مف لتِظف قفلفبف. اسف غف
ففى ِجعف ففيوشف يفرف مف بِقفلفبِِه وف يفففهف وذونفيفِه وف عف بِأ مف يفسف موسف عفيفنفيفِه ِلئفلح يوبفِصرف بِعفيفنفيفِه وف اطف ثفقتِلف أوذونفيفِه وف فلفتو». هفذفا الشحعفِب وف أ ا السحيتِدو؟: «ففسف تفى أفي هف »إِلفى مف

سفِط: «ففقفالف ابو فِي وف رف ثورو الفخف يفكف ب  اِلنفسفانف وف يوبفِعدف الرح توقفِفرف وف ضو وف بف الفرف رف تفخف الفبويووتو بِلف إِنفسفاۭن وف ِربفة  بِلف سفاِكۭن وف دونو خف إِلفى أفنف تفِصيرف الفمو
ِض قفدحسا . الفرف عا  مو رف ا سفاق  يفكوونو سفاقوهو زف إِنف قوِطعفتف ففلفهف الفبفل وطفِة الحتِي وف ِة وف مف لفِكنف كفالفبوطف اِب وف رف يفِصيرو ِللفخف ر  بفعفدو ففيفعوودو وف ا عوشف إِنف بفِقيف فِيهف  وف

ا ففلفمف بفتِهف ارف حف ِليمف ِلمو شف ائِيلف إِلفى أوورو رف ِلِك إِسف لفيفا مف مف عف ففقفحف بفِن رف ِعدف مف امف صف ِلكف أفرف ِصينف مف ِلِك يفهووذفا أفنح رف يحا مف ازف بفِن يووثفامف بفِن عوزتِ دفثف فِي أفيحاِم آحف حف وف
ب  يحِ. ففقفالف الرح ِر قودحامف الرتِ عف ِر الفوف ففاِن شفجف جف قولووبو شفعفبِِه كفرف فف قفلفبوهو وف جف ايِمف». ففرف امو فِي أفففرف لحتف أفرف دف: «قفدف حف بِرف بفيفتو دفاوو أوخف ا. وف اِربفهف يفقفِدرف أفنف يوحف

أف. لف دف اهف تفِرزف وف قولف لفهو: احف اِر وف قفِل الفقفصح كفِة الفعولفيفا إِلفى ِسكحِة حف ِف قفنفاةِ الفبِرف شفآرف يفاشووبف ابفنوكف إِلفى طفرف ازف أفنفتف وف لفقفاةِ آحف جف ِلمو رو ِلشفعفيفاءف: «اخف
عف لفيفكف بِشفرتۭ مف تف عف رف امف تفآمف لفيفا. لفنح أفرف مف ابفِن رف امف وف أفرف ِصينف وف ِب رف ِ غفضف وت مو نفتفيفِن بِحو دفختِ لفتفيفِن الفمو ِل ذفنفبفيف هفاتفيفِن الش عف عوفف قفلفبوكف ِمنف أفجف لف يفضف فف وف تفخف

: لف ب  . هفكفذفا يفقوولو السحيتِدو الرح ِلكا  ابفنف طفبفئِيلف ا مف سفِطهف لتِكو فِي وف نومف فوِسنفا وف ا لفنف هف تفففتِحو نفسف ا وف هف ضو ِ نوقفوت عفدو عفلفى يفهووذفا وف لفيفا قفائِلفة : نفصف مف ابفِن رف ايِمف وف أفففرف
أفسو رف تحى لف يفكوونف شفعفبا . وف ايِمو حف ِستتِينف سفنفة  يفنفكفِسرو أفففرف ۭس وف مف دحةِ خف فِي مو . وف ِصينو قف رف شف أفسف ِدمف رف قف وف شف امف ِدمف أفسف أفرف ! لفنح رف تفقوومو! لف تفكوونو

قف . عفمتِ ِ إِلفِهكف بت لوبف ِلنفففِسكف آيفة  ِمنف الرح : «اوطف ازف ب  ففقفالف ِلحف نووا». ثومح عفادف الرح ِمنووا ففلف تفأفمف لفيفا. إِنف لفمف توؤف مف ةِ ابفنو رف أفسو السحاِمرف رف ةو وف ايِمف السحاِمرف أفففرف
وا ِجرو لفيفكومف أفنف توضف دف. هفلف هووف قفِليل  عف عووا يفا بفيفتف دفاوو مف : «اسف ». ففقفالف بح بو الرح رتِ لف أوجف لوبو وف : «لف أفطف ازو ۭق». ففقفالف آحف فتِعفهو إِلفى ففوف لفبفكف أفوف رف طف

عفسفل  يفأفكولو بفدا  وف ». زو انووئِيلف هو «ِعمح مف عوو اسف تفدف تفِلدو ابفنا  وف بفلو وف اءو تفحف لفِكنف يوعفِطيكومو السحيتِدو نفففسوهو آيفة : هفا الفعفذفرف وا إِلفِهي أفيفضا ؟ وف ِجرو تحى توضف النحاسف حف
اۭش ِمنف ضو الحتِي أفنفتف خف لفى الفرف يفرف توخف تفارف الفخف يفخف فوضف الشحرح وف بِي  أفنف يفرف . لفنحهو قفبفلف أفنف يفعفِرفف الصح يفرف تفارف الفخف يفخف فوضف الشحرح وف فف أفنف يفرف تفى عفرف مف

يفكوونو فِي ذفِلكف ايِمف عفنف يفهووذفا. وف اِل أفففرف تِزف ِم اعف نفذو يفوف عفلفى بفيفِت أفبِيكف أفيحاما  لفمف تفأفِت مو عفلفى شفعفبِكف وف لفيفكف وف ِلكف أفش ورف عف ب  مف ِلبو الرح ا». يفجف ِلكفيفهف مف



فِي ِربفِة وف ِديفِة الفخف ا فِي الفوف ِميعوهف تفِحل  جف ِض أفش ورف ففتفأفتِي وف ِل الحِذي فِي أفرف ِللنححف رف وف عِ ِمصف ِفرو ِللذ بفاِب الحِذي فِي أفقفصفى تورف بح يفصف ِم أفنح الرح الفيفوف
أفسف ِلِك أفش ورف الرح ِر بِمف ةۭ فِي عفبفِر النحهف رف تفأفجف سف وسفى مو ِلقو السحيتِدو بِمو ِم يفحف اِعي. فِي ذفِلكف الفيفوف رف فِي كولتِ الفمف ِك وف فِي كولتِ غفاِب الشحوف وِر وف خو شوقووِق الص 
ا اللحبفنف يفأفكولو نفِعهف ةِ صو ثفرف يفكوونو أفنحهو ِمنف كف شفاتفيفِن. وف لفةف بفقفۭر وف بتِي ِعجف ِم أفنح اِلنفسفانف يورف يفكوونو فِي ذفِلكف الفيفوف يفةف أفيفضا . وف تفنفِزعو اللتِحف لفيفِن وف جف شفعفرف الرتِ وف

ِة يفكوونو فلفۭف ِمنف الفِفضح ففنفۭة بِأ ِضعۭ كفانف فِيِه أفلففو جف وف ِم أفنح كولح مف يفكوونو فِي ذفِلكف الفيفوف عفسفل . وف بفدا  وف ِض يفأفكولو زو نف أوبفِقيف فِي الفرف بفدا  ففإِنح كولح مف زو
ا تفى إِلفيفهف ِل لف يوؤف ِميعو الفِجبفاِل الحتِي تونفقفبو بِالفِمعفوف جف سفكا . وف حف كا  وف ِض تفكوونو شفوف تفى إِلفى هونفاكف لفنح كولح الفرف ِس يوؤف الفقفوف اِم وف هف سفِك. بِالستِ الفحف ِك وف ِللشحوف
يفرف شفلفلف هف لفيفِه بِقفلفِم إِنفسفاۭن: ِلمف توبف عف اكف حا  كفبِيرا  وف ذف ِلنفففِسكف لفوف : «خو ب  قفالف ِلي الرح ِس الفغفنفِم وف ِلدفوف حِ الفبفقفِر وف سفِك ففتفكوونو ِلسفرف الفحف ِك وف فا  ِمنف الشحوف وف خف

: ب  لفدفِت ابفنا . ففقفالف ِلي الرح وف بِلفتف وف بفتو إِلفى النحبِيحِة ففحف يفا». ففاقفتفرف خف كفِريحا بفنف يفبفرف زف ِهدف ِلنفففِسي شفاِهدفيفِن أفِمينفيفِن: أووِريحا الفكفاِهنف وف أفنف أوشف . وف اشف بفزف حف
ِلِك ةِ قودحامف مف ةو السحاِمرف غفنِيمف قف وف شف ةو ِدمف وف لو ثفرف مف ي توحف يفا أومتِ : يفا أفبِي وف عووف بِي  أفنف يفدف . لفنحهو قفبفلف أفنف يفعفِرفف الصح اشف بفزف يفرف شفلفلف حف هف هو مف مف عو اسف «ادف
ذفا السحيتِدو لفيفا. ِلذفِلكف هووف مف ابفِن رف ِصينف وف سورح بِرف اِريفةف بِسوكووۭت وف ذفلف ِميفاهف ِشيلووهف الفجف ب  أفيفضا  يفقولو ِلي: «لفنح هفذفا الشحعفبف رف ». ثومح عفادف الرح أفش ورف

يفنفدففِقو إِلفى ِميعِ شوطووِطِه وف قف جف ِري ففوف يفجف اِريِه وف جف ِميعِ مف قف جف عفدو ففوف ِدِه ففيفصف جف كولح مف ِلكف أفش ورف وف ةف مف الفكفثِيرف ِر الفقفِويحةف وف لفيفِهمف ِميفاهف النحهف ِعدو عف يوصف
ِغي يفا أفصف وا وف انفكفِسرو ا الش عووبو وف وا أفي هف ». ِهيجو انووئِيلو ِض بِلفِدكف يفا ِعمح ءف عفرف يفِه ِملف نفاحف طو جف يفكوونو بفسف . وف لوغو الفعونوقف . يفبف يفعفبورو يفهووذفا. يفِفيضو وف

عفنفا. ففإِنحهو هفكفذفا ف مف ة  ففلف تفقوومو. لفنح اح وا كفِلمف لحمو . تفكف ة  ففتفبفطولف شوورف وا مف رو وا! تفشفاوف انفكفِسرو وا وف تفِزمو وا! احف انفكفِسرو وا وف تفِزمو ِض. احف ِميعف أفقفاِصي الفرف جف
افووا لف تفخف ا يفقوولو لفهو هفذفا الشحعفبو فِتفنفة  وف لوكف فِي طفِريِق هفذفا الشحعفِب قفائِل : «لف تفقوولووا: فِتفنفة  ِلكولتِ مف نِي أفنف لف أفسف أفنفذفرف ةِ الفيفِد وف ب  بِِشدح قفالف ِلي الرح

كا  شفرف ا  وف ففخت ائِيلف وف رف ةۭ ِلبفيفتفيف إِسف ةف عفثفرف رف خف صف ۭة وف مف دف رف صف جف حف قفِدسا  وف يفكوونو مف . وف بفتوكومف هف هووف رف فوكومف وف وف نووِد ففهووف خف بح الفجو سووا رف هفبووا. قفدتِ لف تفرف ففهو وف وف خف
ِ بت طفبِرو ِللرح تِِم الشحِريعفةف بِتفلفِميِذي». ففأفصف ادفةف. اخف . صورح الشحهف لفقوونف ففيولفقفطوونف يفعف ونف وف قوطوونف ففيفنفكفِسرو يفسف ونف وف ا كفثِيرو ثورو بِهف . ففيفعف شفِليمف ِلسوكحاِن أوورو
نووِد السحاِكِن ِ الفجو بت ائِيلف ِمنف ِعنفِد رف رف ائِبف فِي إِسف عفجف ب  آيفاۭت وف طفانِيِهمو الرح لفدو الحِذينف أفعف الفوف هو. هفئفنفذفا وف أفنفتفِظرو هو عفنف بفيفِت يفعفقووبف وف هف جف السحاتِِر وف

تفى وف فلو الفمف أ هو؟ أفيوسف فلو شفعفب  إِلفهف أ ». أفلف يفسف اِمِسينف الفهف قفِشِقينف وف شف افِينف الفمو الفعفرح ابِعِ وف اِب التحوف حف لوبووا إِلفى أفصف إِذفا قفالووا لفكومو: «اطف . وف نف يفوف بفِل ِصهف فِي جف
ا يفكوونو ِحينفمف . وف ائِِعينف جف ايفِقينف وف ا موضف ونف فِيهف ! ففيفعفبورو ر  مف ففجف ِل ففلفيفسف لفهو ادفةِ. إِنف لفمف يفقوولووا ِمثفلف هفذفا الفقفوف إِلفى الشحهف يفاِء؟ إِلفى الشحِريعفِة وف ِل الفحف لفجف
إِلفى الظحلفِم هومف يِق وف ة  قفتفامو الضتِ ظولفمف إِذفا ِشدحة  وف ِض وف ونف إِلفى الفرف يفنفظورو . وف قو يفلفتفِفتوونف إِلفى ففوف مف وف هو إِلفهف مف وف ِلكفهو يفسوب ونف مف نفقوونف وف مف يفحف وعوونف أفنحهو يفجو

ودوونف رو طف ِر مف ِرمو الفِخيرو طفِريقف الفبفحف ضف نفففتفاِلي يوكف أفرف بوولوونف وف ضف زف لو أفرف انو الفوح مف ا أفهفانف الزح . كفمف ا ِضيق  لفيفهف لفِكنف لف يفكوونو ظفلفم  ِللحتِي عف  وف
تف ثفرف . أفكف لفيفِهمف نوور  قف عف رف ِت أفشف وف لفِل الفمف ِف ِض ِظ اِلسوونف فِي أفرف رف نوورا  عفِظيما . الفجف ِة أفبفصف ِم. افلشحعفبو السحاِلكو فِي الظ لفمف ِليلف الومف دونتِ جف عفبفرف الورف

تِِفِه ا كف عفصف ِلِه وف ة . لفنح نِيرف ثِقف ونف غفنِيمف ا يفقفتفِسمو ونف ِعنفدفمف اِد. كفالحِذينف يفبفتفِهجو صف حِ فِي الفحف الفففرف كف كف امف ونف أفمف حو . يفففرف حف ا الفففرف تف لفهف ةف. عفظحمف الومح
أفكفل  ِريِق مف اِء يفكوونو ِللفحف مف جۭ فِي الدتِ رف دفحف كولح ِردفاۭء مو غفى وف لتِحِ فِي الفوف تفسف . لفنح كولح ِسلفحِ الفمو يفانف ِم ِمدف ا فِي يفوف تفهونح كفمف ِرِه كفسحرف سفختِ قفِضيبف مو وف

ِ ِريفاسفتِِه وت ئِيسف السحلفِم. ِلنومو ِشيرا  إِلفها  قفِديرا  أفبا  أفبفِديتا  رف هو عفِجيبا  مو مو عفى اسف يودف يفاسفةو عفلفى كفتِِفِه وف تفكوونو الرتِ نوعفطفى ابفنا  وف لفد  وف ِللنحاِر. لفنحهو يوولفدو لفنفا وف
سفلف نفعو هفذفا. أفرف نووِد تفصف ِ الفجو بت ةو رف الفبِرتِ ِمنف النف إِلفى الفبفِد. غفيفرف ِ وف قت دفهفا بِالفحف يفعفضو ا وف لفكفتِِه ِليوثفبتِتفهف مف عفلفى مف دف وف ِ دفاوو ِسيت ايفةف عفلفى كورف ِللسحلفِم لف نِهف وف

بفنو ِة قفلفۭب: «قفدف هفبفطف اللتِ بِعفظفمف قفائِلوونف بِِكبفِريفاۭء وف ةِ الف سوكحانو السحاِمرف ايِمو وف . ففيفعفِرفو الشحعفبو كول هو أفففرف ائِيلف رف قفعف فِي إِسف ل  فِي يفعفقووبف ففوف ب  قفوف الرح
ِطينِيتِينف الفِفِلسف اِميتِينف ِمنف قودحامو وف هو: الفرف دفاءف يتِجو أفعف يوهف لفيفِه وف ِصينف عف امف رف صف ب  أفخف ففعو الرح ۭز». ففيفرف فرف ِلفوهو بِأ تفخف يفزو ففنفسف مح وتفۭة. قوِطعف الفجو نفحو ةۭ مف ارف ففنفبفنِي بِِحجف

بح لوبف رف لفمف يفطف اِربِِه وف ِجعف إِلفى ضف الشحعفبو لفمف يفرف دوودفة  بفعفدو! وف مف بوهو بفلف يفدوهو مف تفدح غفضف عف كولتِ هفذفا لفمف يفرف ففِم. مف ائِيلف بِكولتِ الف رف اءو ففيفأفكولوونف إِسف رف ِمنف وف
مو بِالفكفِذِب هووف النحبِي  الحِذي يوعفلتِ أفسو وف عفتفبفرو هووف الرح الفمو اِحۭد. افلشحيفخو وف ۭم وف الفسفلف فِي يفوف لف وف الذحنفبف النحخف أفسف وف ائِيلف الرح رف ب  ِمنف إِسف نووِد. ففيفقفطفعو الرح الفجو
اِحۭد اِملفهو لفنح كولح وف أفرف اهو وف مو يفتفامف حف لف يفرف حو السحيتِدو بِِفتفيفانِِه وف ِل ذفِلكف لف يفففرف . لفجف بفتفلفِعينف شفدووهو مو رف مو ِضلتِينف وف ِشدوو هفذفا الشحعفِب مو رف ارف مو صف . وف الذحنفبو

كف ِرقو كفالنحاِر. تفأفكولو الشحوف ورف يوحف دوودفة  بفعفدو! لفنح الففوجو مف بوهو بفلف يفدوهو مف تفدح غفضف عف كولتِ هفذفا لفمف يفرف اقفِة. مف مف م  بِالفحف لتِ تفكف كول  ففۭم مو . وف ففاِعلو شفرتۭ نفافِق  وف مف مو ِمنفهو
ِفقو اِلنفسفانو عفلفى أفكفۭل ِللنحاِر. لف يوشف يفكوونو الشحعفبو كفمف ضو وف قو الفرف رف نووِد توحف ِ الفجو بت ِط رف اۭن. بِسفخف ودف دوخف ِر ففتفلفتفف  عفمو عف ِعلو غفابف الفوف توشف سفكف وف الفحف وف
عا  عفلفى ا مف هومف نفسحى وف ايِمو مف أفففرف ايِمف وف نفسحى أفففرف اِعِه: مف مف ِذرف اِحۭد لفحف . يفأفكولوونف كول  وف بفعو اِل ففلف يفشف مف يفأفكولو عفلفى الشتِ وعو وف تفِهمو عفلفى الفيفِميِن ففيفجو أفِخيِه. يفلف

دوودفة  بفعفدو مف بوهو بفلف يفدوهو مف تفدح غفضف عف كولتِ هفذفا لفمف يفرف يفهووذفا. مف
اِملو قح بفائِِسي شفعفبِي ِلتفكوونف الفرف ِلبووا حف يفسف ِم وف كف عفففاءف عفِن الفحو د وا الض  را  ِليفصو وف لوونف جف تفبفِة الحِذينف يوسفجتِ ِللفكف ِل وف يفل  ِللحِذينف يفقفضوونف أفقفِضيفةف الفبوطف وف
ا ؟ إِمح دفكومف جف كوونف مف أفيفنف تفتفرو عوونفِة وف بوونف ِللفمف رو نف تفهف لوكفةو ِمنف بفِعيۭد؟ إِلفى مف ِم الفِعقفاِب ِحينف تفأفتِي التحهف اذفا تفففعفلوونف فِي يفوف مف بووا الفيفتفامف. وف يفنفهف مف وف تفهو غفنِيمف

ا فِي الفعفصف بِي. وف يفل  لفش ورف قفِضيِب غفضف دوودفة  بفعفدو! وف مف بوهو بفلف يفدوهو مف تفدح غفضف عف كولتِ هفذفا لفمف يفرف تف الفقفتفلفى. مف قوطوونف تفحف ا يفسف إِمح ى وف رف ثوونف بفيفنف الفسف يفجف
ا هووف دووِسينف كفِطيِن الفِزقحِة. أفمح مف مف عفلفهو يفجف با  وف يفنفهفبف نفهف ة  وف ِطي أووِصيِه ِليفغفتفنِمف غفنِيمف عفلفى شفعفِب سفخف ِسلوهو وف نفافِقفۭة أورف ۭة مو ِطي. عفلفى أومح يفِدِهمف ِهيف سفخف
لووكا ؟ أفلفيفسفتف ِميعا  مو سفائِي جف ؤف : «أفلفيفسفتف رو ما  لفيفسفتف بِقفِليلفۭة. ففإِنحهو يفقوولو يفقفِرضف أومف ِسبو قفلفبوهو هفكفذفا. بفلف فِي قفلفبِِه أفنف يوبِيدف وف لف يفحف ففلف يفففتفِكرو هفكفذفا وف
ثفرو وتفةو ِهيف أفكف نفحو ا الفمف هف نفامو أفصف ثفاِن وف اِلكف الفوف مف ابفتف يفِدي مف ا أفصف ؟ كفمف شفقف ةو ِمثفلف ِدمف ففادف؟ أفلفيفسفِت السحاِمرف اةو ِمثفلف أفرف مف ؟ أفلفيفسفتف حف كفِميشف لفنوو ِمثفلف كفرف كف
بفِل ِلِه بِجف لف السحيتِدو كولح عفمف مف تفى أفكف ا؟ ففيفكوونو مف نفاِمهف أفصف ِليمف وف شف وورو نفعو بِأ ا أفصف ثفانِهف فوف بِأ ةِ وف نفعفتو بِالسحاِمرف ا صف ةِ أفففلفيفسف كفمف ِللسحاِمرف ِليمف وف شف ِمنف الحتِي لوورو

تِي. لفنتِي ففِهيم . مف بِِحكف نفعفتو وف ةِ يفِدي صف رف : «بِقودف نفيفِه. لفنحهو قفالف رف ِرففعفِة عفيف ففخف ِلِك أفش ورف وف ِة قفلفِب مف رف عفظفمف ِليمف أفنتِي أوعفاقِبو ثفمف شف وورو بِأ نف وف يفوف ِصهف
عفتو أفنفا مف ور  جف جو هف عو بفيفض  مف مف ا يوجف كفمف ةف الش عووِب كفعوشتۭ وف وف ابفتف يفِدي ثفرف لووكف كفبفطفۭل. ففأفصف طفطفتو الفمو حف هومف وف ائِرف بفتو ذفخف نفهف ومف شوعووۭب وف نفقفلفتو توخو وف
فنح ِدِه؟ كفأ دتِ رف ا أفوف يفتفكفبحرو الفِمنفشفارو عفلفى مو ». هفلف تفففتفِخرو الفففأفسو عفلفى الفقفاِطعِ بِهف ففِصف  لف موصف لف ففاتِحو ففۭم وف نفاحۭ وف ففِرفو جف رف لفمف يفكونف مو ِض وف كولح الفرف
قِيِد قِيدا  كفوف ِدِه وف جف تف مف يووقِدو تفحف ال  وف انِِه هوزف نووِد عفلفى ِسمف ِسلو سفيتِدو الفجو نف لفيفسف هووف عوودا ! ِلذفِلكف يورف ففعو مف ا تفرف فنح الفعفصف أ افِعفهو! كف كو رف رتِ الفقفِضيبف يوحف
سفدف الفجف تفانِِه النحففسف وف بوسف ِرِه وف عف دف وف جف يوففنِي مف اِحۭد وف ۭم وف كفهو فِي يفوف شفوف سفكفهو وف يفأفكولو حف ِرقو وف قود وسوهو لفِهيبا  ففيوحف ائِيلف نفارا  وف رف يفِصيرو نوورو إِسف النحاِر. وف

النحاِجينف ِمنف ائِيلف وف رف ِم أفنح بفِقيحةف إِسف يفكوونو فِي ذفِلكف الفيفوف . وف بِي  ا صف توبفهف تحى يفكف ِرِه تفكوونو قفِليلفة  حف عف اِر وف جف بفِقيحةو أفشف ِريِض. وف بفاِن الفمف ِميعا . ففيفكوونو كفذفوف جف
ِ الفقفِديِر. ِجعو بفِقيحةو يفعفقووبف إِلفى اح . تفرف ِ قت ائِيلف بِالفحف رف ِ قود وِس إِسف بت كحلوونف عفلفى الرح اِربِِهمف بفلف يفتفوف كحلوونف أفيفضا  عفلفى ضف بفيفِت يفعفقووبف لف يفعوودوونف يفتفوف
اء  قفضف نفعو ففنفاء  وف نووِد يفصف بح الفجو ِل. لفنح السحيتِدف رف ِجعو بفِقيحة  ِمنفهو. قفدف قوِضيف بِففنفاۭء ففائِۭض بِالفعفدف ِر تفرف ِل الفبفحف مف ائِيلو كفرف رف إِنف كفانف شفعفبوكف يفا إِسف لفنحهو وف



ففعو يفرف ِربوكف بِالفقفِضيِب وف . يفضف نف يفوف فف ِمنف أفش ورف يفا شفعفبِي السحاِكنو فِي ِصهف نووِد: «لف تفخف ب  الفجو لفِكنف هفكفذفا يفقوولو السحيتِدو رف ِض. وف فِي كولتِ الفرف
يفانف ِعنفدف بفِة ِمدف رف طا  كفضف نووِد سفوف ب  الفجو لفيفِه رف يوِقيمو عف ». وف بِي فِي إِبفادفتِِهمف غفضف طو وف ا  يفتِم  السحخف . لفنحهو بفعفدف قفِليۭل ِجدت رف لووِب ِمصف لفيفكف عفلفى أوسف اهو عف عفصف
يفتفلففو هو عفنف عونوِقكف وف نِيرف ولو عفنف كفتِِفكف وف لفهو يفزو ِم أفنح ِحمف يفكوونو فِي ذفِلكف الفيفوف . وف رف لووِب ِمصف ا عفلفى أوسف ففعوهف يفرف ِر وف اهو عفلفى الفبفحف عفصف ابف وف ةِ غورف رف صفخف
بفتف ةو. هفرف امف تفعفدفِت الرح . ارف بفعف . بفاتووا فِي جف عفبفرف وا الفمف تِعفتفهو. عفبفرو اشف أفمف مف عف فِي ِمخف ضف . وف ونف رو . عفبفرف بِِمجف اءف إِلفى عفيحاثف انفِة. قفدف جف النتِيرو بِسفبفِب السحمف

مف يفِقفو فِي . الفيفوف ى سوكحانو ِجيبِيمف تفمف ِمينفةو. احف دف بفتف مف . هفرف ِكينفة  ِهيف عفنفاثووثو ِعي يفا لفيفشفةو. ِمسف مف . اسف لتِيمف تِِك يفا بِنفتف جف وف ِهِلي بِصف . اِصف لف ِجبفعفةو شفاوو
ِة يوقفطفعوونف قفامف تفِفعوو الف رف الفمو ۭب وف عف انف بِرو نووِد يفقفِضبو الفغفصف ب  الفجو ذفا السحيتِدو رف ِليمف. هووف شف ِة أوورو نف أفكفمف يفوف بفِل بِنفِت ِصهف ز  يفدفهو عفلفى جف . يفهو نووبف

نفانو بِقفِديۭر قوطو لوبف يفسف ِديِد وف ِر بِالفحف عف يوقفطفعو غفابو الفوف . وف ِفضوونف ونف يفنفخف تفشفاِمخو الفمو وف

وحو ةِ رو الفقووح ةِ وف شوورف وحو الفمف ِم رو ففهف الف ِة وف مف وحو الفِحكف ِ رو بت وحو الرح لفيفِه رو يفِحل  عف ن  ِمنف أوصووِلِه وف يفنفبوتو غوصف جو قفِضيب  ِمنف ِجذفعِ يفسحى وف رو يفخف وف
ِل عِ أوذونفيفِه بفلف يفقفِضي بِالفعفدف سفِب سفمف كومو بِحف لف يفحف يفنفيفِه وف سفِب نفظفِر عف ِ ففلف يفقفِضي بِحف بت اففِة الرح خف لفذحتوهو تفكوونو فِي مف ِ. وف بت اففِة الرح خف مف عفِرففِة وف الفمف
تفنفيفِه قفةف مف يفكوونو الفبِر  ِمنفطف ِة شفففتفيفِه. وف نفافِقف بِنفففخف يوِميتو الفمو ضف بِقفِضيِب ففِمِه وف ِربو الفرف يفضف ِض وف اِف ِلبفائِِسي الفرف كومو بِاِلنفصف يفحف سفاِكيِن وف ِللفمف

ا. ِغير  يفسووقوهف بِي  صف صف عا  وف نو مف سفمح الفمو بفلو وف الشتِ لو وف الفِعجف دفيِ وف عف الفجف بوضو النحِمرو مف يفرف وِف وف رو عف الفخف ئفبو مف كونو الذتِ ِه. ففيفسف يف قفوف انفةو ِمنفطفقفةف حف الفمف وف
ِر حف هو عفلفى جو ففِطيمو يفدف د  الف يفمو لتِ وف ِب الصتِ ِضيعو عفلفى سفرف يفلفعفبو الرح الفبفقفِر يفأفكولو تِبفنا . وف الفسفدو كف عا  وف ا مف لفدوهومف بوضو أفوف عفيفاِن. تفرف بحةو تفرف الد  ةو وف الفبفقفرف وف

ِم يفكوونو فِي ذفِلكف الفيفوف . وف رف ي الفِميفاهو الفبفحف ا توغفطتِ ِ كفمف بت عفِرففِة الرح تفِلئو ِمنف مف ضف تفمف ِسي لفنح الفرف بفِل قودف لف يوففِسدوونف فِي كولتِ جف ونف وف الوففعوواِن. لف يفسووؤو
بِِه ِم أفنح السحيتِدف يوِعيدو يفدفهو ثفانِيفة  ِليفقفتفنِي بفِقيحةف شفعف يفكوونو فِي ذفِلكف الفيفوف دا . وف جف ل هو مف حف يفكوونو مف مو وف لوبو الومف ايفة  ِللش عووِب إِيحاهو تفطف قفائِمف رف لف يفسحى الف أفنح أفصف
ِم ايفة  ِللومف ففعو رف يفرف ِر. وف ائِِر الفبفحف زف ِمنف جف اةف وف مف ِمنف حف ِمنف ِشنفعفارف وف ِمنف ِعيلفمف وف ِمنف كووشف وف وسف وف ِمنف ففتفرو رف وف ِمنف ِمصف الحتِي بفِقيفتف ِمنف أفش ورف وف

ايِمو لف ايِقوونف ِمنف يفهووذفا. أفففرف يفنفقفِرضو الفموضف ايِمف وف سفدو أفففرف ولو حف ِض. ففيفزو اِف الفرف رف بفعفِة أفطف شفتحتِي يفهووذفا ِمنف أفرف م  مو يفضو ائِيلف وف رف نفِفيتِي إِسف عو مف مف يفجف وف
وآبف مو عا . يفكوونو عفلفى أفدوومف وف ِرِق مف شف بوونف بفنِي الفمف يفنفهف با  وف ِطينِيتِينف غفرف تفاِف الفِفِلسف اِن عفلفى أفكف يفنفقفضح ايِمف. وف ايِقو أفففرف يفهووذفا لف يوضف ِسدو يفهووذفا وف يفحف

يوِجيزو اۭق وف ِربوهو إِلفى سفبفعِ سفوف يفضف ةِ ِريِحِه وف ِر بِقووح هو عفلفى النحهف ز  يفدف يفهو رف وف ِر ِمصف ب  ِلسفانف بفحف يوبِيدو الرح ا. وف ونف فِي طفاعفتِِهمف بفنوو عفم  ا وف تِدفادو يفِدِهمف امف
رف ِض ِمصف مف صوعووِدِه ِمنف أفرف ائِيلف يفوف رف ا كفانف ِلسف بِِه الحتِي بفِقيفتف ِمنف أفش ورف كفمف تفكوونو ِسكحة  ِلبفِقيحِة شفعف ِذيفِة. وف ا بِالفحف فِيهف

هف وف تفِعبو لفنح يفاهف يفهف لف أفرف ئِن  وف مف فطف لفِصي ففأ و خف ذفا اح ينِي. هووف بوكف ففتوعفزتِ تفدح غفضف ب  لفنحهو إِذف غفِضبفتف عفلفيح ارف دوكف يفا رف مف ِم: «أفحف تفقوولو فِي ذفِلكف الفيفوف وف
عووا . ادف بح دووا الرح مف ِم: «احف تفقوولوونف فِي ذفِلكف الفيفوف لفِص. وف حۭ ِمنف يفنفابِيعِ الفخف تفقوونف ِميفاها  بِففرف لفصا ». ففتفسف ارف ِلي خف قفدف صف تِي وف نِيمف تفرف تِي وف قووح

ِض. وفا  فِي كولتِ الفرف عفرو را . ِليفكونف هفذفا مف ففتفخف نفعف مو ِ لفنحهو قفدف صف بت وا ِللرح نتِمو هو قفدف تفعفالفى. رف مف فنح اسف وا بِأ رو فففعفاِلِه. ذفكتِ فووا بفيفنف الش عووِب بِأ ِمِه. عفرتِ بِاسف
ايفة  عفلفى وا رف : «أفقِيمو آهو إِشفعفيفاءو بفنو آمووصف ِة بفابِلف رف ي  ِمنف ِجهف حف سفِطِك وف ائِيلف عفِظيم  فِي وف رف نف لفنح قود وسف إِسف يفوف تِِفي يفا سفاِكنفةف ِصهف اهف تِي وف ِ وت صف

ففتفِخِري بِي مو ِل غفضف تو أفبفطفاِلي لفجف دفعفوف قفدحِسيح وف يفتو مو صف ابف الفعوتفاةِ. أفنفا أفوف لووا أفبفوف خو وا بِالفيفِد ِليفدف . أفِشيرو تا  إِلفيفِهمف وف ففعووا صف عف. ارف بفۭل أفقفرف جف
ِب. يفأفتوونف رف يفشف الفحف نووِد يفعفِرضو جف ب  الفجو تفِمعفۭة. رف جف ۭم مو اِلِك أومف مف ِجيجِ مف تو ضف وف . صف ۭم كفثِيِرينف هووۭر عفلفى الفِجبفاِل ِشبفهف قفوف مف تو جو وف تِي». صف عفظفمف
قفاِدِر اۭب ِمنف الف رف ِ قفِريب  قفاِدم  كفخف بت مف الرح لفِولووا لفنح يفوف ِض. وف ِربف كولح الفرف ِطِه ِليوخف اتو سفخف أفدفوف ب  وف اِت. الرح اوف ۭض بفِعيدفةۭ ِمنف أفقفصفى السحمف ِمنف أفرف

مف هو توونف بفعفضو اِلدفةۭ. يفبفهف ونف كفوف . يفتفلفو  اض  خف مف اع  وف جف ذوهومف أفوف . تفأفخو تفاعوونف يفذووبو كول  قفلفِب إِنفسفاۭن ففيفرف تفِخي كول  الفيفاِدي وف ۭء. ِلذفِلكف تفرف عفلفى كولتِ شفيف
ومف ا. ففإِنح نوجو طفاتفهف ا خو يوبِيدف ِمنفهف ابا  وف رف ضف خف عفلف الفرف ۭب ِليفجف ِ غفضف وت مو حو ۭط وف ِ قفاِدم  قفاِسيا  بِسفخف بت مو الرح ذفا يفوف وهو لفِهيۭب. هووف جو مف وو وهوهو جو إِلفى بفعفۭض. وو
نفافِِقينف عفلفى الفمو هفا وف كوونفةف عفلفى شفرتِ سف أوعفاقِبو الفمف عو بِضووئِِه. وف رو لف يفلفمف الفقفمف ا وف سو ِعنفدف طولووِعهف ِلمو الشحمف هفا. توظف ا لف توبفِرزو نوورف تفهف بفابِرف جف اِت وف اوف السحمف
لفِزلو . ِلذفِلكف أوزف اِلنفسفانف أفعفزح ِمنف ذفهفِب أووفِيرف لف أفعفزح ِمنف الذحهفِب اِلبفِريِز وف جو عفلو الرح أفجف ب رف الفعوتفاةِ. وف عو تفجف أفضف بِِرينف وف تفكف سف لو تفعفظ مف الفمو أوبفطتِ إِثفِمِهمف وف

ا. عوهف مف نف يفجف كفغفنفۭم بِلف مف يفكوونوونف كفظفبفيۭ طفِريۭد وف بِِه. وف ِ غفضف وت مو ِم حو فِي يفوف نووِد وف ِ الفجو بت ِط رف ا فِي سفخف كفانِهف ضو ِمنف مف عو الفرف زف عف تفتفزف اِت وف اوف السحمف
امف مف أفمف ففالوهو طحمو أفطف توحف قوطو بِالسحيفِف. وف اشف يفسف ِن انفحف كول  مف عفنو وف ِجدف يوطف نف وو ِضِه. كول  مف اِحۭد إِلفى أفرف بوونف كول  وف رو يفهف اِحۭد إِلفى شفعفبِِه وف يفلفتفِفتوونف كول  وف
مو الفِقِسي  الفِفتفيفانف طتِ ونف بِالذحهفِب ففتوحف لف يوسفر  ِة وف اِديتِينف الحِذينف لف يفعفتفد ونف بِالفِفضح ِهِم الفمف لفيف . هفئفنفذفا أوهفيتِجو عف هومف توففضفحو نِسفاؤو مف وف تونفهفبو بويووتوهو عويوونِِهمف وف

ةف. لف ورف عفمو ِ سفدوومف وف تفقفِليِب اح ِر الفِكلفدفانِيتِينف كف ِزينفةو ففخف اِلِك وف مف اءو الفمف تفِصيرو بفابِلو بفهف لفِد. وف مف عفلفى الفوف ِفقو عويوونوهو ِن. لف توشف ةف الفبفطف رف ونف ثفمف مو حف ولف يفرف
و الفبوومو لف يفمف وشو الفقفففِر وف حو بوضو هونفاكف وو عفاة . بفلف تفرف بِضو هونفاكف رو لف يورف ابِي  وف رف يتِمو هونفاكف أفعف لف يوخف ۭر وف ۭر ففدفوف كفنو إِلفى دفوف لف توسف رو إِلفى الفبفِد وف توعفمف

ا قفِريبو قفتوهف وف ئفابو فِي هفيفاِكِل التحنفع ِم وف الذتِ ى فِي قوصووِرِهمف وف تفِصيحو بفنفاتو آوف ِش وف حف عفزو الفوف قوصو هونفاكف مف تفرف كونو هونفاكف بفنفاتو النحعفاِم وف تفسف مف وف بويووتفهو
ا لف تفطوولو هف أفيحامو ِجيِء وف الفمف

ذوهومف شوعووب  يفأفخو . وف ونف إِلفى بفيفِت يفعفقووبف م  يفنفضف بفاءو وف ِضِهمف ففتفقفتفِرنو بِِهِم الفغورف مف فِي أفرف هو يوِريحو ائِيلف وف رف تفارو أفيفضا  إِسف يفخف مو يفعفقووبف وف حف بح سفيفرف لفنح الرح
يفكوونو . وف يفتفسفلحطوونف عفلفى ظفاِلِميِهمف بوونف الحِذينف سفبووهومف وف يفسف اء  وف إِمف ِ عفبِيدا  وف بت ِض الرح ائِيلف فِي أفرف رف مف بفيفتو إِسف تفِلكوهو يفمف ِضِعِهمف وف وف يفأفتوونف بِِهمف إِلفى مف وف
: تفقوولو ِلِك بفابِلف وف ِو عفلفى مف جف ذفا الفهف ا أفنحكف تفنفِطقو بِهف توعفبِدفتف بِهف قفاِسيفِة الحتِي اسف ِمنف الفعوبووِديحِة الف ِمِن انفِزعفاِجكف وف ب  ِمنف تفعفبِكف وف كف الرح ۭم يوِريحو فِي يفوف

بفة  بِلف فوتووۭر. رف ۭط ضف اِربو الش عووبف بِسفخف . الضح لتِِطينف تفسف اِر قفِضيبف الفمو رف ا الفشف ب  عفصف ِرسفةو؟ قفدف كفسحرف الرح غفطف اِلمو بفادفِت الفمو «كفيففف بفادف الظح
نفانف زو لوبف أفرف لفيفكف وف حو عف وو يفففرف تحى السحرف ن ما . حف ِض. هفتففووا تفرف فنحتف كول  الفرف أ مف ِت اطف احف تفرف سفاۭك. اِسف اۭد بِلف إِمف ِطهف ِم بِاضف ۭب عفلفى الومف لتِطو بِغفضف تفسف الفمو
ِض. اِء الفرف ِميعف عوظفمف ة  لفكف الفِخيلفةف جف نفِهضف تِقفبفاِل قودووِمكف مو ة  لفكف ِلسف تفزح هف ففلو مو اِويفةو ِمنف أفسف . افلفهف لفيفنفا قفاِطع  عفدف عف عفتف لفمف يفصف طفجف نفذو اضف قفائِل : مو

كف رو اِويفِة ففخف بِطف إِلفى الفهف تف ِمثفلفنفا؟ أوهف ِصرف نفا وف عوففتف نفِظيرف : أفأفنفتف أفيفضا  قفدف ضف يفقوولوونف لفكف مف يوِجيبوونف وف . كول هو اِسيتِِهمف ِم عفنف كفرف لووِك الومف تف كولح مو أفقفامف
ِض يفا قفاِهرف بفحِ؟ كفيففف قوِطعفتف إِلفى الفرف ةو بِنفتف الص  هفرف اِء يفا زو ِت ِمنف السحمف كف الد ودو. كفيففف سفقفطف ِغطفاؤو ةو وف مح شو الرتِ تفكف توففرف . تفحف اِدكف وف نحةو أفعف رف

عفدو اِل. أفصف مف اعِ فِي أفقفاِصي الشتِ تِمف بفِل اِلجف ِلسو عفلفى جف أفجف ِ وف اِكِب اح قف كفوف ِسيتِي ففوف ففعو كورف اِت. أفرف اوف عفدو إِلفى السحمف : أفصف أفنفتف قولفتف فِي قفلفبِكف ِم؟ وف الومف
. أفهفذفا لوونف فِيكف فمح . يفتفأ ونفكف يفتفطفلحعوونف إِلفيفكف ِ. افلحِذينف يفرو بت اِويفِة إِلفى أفسفافِِل الفجو تف إِلفى الفهف دفرف ِ. لفِكنحكف انفحف اِب. أفِصيرو ِمثفلف الفعفِليت تفففعفاِت السححف رف قف مو ففوف



ِم لووِك الومف ؟ كول  مو اهو إِلفى بويووتِِهمف رف ِلقف أفسف دونفهو الحِذي لفمف يوطف هفدفمف مو قفففۭر وف عفلف الفعفالفمف كف اِلكف الحِذي جف مف عف الفمف زف عف زف ضف وف لف الفرف لفزف لو الحِذي زف جو هووف الرح
وبِينف بِالسحيفِف رو ضف قفتفلفى الفمف ِلبفاِس الف . كف نفعف ۭن أفشف تف ِمنف قفبفِركف كفغوصف ا أفنفتف ففقفدف طوِرحف أفمح اِحۭد فِي بفيفتِِه. وف ِة كول  وف امف عووا بِالفكفرف طفجف ِعِهِم اضف مف فجف بِأ

. لو ففاِعِلي الشحرتِ ى إِلفى الفبفِد نفسف . لف يوسفمح ضفكف قفتفلفتف شفعفبفكف بفتف أفرف رف قفبفِر لفنحكف أفخف دووسفۭة. لف تفتحِحدو بِِهمف فِي الف ثحۭة مف ِ. كفجو بت ةِ الفجو ارف ابِِطينف إِلفى ِحجف الفهف
ما  أفقفطفعو ِمنف بفابِلف اسف نووِد وف ب  الفجو لفيفِهمف يفقوولو رف فقوومو عف دونا . ففأ هف الفعفالفِم مو جف ووا وف لف لف يفمف ضف وف لف يفِرثووا الفرف وا وف هفيتِئووا ِلبفنِيِه قفتفل  بِإِثفِم آبفائِِهمف ففلف يفقوومو

نووِد ب  الفجو لففف رف نووِد». قفدف حف ب  الفجو نفسفِة الفهفلفِك يفقوولو رف ا بِِمكف أوكفنتِسوهف امف ِميفاۭه وف آجف فوِذ وف اثا  ِللفقونف ا ِميرف عفلوهف أفجف . وف ب  يحة  يفقوولو الرح ذورتِ ل  وف نفسف بفِقيحة  وف وف
تِِفِهمف ولف عفنف كف يفزو هو وف مف نِيرو ولف عفنفهو أفدووسفهو عفلفى ِجبفاِلي ففيفزو ِضي وف مف أفش ورف فِي أفرف طتِ : أفنف أوحف يفتو يفثفبوتو ا نفوف كفمف دفتو يفِصيرو وف ا قفصف قفائِل : «إِنحهو كفمف

يفدوهو ؟ وف لو نف يوبفطتِ نووِد قفدف قفضفى ففمف بح الفجو ِم. ففإِنح رف دوودفةو عفلفى كولتِ الومف مف هفِذِه ِهيف الفيفدو الفمف ِض وف قفِضي  بِِه عفلفى كولتِ الفرف اءو الفمف لوهو». هفذفا هووف القفضف ِحمف
. ففإِنحهو اِربفِك انفكفسفرف ِطينف لفنح الفقفِضيبف الضح ِميعف فِِلسف ِحي يفا جف : «لف تفففرف يو حف ازف كفانف هفذفا الفوف ِلِك آحف ففاةِ الفمف د هفا؟ فِي سفنفِة وف نف يفرو دوودفةو ففمف مف ِهيف الفمف

لفِك أوِميتو أفصف اِن وف بوضو الفبفائِسوونف بِالفمف يفرف سفاِكيِن وف عفى أفبفكفارو الفمف تفرف ا  طفيحارا . وف ِسمت توهو تفكوونو ثوعفبفانا  مو رف ثفمف جو أوففعووان  وف رو يحِة يفخف ِل الفحف ِمنف أفصف
لفيفسف شفاذ  فِي ان  وف اِل يفأفتِي دوخف مف . لفنحهو ِمنف الشتِ ِطينو ِميعوِك يفا فِِلسف ِدينفةو. قفدف ذفابف جف ا الفمف ِخي أفيحتوهف رو . اصف ا الفبفابو لفِولف أفي هف وعِ ففيفقفتولو بفِقيحتفِك. وف بِالفجو

بِِه تفِمي بفائِسوو شفعف ا يفحف بِهف نف وف يفوف بح أفسحسف ِصهف ِم؟ إِنح الرح سولو الومف ابو رو اذفا يوجف يووِشِه. ففبِمف جو

ِديبوونف . إِلفى الفبفيفِت وف هفلفكفتف وآبف وف » مو ِربفتف «قِيرو لفۭة خف . إِنحهو فِي لفيف هفلفكفتف وآبف وف » مو ِربفتف «عفارو لفۭة خف : «إِنحهو فِي لفيف وآبف ِة مو ي  ِمنف ِجهف حف وف
ونف ا يفأفتفِزرو ة . فِي أفِزقحتِهف وزف زو جف يفۭة مف عفة . كول  ِلحف ا قفرف أفۭس ِمنفهف يفِدبفا. فِي كولتِ رف عفلفى مف وآبو عفلفى نفبوو وف لفِولو مو تفففعفاِت ِللفبوكفاِء. تووف رف عفدوونف إِلفى الفمو يفصف

. ِلذفِلكف ا إِلفى يفاهفصف مف توهو وف عو صف مف أفلفعفالفةو. يوسف بوونو وف شف خو حف رو تفصف ا سفيحال  بِالفبوكفاِء. وف اِحۭد ِمنفهف لفِولو كول  وف ا يووف اتِهف فِي سفاحف ا وف حۭ. عفلفى سوطووِحهف بِِمسف
عفدوونف فِي مف يفصف لفۭة ثولفثِيحۭة لفنحهو ا إِلفى صووغفرف كفِعجف اِربِينف ِمنفهف . الفهف وآبف ِل مو خو قفلفبِي ِمنف أفجف رو ا. يفصف تفِعدو فِيهف ا تفرف . نفففسوهف وآبف و مو لتِحو تفسف خو مو رو يفصف

و . الفكفلف ِربفة . لفنح الفعوشفبف يفبِسف ِريمف تفِصيرو خف اخف اِلنفِكسفاِر. لفنح ِميفاهف نِمف ففعوونف صورف ونفايِمف يفرف ورو مف فِي طفِريِق حو «عفقفبفِة الل وِحيِث» بِالفبوكفاِء لفنحهو
وِم اطف بِتوخو اخف قفدف أفحف رف اِف. لفنح الص  ففصف اِدي الصح ا إِلفى عفبفِر وف ِملوونفهف هومف يفحف ائِرو ذفخف تفسفبووهفا وف ةو الحتِي اكف وف دو. ِلذفِلكف الثحرف ةو لف تووجف رف . الفخوضف ففنِيف

وآبف ائِدف. عفلفى النحاِجينف ِمنف مو وف ونف زف عفلو عفلفى ِديمو تفِلئو دفما  لفنتِي أفجف ونف تفمف ا. لفنح ِميفاهف ِديمو لفتوهف لفوف إِلفى بِئفِر إِيِليمف وف ا. وف لفتوهف لفوف لفيِمف وف . إِلفى أفجف وآبف مو
ةۭ نففحرف اخۭ مو دوثو أفنحهو كفطفائِۭر تفائِۭه كفِفرف يفحف . وف نف يفوف نفِة ِصهف بفِل ابف يحِة إِلفى جف وف الفبفرتِ ِض ِمنف سفالفعف نفحف اِكِم الفرف ففانف حف ِسلووا ِخرف ِض أفرف عفلفى بفِقيحِة الفرف أفسفدا  وف

. لف وِدينف رو طف توِري الفمف ةِ. اسف سفِط الظحِهيرف اللحيفِل فِي وف عفِلي ِظلحِك كف افا . اجف نفِعي إِنفصف ة . اصف شوورف . هفاتِي مف نوونف عفابِِر أفرف وآبف فِي مف تفكوونو بفنفاتو مو
يفففنفى عفِن ابو وف رف تفِهي الفخف يفنف اِلمف يفبِيدو وف ِب لفنح الظح رتِ خف ِه الفمو جف مف ِمنف وف . كوونِي ِستفرا  لفهو وآبف ودوو مو رو طف بف ِعنفدفِك مف . ِليفتفغفرح اِربِينف ِهِري الفهف توظف

ِل. قفدف سفِمعفنفا بِِكبفِريفاِء يوبفاِدرو بِالفعفدف قح وف لوبو الفحف يفطف دف قفاۭض وف ِة دفاوو يفمف انفِة فِي خف ِه بِالفمف لفيف ِلسو عف يفجف ِة وف مف حف ِسي  بِالرح . ففيوثفبحتو الفكورف ائِسوونف ِض الدح الفرف
. تفئِن ونف عفلفى أوسوِس قِيرف لفِولو ا يووف وآبف كول هف . عفلفى مو وآبو لفِولو مو اِرهفا. ِلذفِلكف تووف ِل اففتِخف ا بوطف لفِفهف صف ا وف ِكبفِريفائِهف ا وف تِهف ةِ ِجدتا  عفظفمف تفكفبتِرف وآبف الفمو مو

يحِة. . تفاهفتف فِي الفبفرتِ لفتف إِلفى يفعفِزيرف صف ا. وف لفهف ِم أفففضف اءو الومف رف ةف كفسحرف أومف ةو سفبفمف مف . كفرف بوونف ذفبولفتف شف قوولف حف وبفة . لفنح حو رو ضف ا ِهيف مف اِرسفةف. إِنحمف حف
عفلفى أفلفعفالفةو. لفنحهو عفلفى قِطفافِِك وف بوونو وف شف وِعي يفا حف ا بِدومو ِويكومف ةف. أورف ِة سفبفمف مف . ِلذفِلكف أفبفِكي بوكفاءف يفعفِزيرف عفلفى كفرف رف ِت الفبفحف بفرف ا. عف انوهف تفدحتف أفغفصف امف

عفاِصِر. را  فِي الفمف مف لف يفدووسو دفائِس  خف نحمو وف لف يوتفرف وِم وف لف يوغفنحى فِي الفكورو تفاِن وف اجو ِمنف الفبوسف اِلبفتِهف حو وف توِزعف الفففرف انف لفبفة  وف قفعفتف جف اِدِك قفدف وف صف حف
تفففعفِة رف وآبو عفلفى الفمو تف إِذفا تفِعبفتف مو رف يفكوونو إِذفا ظفهف . وف اِرسف ِل قِيرف حف نِي ِمنف أفجف بفطف وآبف وف ِل مو شفائِي كفعووۭد ِمنف أفجف . ِلذفِلكف تفِرن  أفحف تفافف أفبفطفلفتو الفهو
ِۭ ب  قفائِل : «فِي ثفلفِث ِسنِينف لحمف الرح النف تفكف اۭن. وف مف نفذو زف وآبف مو ب  مو لحمف بِِه الرح . هفذفا هووف الفكفلفمو الحِذي كف ا لف تففووزو لتِي أفنحهف ا توصف قفِدِسهف لفتف إِلفى مف دفخف وف
الو قو توزف شف ذفا ِدمف : «هووف قف شف ِف ِة ِدِم ي  ِمنف ِجهف حف ة  وف ة  لف كفبِيرف ِغيرف تفكوونو الفبفِقيحةو قفِليلفة  صف هووِر الفعفِظيِم وف مف وآبف بِكولتِ الفجو دو مو جف انو مف كفِسنِي الفِجيِر يوهف

لفكو الفمو ايِمف وف نو ِمنف أفففرف ولو الفِحصف يفزو . وف نف يوِخيفو لفيفسف مف بِضو وف عفاِن ففتفرف وكفة . تفكوونو ِللفقوطف تفرو وِعيرف مف دونو عفرو ۭم. مو دف ةف رف مف جف تفكوونو رو دوِن وف ِمنف بفيفِن الفمو
لو زو ِمِه تفهف انفةف لفحف سفمف دف يفعفقووبف يوذفل  وف جف ِم أفنح مف يفكوونو فِي ذفِلكف الفيفوف نووِد. «وف ب  الفجو ائِيلف يفقوولو رف رف ِد بفنِي إِسف جف امف. ففتفِصيرو كفمف بفِقيحِة أفرف قف وف شف ِمنف ِدمف

يفتوونفۭة ة  كفنفففِض زف اصف تفبفقفى فِيِه خوصف . وف ففايِمف اِدي رف نف يفلفقوطو سفنفابِلف فِي وف يفكوونو كفمف ِصدو السحنفابِلف وف اعوهو تفحف ِذرف عف وف رف اِدينف الزح صح عِ الفحف مف يفكوونو كفجف وف
انِِعِه ِم يفلفتفِفتو اِلنفسفانو إِلفى صف ». فِي ذفِلكف الفيفوف ائِيلف رف ب  إِلفهو إِسف ةِ يفقوولو الرح ثفِمرف س  فِي أفففنفاِن الفمو مف بفع  أفوف خف أفرف عِ وف أفِس الفففرف بحتفاِن أفوف ثفلفث  فِي رف حف
سفاِت. فِي ذفِلكف الشحمف اِريف وف ابِعوهو: السحوف نفعفتفهو أفصف ا صف لف يفنفظورو إِلفى مف يفِه وف نفعفِة يفدف ذفابِحِ صف لف يفلفتفِفتو إِلفى الفمف . وف ائِيلف رف نفاهو إِلفى قود وِس إِسف تفنفظورو عفيف وف
لفِصِك ابا . لفنحِك نفِسيِت إِلفهف خف رف تف خف ارف ائِيلف ففصف رف ِه بفنِي إِسف جف كووهفا ِمنف وف اِمخو الحتِي تفرف الشحوف ِم فِي الفغفاِب وف دف ِصينفةو كفالرح دونوهو الفحف ِم تفِصيرو مو الفيفوف
عفِك رف عفِلينف زف بفاحِ تفجف فِي الصح ا وف يتِِجينفهف ِسِك توسف مف غفرف بفة  غفِريبفة . يفوف تفنفِصبِينف نوصف اسا  نفِزهفة  وف رف نِِك ِلذفِلكف تفغفِرِسينف أفغف ةف ِحصف رف لفمف تفذفكوِري صفخف وف
هفِديِر ِر وف ِجيجِ الفبفحف ةۭ تفِضج  كفضف ِجيجو شوعووۭب كفثِيرف اِء. آِه! ضف جف ِة الرح الفكآبفِة الفعفِديمف ِلكفِة وف هف بفِة الفمو رف ِم الضح ِصيدو فِي يفوف بو الفحف رو لفِكنف يفهف . وف ِهرو يوزف
لتِ كفالفجو يحِ وف امف الرتِ اففِة الفِجبفاِل أفمف دو كفعوصف رف توطف بو بفِعيدا  وف رو هفا ففتفهف تفِهرو لفِكنحهو يفنف ةۭ. وف ِديِر ِميفاۭه كفثِيرف ِدرو كفهف ةۭ. قفبفائِلو تفهف ِديِر ِميفاۭه غفِزيرف ِدرو كفهف قفبفائِلف تفهف

بفِر ِة الحتِي فِي عف نِحف ِفيِف الفجف ضف حف ظ  سفاِلبِينفا يفا أفرف حف . هفذفا نفِصيبو نفاِهبِينفا وف بفحِ لفيفسووا هومف . قفبفلف الص  عفب  سفاِء إِذفا رو قفِت الفمف بفعفِة. فِي وف وف امف الزح أفمف
دفاءف رف جف ۭة طفِويلفۭة وف سولو السحِريعوونف إِلفى أومح ا الر  ِه الفِميفاِه. اذفهفبووا أفي هف جف ِ عفلفى وف ِديت اِربف ِمنف الفبفرف فِي قفوف ِر وف سول  فِي الفبفحف ِسلفةف رو رف اِر كووشف الفمو أفنفهف

ِض قفاِطنِي الفرف كوونفِة وف سف ِميعف سوكحاِن الفمف ا. يفا جف هف ضف ارو أفرف قفِت الفنفهف رف ۭس قفدف خف دفوف ِشدحةۭ وف ةۭ وف ِة قووح اِعدا  أومح نفذو كفانف ففصف وۭف مو خو إِلفى شفعفۭب مف
كفنِي سف أفنفظورو فِي مف أو وف دف : «إِنتِي أفهف ب  . لفنحهو هفكفذفا قفالف ِلي الرح عوونف مف بو بِالفبووِق تفسف رف ا يوضف ِعنفدفمف ونف وف ايفةو عفلفى الفِجبفاِل تفنفظورو تفِفعو الرح ا تفرف نفدفمف ِو ِف عِ

ِرما  نفِضيجا  يفقفطفعو رو ِحصف هف ا يفِصيرو الزح ِعنفدفمف ِر وف هف اِم الزح اِد ِعنفدف تفمف صف اِد». ففإِنحهو قفبفلف الفحف صف رتِ الفحف افِي عفلفى الفبفقفِل كفغفيفِم النحدفى فِي حف رتِ الصح كفالفحف
ِميعو ا جف لفيفهف توشفتتِي عف اِرحو وف وف ا الفجف لفيفهف يتِفو عف ِض ففتوصف وِش الفرف حو ِلوو اِرحِ الفِجبفاِل وف وف عا  ِلجف كو مف ا. توتفرف هف حو رف يفطف يفنفِزعو الفففنفانف وف نفاِجِل وف بفانف بِالفمف الفقوضف
ةۭ ۭة ذفاِت قووح اِعدا  ِمنف أومح نفذو كفانف ففصف وۭف مو خو ِمنف شفعفۭب مف دف وف رف أفجف نووِد ِمنف شفعفۭب طفِويۭل وف ِ الفجو بت ِم توقفدحمو هفِديحة  ِلرف ِض. فِي ذفِلكف الفيفوف وِش الفرف حو وو

نف يفوف بفِل ِصهف نووِد جف ِ الفجو بت ِم رف ِضعِ اسف وف ا إِلفى مف هف ضف ارو أفرف قفِت الفنفهف رف ۭس قفدف خف دفوف ِشدحةۭ وف وف

رف يفذووبو قفلفبو ِمصف ِهِه وف جف رف ِمنف وف ثفانو ِمصف تفِجفو أفوف رف ففتفرف قفاِدم  إِلفى ِمصف ابفۭة سفِريعفۭة وف اِكب  عفلفى سفحف ب  رف ذفا الرح : «هووف رف ِة ِمصف ي  ِمنف ِجهف حف وف
رف وحو ِمصف اقو رو رف توهف لفكفة . وف مف لفكفة  مف مف مف ِدينفة  وف ِدينفة  مف اِحبفهو: مف اِحۭد صف كول  وف اهو وف اِحۭد أفخف اِربوونف كول  وف ِريتِينف ففيوحف ِريتِينف عفلفى ِمصف أوهفيتِجو ِمصف ا. وف دفاِخلفهف



لى  قفاۭس ففيفتفسفلحطو وف ِريتِينف فِي يفِد مف ِلقو عفلفى الفِمصف أوغف . وف افِينف الفعفرح ابِعِ وف ابف التحوف حف أفصف الفعفاِزفِينف وف ثفانف وف فلوونف الفوف أ ا ففيفسف تفهف شوورف أوففنِي مف ا. وف دفاِخلفهف
رف اقِي ِمصف تفِجف  سفوف عوفو وف تفضف ارو وف تونفتِنو الفنفهف . وف يفيفبفسو رو وف يفِجف  النحهف ِر وف تونفشحفو الفِميفاهو ِمنف الفبفحف نووِد. «وف ب  الفجو ِلك  عفِزيز  يفقوولو السحيتِدو رف لفيفِهمف مف عف
كول  الحِذينف يولفقوونف يحادوونف يفئِن ونف وف الصح . وف لف تفكوونو تفتفبفدحدو وف عفۭة عفلفى النتِيِل تفيفبفسو وف رف زف كول  مف اففِة النتِيِل وف يفاضو عفلفى حف الرتِ . وف الفسفلو يفتفلففو الفقفصفبو وف وف
ةف الحِذينف يفِحيكوونف الفنفِسجف شحطف وف مف تحانف الفمو لوونف الفكف ى الحِذينف يفعفمف زف يفخف نوونف وف زف ِه الفِميفاِه يفحف جف الحِذينف يفبفسوطوونف شفبفكفة  عفلفى وف . وف ونف ا  فِي النتِيِل يفنووحو ِشصت
مف توهو شوورف نف مف عفوف ِشيِري فِرف اءو مو كفمف بِيفاءف! حو سفاءف صووعفنف أفغف ؤف تفئِبِي النحففِس. «إِنح رو كف ةِ مو رف كول  الفعفاِمِلينف بِالوجف وقفة  وف حو سف دوهفا مف تفكوونو عومو . وف اءف الفبفيفضف
نووِد عفلفى ب  الفجو اذفا قفضفى بِِه رف . ِليفعفِرفووا مف وكف بِرو ؟ ففلفيوخف كف اؤو كفمف فيفنف هومف حو . ففأ اءف لووۭك قودفمف اءف ابفنو مو كفمف : أفنفا ابفنو حو نف عفوف بفِهيِميحة . كفيففف تفقوولوونف ِلِفرف

ل وا ۭ ففأفضف وحف غفيت ا رو سفِطهف ب  فِي وف جف الرح زف ا. مف بفاِطهف وهو أفسف جو رف وو لح ِمصف أفضف دفعووا. وف سفاءو نووفف انفخف ؤف . رو بِيفاءف وا أفغف ارو سفاءو صووعفنف صف ؤف . رو رف ِمصف
رو ِم تفكوونو ِمصف لفة . فِي ذفِلكف الفيفوف لفة  أفوف أفسف أفس  أفوف ذفنفب  نفخف لوهو رف ل  يفعفمف رف عفمف اِن فِي قفيفئِِه. ففلف يفكوونو ِلِمصف رف ن حِ السحكف تفرف ا كف ِلهف رف فِي كولتِ عفمف ِمصف

اِم تفِعبو ِمنف أفمف هفا يفرف نف تفذفكحرف . كول  مف رف با  ِلِمصف عف ضو يفهووذفا رو تفكوونو أفرف ا. «وف لفيفهف هفا عف ز  نووِد الحتِي يفهو ِ الفجو بت ةِ يفِد رف فو ِمنف هفزح جو تفرف تفِعدو وف كفالنتِسفاِء ففتفرف
نووِد يوقفالو ِ الفجو بت ِلفو ِلرف تفحف نفعفانف وف لحمو بِلوغفِة كف دوۭن تفتفكف سو مو مف رف خف ِض ِمصف ِم يفكوونو فِي أفرف ا. «فِي ذفِلكف الفيفوف لفيفهف نووِد الحِذي يفقفِضي بِِه عف ِ الفجو بت اِء رف قفضف

ِ بت ادفة  ِلرف شفهف ة  وف ا. ففيفكوونو عفلفمف ِمهف ِ ِعنفدف توخو بت ود  ِللرح عفمو رف وف ِض ِمصف سفِط أفرف ِ فِي وف بت بفح  ِللرح ذف ِم يفكوونو مف ِس». فِي ذفِلكف الفيفوف ِدينفةو الشحمف دفاهفا «مف ِلحف
رف ب  فِي ِمصف فو الرح . ففيوعفرف ِقذوهومف يونف اِميا  وف حف مو لتِصا  وف خف مف مو ِسلو لفهو ايِِقينف ففيورف ِ بِسفبفِب الفموضف بت ونف إِلفى الرح خو رو مف يفصف . لفنحهو رف ِض ِمصف نووِد فِي أفرف الفجو

اِربا  ففشفافِيا  رف ضف ب  ِمصف ِربو الرح يفضف يووفوونف بِِه. وف ِ نفذفرا  وف بت ونف ِللرح يفنفذورو ة  وف تفقفِدمف ة  وف ونف ذفبِيحف مو يوقفدتِ ِم وف بح فِي ذفِلكف الفيفوف ري ونف الرح يفعفِرفو الفِمصف وف
ِري ونف الفِمصف رف وف رف إِلفى أفش ورف ففيفِجيءو الفش وِري ونف إِلفى ِمصف ِم تفكوونو ِسكحة  ِمنف ِمصف . «فِي ذفِلكف الفيفوف ِفيِهمف يفشف مف وف تفِجيبو لفهو ِ ففيفسف بت ِجعوونف إِلفى الرح ففيفرف
نووِد ب  الفجو ا يوبفاِركو رف ِض بِهف كفة  فِي الفرف لفش ورف بفرف رف وف ائِيلو ثولفثا  ِلِمصف رف ِم يفكوونو إِسف . فِي ذفِلكف الفيفوف عف الفش وِريتِينف ِري ونف مف يفعفبودو الفِمصف إِلفى أفش ورف وف

ائِيلو رف اثِي إِسف ِميرف لو يفدفيح أفش ورو وف عفمف رو وف ك  شفعفبِي ِمصف بفارف قفائِل : مو

ب  عفنف يفِد إِشفعفيفاءف بفِن      قفِت قفالف الرح ذفهفا فِي ذفِلكف الفوف أفخف دوودف وف بف أفشف ارف ِلكو أفش ورف ففحف ونو مف جو سفلفهو سفرف دوودف ِحينف أفرف تفانف إِلفى أفشف ِجيِء تفرف فِي سفنفِة مف
بفِدي شفى عف ا مف : «كفمف ب  افِيا . ففقفالف الرح حف ى وف عفرى شفى مو مف ». ففففعفلف هفكفذفا وف لفيفكف لفعف ِحذفاءفكف عفنف ِرجف اخف يفكف وف قفوف حف عفنف حف لح الفِمسف حو : «اذفهفبف وف آمووصف

لفءف كووشف الفِفتفيفانف جف رف وف ِلكو أفش ورف سفبفيف ِمصف عفلفى كووشف هفكفذفا يفسووقو مف رف وف وبفة  عفلفى ِمصف جو أوعف افِيا  ثفلفثف ِسنِيۭن آيفة  وف حف ى وف عفرى يفاءو مو إِشفعف
يفقوولو . وف ِرِهمف رف ففخف ِل ِمصف ِمنف أفجف ائِِهمف وف جف ِل كووشف رف لوونف ِمنف أفجف جف يفخف تفاعوونف وف . ففيفرف رف يا  ِلِمصف تفاِه ِخزف شووفِي الفسف كف مف ففاة  وف حو اة  وف الش يووخف عورف وف

نو لفمو نفحف ِلِك أفش ورف ففكفيففف نفسف و ِمنف مف عوونفِة ِلنفنفجو نفا إِلفيفِه ِللفمف بف ونفا الحِذي هفرف أ لفجف ذفا هفكفذفا مف ِم: هووف سفاِكنو هفذفا السحاِحِل فِي ذفِلكف الفيفوف

يفا قفاِسيفة . النحاِهبو نفاِهبا    ؤف ِلنفتف ِلي رو وففۭة. قفدف أوعف خو ۭض مف يحِة ِمنف أفرف نووِب عفاِصففۭة يفأفتِي ِمنف الفبفرتِ ابِعف فِي الفجف وف ِر: كفزف يحِة الفبفحف ِة بفرتِ ي  ِمنف ِجهف حف وف
اِض خف اض  كفمف خف ذفنِي مف أفخف عا  وف جف ايف وف قفوف فتف حف تفلف ا. ِلذفِلكف امف اِدي. قفدف أفبفطفلفتو كولح أفنِينِهف اِصِري يفا مف عفِدي يفا ِعيلفمو. حف ِربا . اصف خف ِربو مو خف الفمو وف
سوونف رو ائِدفةف يفحف تتِبوونف الفمف دفة . يورف ا ِلي ِرعف عفلفهف لفةو لفذحتِي جف . لفيف عفب  . تفاهف قفلفبِي. بفغفتفنِي رو تحى لف أفنفظورو . انفدفهفشفتو حف عو مف تحى لف أفسف يفتو حف اِلدفةِ. تفلفوح الفوف

أفى ى». ففرف ا يفرف بِرف بِمف اِرسف ِليوخف ! لفنحهو هفكفذفا قفالف ِلي السحيتِدو: «اذفهفبف أفقِِم الفحف نح وا الفِمجف سفحو سفاءو امف ؤف ا الر  وا أفي هف بوونف - قوومو رف . يفشف اسفةف يفأفكولوونف الفِحرف
ِد دفائِما  فِي صف رف ا السحيتِدو أفنفا قفائِم  عفلفى الفمف فسفۭد: «أفي هف أ خف كف غفاء  شفِديدا  ثومح صفرف غفى إِصف اۭل. ففأفصف كحابف ِجمف ِميۭر. رو كحابف حف سفاۭن. رو اجف فورف وف كحابا  أفزف رو
ِميعو جف : «سفقفطفتف سفقفطفتف بفابِلو وف ابف فجف سفاِن». ففأ اج  ِمنف الففورف وف اِل. أفزف جف كحاب  ِمنف الرتِ ذفا رو هووف ِس كولح اللحيفاِلي. وف رف حف اقِف  عفلفى الفمف أفنفا وف اِر وف النحهف
ي  ِمنف حف توكومف بِِه. وف بفرف ائِيلف أفخف رف نووِد إِلفِه إِسف ِ الفجو بت توهو ِمنف رف ا سفِمعف بفنِي بفيفدفِري. مف ِض». يفا ِديفاسفتِي وف هفا إِلفى الفرف وتفِة كفسحرف نفحو ا الفمف تِهف اثِيِل آِلهف تفمف

. إِنف أفيفضا  لفيفل  بفاح  وف : «أفتفى صف اِرسو ا ِمنف اللحيفِل؟» قفالف الفحف اِرسو مف ا ِمنف اللحيفِل؟ يفا حف اِرسو مف : «يفا حف اِرخ  ِمنف سفِعيرف خف إِلفيح صف رف ةف: صف ِة دوومف ِجهف
اء  . هفاتووا مف افِلف الدحدفانِيتِينف ِب تفبِيتِينف يفا قفوف ِر فِي بِلفِد الفعفرف عف ِب: فِي الفوف ِة بِلفِد الفعفرف ي  ِمنف ِجهف حف ِجعووا تفعفالووا». وف لوبووا. ارف لوبوونف ففاطف تومف تفطف كونف
اِم ِمنف أفمف لووِل وف سف اِم السحيفِف الفمف بووا. ِمنف أفمف اِم الس يووِف قفدف هفرف مف ِمنف أفمف بفِزِه. ففإِنحهو اِربف بِخو افووا الفهف . وف اءف ِض تفيفمف شفاِن يفا سوكحانف أفرف لفقفاةِ الفعفطف ِلمو

ِ أفبفطفاِل بفِقيحةو عفدفِد قِِسيت ِد قِيدفارف وف جف دحةِ سفنفۭة كفسفنفِة الفِجيِر يفففنفى كول  مف ِب. ففإِنحهو هفكفذفا قفالف ِلي السحيتِدو: «فِي مو رف اِم ِشدحةِ الفحف ِمنف أفمف دوودفةِ وف شف ِس الفمف الفقفوف
لحم ائِيلف قفدف تفكف رف بح إِلفهف إِسف بفنِي قِيدفارف تفِقل  لفنح الرح

ةو؟ قفتفلفِك لفيفسف ففتفِخرف يفةو الفمو ةو الفقفرف اجف ِدينفةو الفعفجح لفبفِة الفمف لنفةو ِمنف الفجف ِميعا  عفلفى الس طووحِ يفا مف ِت جف ِعدف ا لفِك أفنحِك صف يفا: ففمف ؤف اِدي الر  ِة وف ي  ِمنف ِجهف حف وف
: وا. ِلذفِلكف قولفتو عا . ِمنف بفِعيۭد ففر  وا مف وِدينف بِِك أوِسرو جو وف ِ. كول  الفمف وا بِالفِقِسيت عا . أوِسرو بووا مف سفائِِك هفرف ؤف ِميعو رو ِب. جف رف تفى الفحف وف لف مف هومف قفتفلفى السحيفِف وف

ۭس دفوف مف شفغفۭب وف يفا يفوف ؤف اِدي الر  نووِد فِي وف ِ الفجو بت اِب بِنفِت شفعفبِي». إِنح ِللسحيتِِد رف رف وا بِتفعفِزيفتِي عفنف خف ةۭ. لف توِلح  ارف رف فبفِكي بِمف وا عفنتِي ففأ «اقفتفِصرو
ِديفتِِك لو أفوف . ففتفكوونو أفففضف نح قِيرو قفدف كفشفففِت الفِمجف سفاۭن. وف اۭل فورف كفبفاِت ِرجف رف عفبفةف بِمف لفِت الفجو مف بفِل ففِعيلفمو قفدف حف اخ  إِلفى الفجف صورف تِبفاۭك. نفقفبو سووۭر وف ارف وف
أفيفتومف شوقووقف رف ِر. وف عف ِة بفيفِت الفوف ِلحف ِم إِلفى أفسف ِشفو ِستفرف يفهووذفا ففتفنفظورو فِي ذفِلكف الفيفوف يفكف وف الفبفاِب. وف ِطففافا  نفحف طفف  اصف سفانو تفصف الففورف كفبفاۭت وف رف لنفة  مف مف
نفدفقا  بفيفنف نفعفتومف خف صف ِصيِن الس وِر. وف تومو الفبويووتف ِلتفحف هفدفمف شفِليمف وف تومف بويووتف أوورو عفدفدف ِة الس ففلفى. وف كف عفتومف ِميفاهف الفبِرف مف جف ة  وف تف كفثِيرف ارف ا صف دف أفنحهف ِدينفِة دفاوو مف
ِم إِلفى الفبوكفاِء نووِد فِي ذفِلكف الفيفوف ب  الفجو دفعفا السحيتِدو رف هو ِمنف قفِديۭم. وف رف ِ وت وا موصف لفمف تفرو انِِعِه وف وا إِلفى صف كفِة الفعفتِيقفِة. لفِكنف لفمف تفنفظورو يفِن ِلِميفاِه الفبِرف الس ورف

.« وتو بف لفنحنفا غفدا  نفمو رف نفشف ۭر! «ِلنفأفكولف وف مف بو خف شورف ۭم وف لو لفحف رو غفنفۭم أفكف نفحف ح  ذفبفحو بفقفۭر وف ففرف ة  وف جف ذفا بفهف وف حِ ففهو التحنفط ِق بِالفِمسف عفِة وف الفقفرف حِ وف النحوف وف
لف خو نووِد: «اذفهفِب ادف ب  الفجو نووِد. هفكفذفا قفالف السحيتِدو رف ب  الفجو وتووا» يفقوولو السحيتِدو رف تحى تفمو نح لفكومف هفذفا اِلثفمو حف نووِد: «لف يوغفففرف ب  الفجو لفنف فِي أوذونفيح رف فعف ففأ
هو النحاِحتو ِ قفبفرف ا النحاقِرو فِي الفعولووت نفا قفبفرا  أفي هف تف ِلنفففِسكف هفهو تحى نفقفرف نفا حف نف لفكف هفهو مف نفا وف ا لفكف هفهو نفا الحِذي عفلفى الفبفيفِت. مف ِلِك إِلفى ِشبف ِليِس الفمف إِلفى هفذفا جف
ففيفِن. هونفاكف اِسعفِة الطحرف ۭض وف ةِ إِلفى أفرف الفكورف يكف تفغفِطيفة  يفلوف كف لففح لفِفيففۭة كف يوغفطتِ لو وف جو حا  يفا رف كف طفرف حو رف ب  يفطف ذفا الرح كفنا ؟ هووف سف ِر مف ِلنفففِسِه فِي الصحخف
عوو ِم أفنتِي أفدف يفكوونو فِي ذفِلكف الفيفوف . «وف ط كف قفاِمكف يفحو ِمنف مف نفِصبِكف وف دوكف ِمنف مف رو أفطف . وف يف بفيفِت سفيتِِدكف ِدكف يفا ِخزف جف كفبفاتو مف رف هونفاكف تفكوونو مف وتو وف تفمو

عفلو ِمففتفاحف بفيفِت أفجف ِلبفيفِت يفهووذفا. وف ِليمف وف شف عفلو سولفطفانفكف فِي يفِدِه ففيفكوونو أفبا  ِلسوكحاِن أوورو أفجف قفتِكف وف هو بِِمنفطف أفشود  بفكف وف أولفبِسوهو ثفوف لفِقيحا وف عفبفِدي أفِليفاقِيمف بفنف حف
لفيفِه قوونف عف يوعفلتِ ۭد ِلبفيفِت أفبِيِه. وف جف ِسيح مف يفكوونو كورف ِضعۭ أفِميۭن وف وف تفدا  فِي مف وهو وف أوثفبتِت . وف نف يفففتفحو لفيفسف مف يوغفِلقو وف نف يوغفِلقو وف لفيفسف مف دف عفلفى كفتِِفِه ففيفففتفحو وف دفاوو



ولو نووِد يفزو ب  الفجو ِم يفقوولو رف ِميعا . فِي ذفِلكف الفيفوف ِ جف قفنحانِيت ةۭ ِمنف آنِيفِة الط سووِس إِلفى آنِيفِة الف ِغيرف بفانف كولح آنِيفۭة صف الفقوضف وعف وف ِد بفيفِت أفبِيِه الففورو جف كولح مف
لحمف بح قفدف تفكف لفيفِه لفنح الرح يوبفادو الثتِقفلو الحِذي عف قوطو. وف يفسف يوقفطفعو وف ِضعۭ أفِميۭن وف وف ثفبحتو فِي مف تفدو الفمو الفوف

. اِنفدفِهشووا يفا سوكحانف مف ِلنف لفهو ِض ِكتتِيمف أوعف . ِمنف أفرف ل  خف دف تحى لفيفسف مف تحى لفيفسف بفيفت  حف ِربفتف حف ا خف ِشيشف لفنحهف لفِوِلي يفا سوفونف تفرف : وف ِة صوورف ي  ِمنف ِجهف حف وف
ِلي يفا جف ۭم. اِخف ة  لومف رف تفجف تف مف ارف ةۭ ففصف ادو النتِيِل عفلفى ِميفاۭه كفثِيرف صف ورف حف عو ِشيحو رف ا زف لحتوهف غف لووِك. وف رف مف ونف الفبفحف يفدوونف الفعفابِرو ارو صف السحاِحِل. توجح
رف بفِر إِلفى ِمصف صووِل الفخف ى». ِعنفدف وو لف نفشحأفتو عفذفارف بحيفتو شفبفابا  وف لف رف لفدفتو وف لف وف خحضف وف ِر نفطفقف قفائِل : «لفمف أفتفمف نف الفبفحف يفدوونو لفنح ِحصف صف

قولوهفا ا؟ تفنف هف ِة قِدفمو قفِديمف نفذو الفيحاِم الف ةو الحتِي مو ففتفِخرف لفِولووا يفا سوكحانف السحاِحِل. أفهفِذِه لفكومو الفمو . وف ِشيشف وا إِلفى تفرف بورو . اوعف بفِر صوورف صووِل خف عوونف ِعنفدف وو جح يفتفوف
نتِسف نووِد قفضفى بِِه ِليودف ب  الفجو ِض. رف و الفرف قحرو وف تفسفبتِبووهفا مو سفاءو؟ مو ؤف هفا رو ارو ِة الحتِي توجح جف تفوح ذفا عفلفى صوورف الفمو نف قفضفى بِهف ِب. مف لفهفا بفِعيدا  ِللتحغفر  ِرجف
عفدف ِر. أفرف دح يفدفهو عفلفى الفبفحف ا بفعفدو. مف ر  فِي مف صف . لفيفسف حف ِشيشف ِك كفالنتِيِل يفا بِنفتف تفرف ضف تفاِزي أفرف ِض. اِجف قحِري الفرف وف يوِهينف كولح مو ۭد وف جف ِكبفِريفاءف كولتِ مف
. قووِمي يفدوونف اءو بِنفتو صف تِكفةو الفعفذفرف نفهف ا الفمو : «لف تفعووِدينف تفففتفِخِرينف أفيفضا  أفيحتوهف قفالف ا. وف بف حوصوونوهف رف ِة كفنفعفانف أفنف توخف ب  ِمنف ِجهف رف الرح . أفمف اِلكف مف مف

. مف هو اجف وا أفبفرف يحِة. قفدف أفقفامو ِل الفبفرتِ ا أفش ورو لفهف . أفسحسفهف . هفذفا الشحعفبو لفمف يفكونف ضو الفِكلفدفانِيتِينف ذفا أفرف ةف لفِك». هووف احف بوِري. هونفاكف أفيفضا  لف رف إِلفى ِكتتِيمف. اعف
فيحاِم أ ِم أفنح صوورف تونفسفى سفبفِعينف سفنفة  كف يفكوونو فِي ذفِلكف الفيفوف . وف ِربف نفِك قفدف أوخف ِشيشف لفنح ِحصف لفِوِلي يفا سوفونف تفرف ما . وف دف ا رف عفلفهف هفا. جف وا قوصوورف رو دفمح

ثِِري فف أفكف ِسنِي الفعفزف نفِسيحةو. أفحف انِيفةو الفمف ا الزح ِدينفِة أفيحتوهف ِذي عوودا . طووفِي فِي الفمف انِيفِة. خو نِيفِة الزح وغف أ اِحۭد. ِمنف بفعفِد سفبفِعينف سفنفة  يفكوونو ِلصوورف كف ِلۭك وف مف
ِض. ِه الفرف جف اِلِك الفبِلفِد عفلفى وف مف عف كولتِ مف نِي مف تفزف ا وف تِهف رف دو صوورف ففتفعوودو إِلفى أوجف بح يفتفعفهح يفكوونو ِمنف بفعفِد سفبفِعينف سفنفة  أفنح الرح الفِغنفاءف ِلكفيف توذفكفِري. وف
ب  ذفا الرح ِلِلبفاۭس ففاِخۭرهووف ۭل إِلفى الشحبفعِ وف ِ لفكف بت امف الرح ِقيِمينف أفمف ا ِللفمو توهف ارف نفزو بفلف تفكوونو تِجف لف توكف نو وف زف ِ. لف توخف بت سا  ِللرح ا قودف توهف رف أوجف ا وف توهف ارف تفكوونو تِجف وف
ا ا. كفمف ةو هفكفذفا سفيتِدفتوهف ا الفمف ا الفعفبفدو هفكفذفا سفيتِدوهو. كفمف . كفمف ا يفكوونو الشحعفبو هفكفذفا الفكفاِهنو كفمف ا. وف دو سوكحانفهف يوبفدتِ ا وف هف هف جف يفقفِلبو وف ا وف يوففِرغوهف ضف وف ِلي الفرف يوخف
ذفا لحمف بِهف بح قفدف تفكف با  لفنح الرح تونفهفبو نفهف اغا  وف ضو إِففرف غو الفرف . توففرف يوونو دف ا الدحائِنو هفكفذفا الفمف كفمف . وف قفتفِرضو قفِرضو هفكفذفا الفمو ا الفمو . كفمف الشحاِري هفكفذفا الفبفائِعو
ائِعف مف تفعفد وا الشحرف ا لفنحهو تف سوكحانِهف ضو تفدفنحسفتف تفحف الفرف ِض. وف تفِفعوو شفعفِب الفرف رف ِزنف مو كوونفةو. حف سف ِزنفتف ذفبولفِت الفمف . حف ضو تف ذفبولفِت الفرف ِل. نفاحف الفقفوف

. نفاحف بفِقيف أونفاس  قفلفئِلو ِض وف قف سوكحانو الفرف تفرف ا. ِلذفِلكف احف عووقِبف السحاِكنوونف فِيهف ضف وف . ِلذفِلكف لفعفنفة  أفكفلفِت الفرف دف الفبفِديح ثووا الفعفهف ةف نفكف وا الفففِريضف غفيحرو
را  مف بوونف خف رف حو الفعووِد. لف يفشف . بفطفلف ففرف بفتفِهِجينف ِجيجو الفمو حو الد فووِف. انفقفطفعف ضف وِري الفقولووِب. بفطفلف ففرف رو سف ةو. أفنح كول  مف مف . ذفبولفِت الفكفرف الفِمسفطفارو

حۭ. بف كول  ففرف ِر فِي الفِزقحِة. غفرف مف اخ  عفلفى الفخف وِل. صورف ِلقف كول  بفيفۭت عفِن الد خو اِب. أوغف رف يفةو الفخف تف قفرف رف ا  ِلشفاِربِيِه. دومتِ رت ِكرو مو سف بِالفِغنفاِء. يفكوونو الفمو
توونفۭة يف ِة زف ِض بفيفنف الش عووِب كفنوففاضف سفِط الفرف ما . إِنحهو هفكفذفا يفكوونو فِي وف دف ضوِربف الفبفابو رف اب  وف رف ِدينفِة خف ِض. افلفبفاقِي فِي الفمف ورو الفرف انفتفففى سورو
دووا جتِ شفاِرِق مف ِر. ِلذفِلكف فِي الفمف توونف ِمنف الفبفحف ِ وت ِ يوصف بت ِة الرح ِل عفظفمف . لفجف ونف نحمو يفتفرف مف وف اتفهو وف ففعوونف أفصف . هومف يفرف ِة إِِذ انفتفهفى الفِقطفافو صفاصف كفالفخو

: «يفا تفلفِفي! يفا تفلفِفي! ». ففقولفتو دا  ِللفبفارتِ جف ة : «مف نِيمف ِض سفِمعفنفا تفرف اِف الفرف رف . ِمنف أفطف ائِيلف رف ِ إِلفِه إِسف بت مف الرح دووا اسف جتِ ِر مف ائِِر الفبفحف زف . فِي جف بح الرح
قوطو ِب يفسف عف ِت الر  اِربف ِمنف صفوف يفكوونو أفنح الفهف ِض. وف ففخ  يفا سفاِكنف الفرف ة  وف ففرف حو عفب  وف لفيفكف رو با ». عف بووا نفهف بووا. النحاِهبوونف نفهف يفل  ِلي! النحاِهبوونف نفهف وف
اقا . ضو انفِسحف قفِت الفرف . اِنفسفحف لفتف لفزف ِض تفزف أوسوسف الفرف تف وف ففتفحف يفاِزيبف ِمنف الفعفلفِء انف ِ. لفنح مف ذو بِالفففخت خف ةِ يوؤف ففرف سفِط الفحو اِعدف ِمنف وف الصح ةِ وف ففرف فِي الفحو
لف ا ففسفقفطفتف وف ا ذفنفبوهف لفيفهف ثفقولف عف اِل وف زف الفِعرف لفدفلفتف كف تفدف اِن وف رف ن حا  كفالسحكف ضو تفرف ِت الفرف نححف عا . تفرف زو عف ضو تفزف عفِت الفرف زف عف ق قا . تفزف ضو تفشف قحقفِت الفرف تفشف

ى فِي فسفارف عا  كفأ مف عوونف جف مف يوجف ِض. وف ِض عفلفى الفرف لووكف الفرف مو نفدف الفعفلفِء فِي الفعفلفِء وف بح يوطفاِلبو جو ِم أفنح الرح يفكوونو فِي ذفِلكف الفيفوف تفعوودو تفقوومو. وف
فِي نف وف يفوف بفِل ِصهف لفكف فِي جف نووِد قفدف مف بح الفجو سو لفنح رف ى الشحمف زف توخف رو وف لو الفقفمف جف يفخف . وف دوونف ةۭ يفتفعفهح بفۭس. ثومح بفعفدف أفيحاۭم كفثِيرف لفيفِهمف فِي حف يوغفلفقو عف ۭن وف ِسجف

د  جف قودحامف شويووِخِه مف ِليمف. وف شف  .أوورو

ِصينفة  يفة  حف ة . قفرف مف جف ِدينفة  رو عفلفتف مف . لفنحكف جف ق  ِصدف انفة  وف نفذو الفقفِديِم أفمف قفاِصدوكف مو با . مف نفعفتف عفجف كف لفنحكف صف مف دو اسف مف . أفحف كف مو ب  أفنفتف إِلفِهي أوعفظتِ يفا رف
نا  ۭم عوتفاةۭ. لفنحكف كونفتف ِحصف يفةو أومف افو ِمنفكف قفرف تفخف كف شفعفب  قفِوي  وف ِرمو ِدينفة . لف يوبفنفى إِلفى الفبفِد. ِلذفِلكف يوكف رف أفعفاِجمف أفنف لف تفكوونف مف ما . قفصف دف رف

ِجيجف ِفضو ضف رتۭ فِي يفبفۭس تفخف ائِۭط. كفحف ةو الفعوتفاةِ كفسفيفۭل عفلفى حف رتِ إِذف كفانفتف نفففخف أ  ِمنف السحيفِل ِظلى ِمنف الفحف لفجف نا  ِللفبفائِِس فِي ِضيِقِه مف ِكيِن ِحصف ِللفِمسف
ۭ ِديت ۭر عفلفى دورف مف ةف خف ِليمف ائِنف وف ةف سفمف ِليمف بفِل وف ِميعِ الش عووِب فِي هفذفا الفجف نووِد ِلجف ب  الفجو نفعو رف يفصف يفۭم يوذفل  ِغنفاءو الفعوتفاةِ. وف رتۭ بِِظلتِ غف الفعفاِجِم. كفحف

تف وف لفعو الفمف ِم. يفبف غفطحى بِِه عفلفى كولتِ الومف الفِغطفاءف الفمو هف النتِقفاِب الحِذي عفلفى كولتِ الش عووِب وف جف بفِل وف يوففنِي فِي هفذفا الفجف . وف فتى  ۭ موصف ِديت ۭة دورف ِمخح ائِنف مو سفمف
ذفا ِم: «هووف يوقفالو فِي ذفِلكف الفيفوف لحمف. وف بح قفدف تفكف ِض لفنح الرح يفنفِزعو عفارف شفعفبِِه عفنف كولتِ الفرف وِه وف جو وعف عفنف كولتِ الفوو ب  الد مو سفحو السحيتِدو الرح يفمف إِلفى الفبفِد وف

وآبو فِي يودفاسو مو بفِل وف تفِقر  عفلفى هفذفا الفجف ِ تفسف بت لفِصِه». لفنح يفدف الرح حو بِخف نفففرف تفِهجو وف نفاهو. نفبف ب  انفتفظفرف نفا. هفذفا هووف الرح لحصف نفاهو ففخف نفا. انفتفظفرف هفذفا إِلفهو
اِرِك وف تِففاعِ أفسف حف ارف رف صف كفايِِد يفدفيفِه. وف عف مف هو مف عو ِكبفِريفاءف بفحف ففيفضف ا يفبفسوطو السحابِحو ِليفسف ِه فِيِه كفمف بفلفِة. ففيفبفسوطو يفدفيف زف اِء الفمف ا يودفاسو التتِبفنو فِي مف كفانِِه كفمف مف

اِب ِض إِلفى الت رف عوهو يولفِصقوهو بِالفرف هو. يفضف ِفضو .يفخف

ةو ةو الفبفارح لف الومح خو ابف ِلتفدف وا الفبفوف سفة . اِففتفحو ِمتفرف ارا  وف وف لفصف أفسف عفلو الفخف ِدينفة  قفِويحة . يفجف ِض يفهووذفا: «لفنفا مف نِيفِة فِي أفرف ِذِه الوغف ِم يوغفنحى بِهف فِي ذفِلكف الفيفوف
رف الد هووِر. ِ صفخف بت ِ إِلفى الفبفِد لفنح فِي يفاهف الرح بت كحلووا عفلفى الرح . تفوف ل  كتِ تفوف لفيفكف مو ففظوهو سفاِلما  سفاِلما  لفنحهو عف كحِن تفحف مف أفيِ الفمو انفةف. ذوو الرح افِظفةو الفمف الفحف
سفاِكيِن». لف الفبفائِِس أفقفدفامو الفمف لو ِرجف جف ا الرتِ اِب. تفدووسوهف ا بِالت رف ِض. يولفِصقوهف ا إِلفى الفرف عوهف تفِفعفةف. يفضف رف يفةف الفمو عو الفقفرف ِفضو سوكحانف الفعفلفِء يفضف لفنحهو يفخف
ةو النحففِس. وف ِركف شفهف إِلفى ِذكف ِمكف وف . إِلفى اسف نفاكف ب  انفتفظفرف كفاِمكف يفا رف يِق. ففِفي طفِريِق أفحف دتِ تفِقيمو سفبِيلف الصتِ سف ا الفمو دو أفي هف هتِ ة . تومف تِقفامف يِق اسف دتِ طفِريقو الصتِ

مو حف . يورف لف كوونفِة الفعفدف سف ِض يفتفعفلحمو سوكحانو الفمف كف فِي الفرف كفامو ا تفكوونو أفحف . لفنحهو ِحينفمف وِحي فِي دفاِخِلي إِلفيفكف أفبفتفِكرو يفتوكف فِي اللحيفِل. أفيفضا  بِرو تفهف بِنفففِسي اشف
ونف ِمنف زو يفخف ونف وف . يفرو ونف لف يفرو تفففعفتف يفدوكف وف ب  ارف ِ. يفا رف بت لفلف الرح ى جف لف يفرف ا  وف نفعو شفرت ِة يفصف تِقفامف ِض اِلسف . فِي أفرف لف لف يفتفعفلحمو الفعفدف نفافِقو وف الفمو
نفا سفادفة  لفيف لفى عف تفوف نفا قفِد اسف ب  إِلفهو ا الرح ا لفنفا. أفي هف تفهف نفعف اِلنفا صف مف عفلو لفنفا سفلفما  لفنحكف كولح أفعف ب  تفجف . يفا رف دفائِكف مف نفارو أفعف تفأفكولوهو ةِ عفلفى الشحعفِب وف الفغفيفرف

تف ب  ِزدف ةف يفا رف . ِزدفتف الومح ِرِهمف أفبفدفتف كولح ِذكف مف وف تفهو لفكف أفهف يِلفة  لف تفقوومو. ِلذفِلكف عفاقفبفتف وف . أفخف يوونف ات  لف يفحف وف . هومف أفمف كف مف دفكف نفذفكورو اسف حف . بِكف وف اكف ِسوف
بفلفى الحتِي توقفاِربو ا أفنح الفحو . كفمف اففتفة  ِعنفدف تفأفِديبِكف إِيحاهومف خف . سفكفبووا مو لفبووكف يِق طف ب  فِي الضتِ ِض. يفا رف اِف الفرف رف سحعفتف كولح أفطف . وف دفتف جح ةف. تفمف الومح



قوطف لفمف يفسف ِض وف لفصا  فِي الفرف نفعف خف نفا ِريحا . لفمف نفصف لفدف فنحنفا وف أ نفا كف يف بِلفنفا تفلفوح . حف ب  كف يفا رف ا هفكفذفا كونحا قودحامف اِضهف خف خو فِي مف رو تفصف ى وف الفِولفدفةف تفتفلفوح
يِلفةف. هفلومح يفا ِقطو الفخف ضو توسف الفرف شفاۭب وف اِب. لفنح طفلحكف طفل  أفعف وا يفا سوكحانف الت رف نحمو تفيفِقظووا. تفرف . اسف ثفثو . تفقوومو الفجو اتوكف وف يفا أفمف كوونفِة. تفحف سف سوكحانو الفمف
كفانِِه ِليوعفاقِبف إِثفمف سوكحاِن جو ِمنف مف رو ب  يفخف ذفا الرح . لفنحهو هووف تحى يفعفبورف الفغفضفبو يفظفۭة حف وف لوحف تفبِئف نفحف . اخف لفففكف ابفكف خف ِلقف أفبفوف أفغف اِدعفكف وف خف لف مف خو شفعفبِي ادف

ا بفعفدو ي قفتفلفهفا فِي مف لف توغفطتِ هفا وف اءف ضو ِدمف ِشفو الفرف ِض فِيِهمف ففتفكف الفرف

ِر. فِي يفقفتولو التتِنتِينف الحِذي فِي الفبفحف يفةف وف ِ وت تفحف يحةف الفمو اِربفةف. لفِويفاثفانف الفحف يحةف الفهف ِفِه الفقفاِسي الفعفِظيِم الشحِديِد لفِويفاثفانف الفحف ب  بِسفيف ِم يوعفاقِبو الرح فِي ذفِلكف الفيفوف
ارا . لفيفسف ِلي غفيفظ . لفيفتف عفلفيح نفهف ا لفيفل  وف سوهف رو ا أفحف ظفۭة. ِلئفلح يووقفعف بِهف ا كولح لفحف ِقيهف ا. أفسف اِرسوهف ب  حف اةِ: «أفنفا الرح تفهف شف ِة الفمو مف ن وا ِللفكفرف ِم غف ذفِلكف الفيفوف

لو تفقفبفِل يفتفأفصح سف ِعي». فِي الفمو نفعو مف لفحا  يفصف ِعي. صو لفحا  مف نفعو صو نِي ففيفصف سحكو بِِحصف عا . أفوف يفتفمف ا مف ِرقفهف أفحف ا وف لفيفهف ِجمف عف فهف سفكف فِي الفِقتفاِل ففأ الفحف كف وف الشحوف
ا لحقفتفهف ۭر إِذف طف جف قفتفِل قفتفلفهو؟ بِزف اِربِيِه أفوف قوتِلف كف بفِة ضف رف بفهو كفضف رف ارا . هفلف ضف كوونفِة ثِمف سف هف الفمف جف وونف وف لف يفمف ائِيلو وف رف يوففِرعو إِسف ِهرو وف . يوزف يفعفقووبو

بفحِ ذف ةِ الفمف ارف ِلِه كولح ِحجف عف ِطيحتِِه: فِي جف عو خف ِر نفزف هفذفا كول  الثحمف . وف ذفا يوكففحرو إِثفمو يفعفقووبف قِيحِة. ِلذفِلكف بِهف ِم الشحرف ا بِِريِحِه الفعفاِصففِة فِي يفوف الفهف ا. أفزف تفهف مف اصف خف
عفى قفففِر. هونفاكف يفرف وك  كفالف تفرو مف ور  وف جو هف كفنو مف سف دفة . الفمف حتِ تفوف ِصينفةف مو ِدينفةف الفحف . لفنح الفمف سفاتو لف الشحمف اِري وف ةۭ. لف تفقوومو السحوف كفسحرف ةِ ِكلفۭس مو ارف كفِحجف

انِعوهو هو صف مو حف ۭم ِلذفِلكف لف يفرف تووقِدوهفا. لفنحهو لفيفسف شفعفبا  ذفا ففهف ا تفتفكفسحرو ففتفأفتِي نِسفاء  وف انوهف ا تفيفبفسو أفغفصف ا. ِحينفمف انفهف يوتفِلفو أفغفصف بوضو وف هونفاكف يفرف لو وف الفِعجف
اِحدا  يفا بفنِي اِحدا  وف أفنفتومف تولفقفطوونف وف . وف رف اِدي ِمصف ِر إِلفى وف ى النحهف رف جف نِي ِمنف مف بح يفجف ِم أفنح الرح يفكوونو فِي ذفِلكف الفيفوف ابِلوهو. وف لفيفِه جف أحفو عف لف يفتفرف وف

ِ فِي بت دوونف ِللرح جو يفسف رف وف ِض ِمصف ِفي ونف فِي أفرف نف الفمف ِض أفش ورف وف بو بِبووۭق عفِظيۭم ففيفأفتِي التحائِهوونف فِي أفرف رف ِم أفنحهو يوضف يفكوونو فِي ذفِلكف الفيفوف . وف ائِيلف رف إِسف
ِليمف شف قفدحِس فِي أوورو بفِل الفمو الفجف

قفِوي  ِللسحيتِِد ذفا شفِديد  وف ِر. هووف مف وبِينف بِالفخف رو ضف ائِنف الفمف اِدي سفمف أفِس وف ائِِه الحِذي عفلفى رف اِل بفهف مف ِر الذحابِِل جف هف ِللزح ايِمف وف ى أفففرف ِر سوكفارف ِليِل ففخف يفل  ِلكف وف
رو هف يفكوونو الزح ايِمف. وف ى أفففرف ِر سوكفارف ِليلو ففخف ِل يودفاسو إِكف جو ِض بِِشدحةۭ. بِالفرف قفاهو إِلفى الفرف اِرففۭة قفدف أفلف ةۭ جف ِلۭك كفسفيفِل ِميفاۭه غفِزيرف هف ۭء مو ِد كفنفوف كفانفِهيفاِل الفبفرف

ِم ِهيف فِي يفِدِه. فِي ذفِلكف الفيفوف ا وف لفعوهف اهفا النحاِظرو ففيفبف يفِف الحتِي يفرف ةِ التتِيِن قفبفلف الصح ائِِن كفبفاكوورف اِدي السحمف أفِس وف ائِِه الحِذي عفلفى رف الو بفهف مف الذحابِلو جف
لفِء لفِكنح هفؤو بف إِلفى الفبفاِب. وف رف د ونف الفحف بفأفسا  ِللحِذينف يفرو اِء وف اِلِس ِللفقفضف اِء ِللفجف وحف الفقفضف رو اۭء ِلبفِقيحِة شفعفبِِه وف تفاجف بفهف اۭل وف مف ِليلف جف نووِد إِكف ب  الفجو يفكوونو رف

يفا. قفِلقفا فِي ؤف ِكِر. ضفلح فِي الر  سف . تفاهفا ِمنف الفمو رو مف ا الفخف مف ِكِر. ابفتفلفعفتفهو سف ا بِالفمو نححف النحبِي  تفرف ِكِر. الفكفاِهنو وف سف تفاهووا بِالفمو ِر وف مف ل وا بِالفخف أفيفضا  ضف
ففصووِلينف عفِن ففطووِمينف عفِن اللحبفِن ِللفمف نف يوففِهمو تفعفِليما ؟ أفِللفمف ِلمف عفِرففة  وف مو مف نف يوعفلتِ . ِلمف كفان  قفذفرا . لفيفسف مف فتف قفيفئا  وف تفلف ائِِد امف وف ِميعف الفمف اِء. ففإِنح جف الفقفضف

مو لتِ رف يوكف بِِلسفاۭن آخف نفاءف وف ففۭة لفكف . إِنحهو بِشف ۭض. هونفا قفِليل  هونفاكف قفِليل  ض  عفلفى ففرف ۭض. ففرف ض  عفلفى ففرف ۭر. ففرف ر  عفلفى أفمف ۭر. أفمف ر  عفلفى أفمف ِ؟ لفنحهو أفمف الث ِديت
:ِ بت لو الرح مف قفوف عووا. ففكفانف لفهو مف وا أفنف يفسف لفِكنف لفمف يفشفاؤو ». وف هفذفا هووف الس كوونو اِزحف وف وا الرح ةو. أفِريحو احف : «هفِذِه ِهيف الرح مف هفذفا الشحعفبف الحِذينف قفالف لفهو

وا يفنفكفِسرو اِء وف رف قوطووا إِلفى الفوف يفسف ۭض. هونفا قفِليل  هونفاكف قفِليل » ِليفذفهفبووا وف ضا  عفلفى ففرف ۭض. ففرف ضا  عفلفى ففرف ۭر. ففرف را  عفلفى أفمف ۭر. أفمف را  عفلفى أفمف «أفمف
ِت وف عف الفمف دا  مف نفا عفهف : «قفدف عفقفدف تومف ِليمف. لفنحكومف قولف شف لفةف هفذفا الشحعفِب الحِذي فِي أوورو ِء وو الف الفهوزف ِ يفا ِرجف بت عووا كفلفمف الرح مف ذووا. ِلذفِلكف اسف خف ادووا ففيوؤف يوصف وف
: ب  نفا». ِلذفِلكف هفكفذفا يفقوولو السحيتِدو الرح تفتفرف بِالفِغشتِ اسف فنفا وف أ لفجف نفا الفكفِذبف مف عفلف بفرف لف يفأفتِينفا لفنحنفا جف اِرفو إِذفا عف طو الفجف اِويفِة. السحوف عف الفهف نفعفنفا ِميثفاقا  مف صف وف

ارا  مف لف ِمطف الفعفدف يفطا  وف قح خف عفلو الفحف أفجف . وف بو رو نف لف يفهف نف آمف سحسا . مف ؤف اِويفۭة كفِريما  أفسفاسا  مو رف زف جف اۭن حف تِحف رف امف جف نف حف يفوف سو فِي ِصهف ستِ «هفئفنفذفا أوؤف
اِرفو إِذفا عفبفرف طو الفجف اِويفِة. السحوف عف الفهف لف يفثفبوتو ِميثفاقوكومف مف ِت وف وف عف الفمف دوكومف مف ى عفهف حف يومف ةف. وف تفارف اءو الستِ فو الفمف رو يفجف ف الفكفِذِب وف أ لفجف دو مف طوفو الفبفرف ففيفخف

رف اشف قفدف قفصف بفِر ففقفِط انفِزعفاجا ». لفنح الفِفرف مو الفخف يفكوونو ففهف فِي اللحيفِل وف اِر وف بورو فِي النحهف بفاحۭ يفعف ذوكومف ففإِنحهو كولح صف بفرف يفأفخو ا عف ِس. كولحمف تفكوونوونف لفهو ِللدحوف
لفهو الفغفِريبف طو ِليفففعفلف فِعف خف طفاِء ِعنفدف ِجبفعوونف يفسف ا فِي الفوف كفمف ب  وف اِصيمف يفقوومو الرح بفِل ففرف ا فِي جف اِف. لفنحهو كفمف اقف عفِن اِللفتِحف الفِغطفاءف ضف د ِد وف عفِن التحمف

ِض. نووِد عفلفى كولتِ الفرف ب  الفجو بوطوكومف لفنتِي سفِمعفتو ففنفاء  قفضفى بِِه السحيتِدو رف ِمينف ِلئفلح توشفدحدف رو كتِ تفهف . ففالنف لف تفكوونووا مو لفهو الفغفِريبف لف عفمف ِليفعفمف وف
ا هف هف جف ى وف دفهفا؟ أفلفيفسف أفنحهو إِذفا سفوح هتِ يومف هو وف ضف يفشوقح أفرف عف وف رف ۭم ِليفزف اِرثو كولح يفوف ثو الفحف رو ِلي. هفلف يفحف عووا قفوف مف اسف تووا وف تِي. انفصو وف عووا صف مف اسف غووا وف اوصف

هو. إِنح هو إِلفهو ِ يوعفلتِمو قت ِشدوهو. بِالفحف دووِدهفا؟ ففيورف الفقفطفانِيح فِي حو عفيحۭن وف كفاۭن مو الشحِعيرف فِي مف عو الفِحنفطفةف فِي أفتفلفۭم وف يفضف ونف وف ي الفكفم  يوذفرتِ يفبفذورو الش ونِيزف وف
سوهو رو حو لفنحهو لف يفدف ا. يودفق  الفقفمف ونو بِالفعفصف الفكفم  بفطو الش ونِيزو وف وِن بفلف بِالفقفِضيِب يوخف لفِة عفلفى الفكفم  ةو الفعفجف لف تودفارو بفكفرف جِ وف رف سو بِالنحوف رف الش ونِيزف لف يودف

ِم ففهف ِِ الف أفيِ عفِظيمو ِِ الرح نووِد. عفِجيبو ِ الفجو بت جف ِمنف قِبفِل رف رف قوهو. هفذفا أفيفضا  خف حف لفهو. لف يفسف يف خف لفتِِه وف ةف عفجف إِلفى الفبفِد ففيفسووقو بفكفرف

تفكوونو ِلي ن  وف زف حو ح  وف ايِقو أفِريئِيلف ففيفكوونو نفوف أفنفا أوضف يفادو. وف دو. ِزيدووا سفنفة  عفلفى سفنفۭة. ِلتفدوِر الفعف ا دفاوو لفيفهف لف عف يفۭة نفزف يفل  لفِريئِيلف لفِريئِيلف قفرف وف
اِب لوِك ِمنف الت رف ِفضو قفوف يفنفخف ِض وف لحِمينف ِمنف الفرف تفتفكف . ففتفتحِضِعينف وف تفاِرسف لفيفِك مف أوقِيمو عف ۭن وف لفيفِك بِِحصف ايِقو عف أوضف ةِ وف أوِحيطو بِِك كفالدحائِرف . وف فِريئِيلف أ كف

ةِ. ارح اففِة الفمف هوورو الفعوتفاةِ كفالفعوصف مف جو الفغوبفاِر الدحقِيِق وف دفائِِك كف هوورو أفعف مف يفِصيرو جو اِب. وف لوِك ِمنف الت رف يوشفقفشفقو قفوف ِض وف توِك كفِخيفاۭل ِمنف الفرف وف يفكوونو صف وف
لفۭم يفكوونو كفحو لفِهيِب نفاۭر آِكلفۭة. وف عفاِصۭف وف بفعفۭة وف وف ۭت عفِظيۭم بِزف صفوف لفۭة وف لفزف زف ۭد وف عف نووِد توففتفقفدو بِرف ِ الفجو بت تفة . ِمنف قِبفِل رف ظفۭة بفغف يفكوونو ذفِلكف فِي لفحف وف

ائِعو أفنحهو لومو الفجف ا يفحف يفكوونو كفمف ا. وف ايِقوونفهف الحِذينف يوضف ا وف عفلفى قِلفِعهف ا وف لفيفهف نتِِدينف عف تفجف نتِِدينف عفلفى أفِريئِيلف كول  الفمو تفجف ِم الفمو هوورو كولتِ الومف مف يفا اللحيفِل جو ؤف كفرو
هوورو كولتِ مف تفِهيفة . هفكفذفا يفكوونو جو شف نفففسوهو مو اِزح  وف إِذفا هووف رف تفيفِقظو وف بو ثومح يفسف رف شفانو أفنحهو يفشف لومو الفعفطف ا يفحف كفمف إِذفا نفففسوهو ففاِرغفة . وف تفيفِقظو وف يفأفكولو ثومح يفسف

بح ِكِر. لفنح الرح سف لفيفسف ِمنف الفمو وا وف نححو ِر. تفرف مف لفيفسف ِمنف الفخف وا وف وا. قفدف سفِكرو مو اعف تووا. تفلفذحذووا وف ابفهف انووا وف . تفوف نف يفوف بفِل ِصهف نتِِدينف عفلفى جف تفجف ِم الفمو الومف
تووِم خف ففِر الفمف يفا الفكولتِ ِمثفلف كفلفِم الستِ ؤف تف لفكومف رو ارف صف . وف ونف غفطحاهومف كومو النحاِظرو سفاؤو ؤف رو بِيفاءو وف مفضف عويوونفكومو. الفنف أفغف وحف سوبفاۭت وف لفيفكومف رو قفدف سفكفبف عف

يوقفالو لفهو: نف لف يفعفِرفو الفِكتفابفةف وف ففعو الفِكتفابو ِلمف تووم ». أفوف يودف خف تفِطيعو لفنحهو مف : «لف أفسف أف هفذفا» ففيفقوولو : «اقفرف ففعوونفهو ِلعفاِرِف الفِكتفابفِة قفائِِلينف الحِذي يفدف
فبفعفدفهو عفنتِي ا قفلفبوهو ففأ أفمح ففتفيفِه وف نِي بِشف مف رف أفكف بف إِلفيح بِففِمِه وف ِرفو الفِكتفابفةف». ففقفالف السحيتِدو: «لفنح هفذفا الشحعفبف قفِد اقفتفرف : « لف أفعف أف هفذفا» ففيفقوولو «اقفرف

ائِِه». مف مو فوهف تفِفي ففهف يفخف ائِِه وف كفمف ةو حو مف عفِجيبا  ففتفبِيدو ِحكف با  وف ذفا الشحعفِب عفجف نفعو بِهف ة  ِلذفِلكف هفئفنفذفا أفعوودو أفصف عفلحمف ِصيحةف النحاِس مو مف ِمنتِي وف اففتوهو خف تف مف ارف صف وف
! هفلف ِريِفكومف نف يفعفِرفونفا؟». يفا لفتفحف مف نفا وف نف يوبفِصرو : «مف يفقوولوونف ِة وف لفمف مف فِي الظ  الوهو مف ِ ففتفِصيرو أفعف بت مف عفِن الرح أفيفهو وا رف تومو قوونف ِليفكف يفل  ِللحِذينف يفتفعفمح وف

ةۭ ةۭ يفِسيرف دح »؟ أفلفيفسف فِي مو مف ا: «لفمف يفففهف ابِِلهف لفةو عفنف جف بف نفعفنِي». أفوف تفقوولو الفجو انِِعِه: «لفمف يفصف نووعو عفنف صف صف تحى يفقوولف الفمف يِن حف ابِلو كفالطتِ سفبو الفجف يوحف



دفادو يفزف يِ وف ِة عويوونو الفعومف لفمف الظ  تفنفظورو ِمنف الفقفتفاِم وف ففِر وف الف الستِ م  أفقفوف ِم الص  عو فِي ذفِلكف الفيفوف مف يفسف را ؟ وف عف سفبو وف تفانو يوحف الفبوسف تفانا  وف نفانو بوسف لو لوبف وح ا  يفتفحف ِجدت
انفقفطفعف كول  السحاِهِرينف عفلفى اِلثفِم الحِذينف ِزئو وف تفهف سف ففنِيف الفمو . لفنح الفعفاتِيف قفدف بفادف وف ائِيلف رف سفاِكينو النحاِس بِقود وِس إِسف تِفو مف يفهف ِ وف بت حا  بِالرح الفبفائِسوونف ففرف

اِهيمف ِلبفيفِت ب  الحِذي ففدفى إِبفرف ِل. ِلذفِلكف هفكفذفا يفقوولو الرح د وا الفبفارح بِالفبوطف صف نفِصِف فِي الفبفاِب وف ا  ِللفمو بووا ففخت نفصف ۭة وف ِلمف ِطئو بِكف عفلووا اِلنفسفانف يوخف جف
سوونف قود وسف يوقفدتِ ِمي وف سوونف اسف سفِطِه يوقفدتِ ِل يفدفيح فِي وف لفِدِه عفمف يفِة أفوف ؤف هو. بفلف ِعنفدف رو هو جف ففر  وف لفيفسف النف يفصف لو يفعفقووبو وف جف : «لفيفسف النف يفخف يفعفقووبف

دوونف تفعفِليما  رتِ تفمف يفتفعفلحمو الفمو ما  وف احِ ففهف وف ال و الفرف يفعفِرفو الضح . وف ائِيلف رف هفبوونف إِلفهف إِسف يفرف يفعفقووبف وف

ِطيئفۭة. الحِذينف ِطيئفة  عفلفى خف وِحي ِليفِزيدووا خف لفيفسف بِرو كوبوونف سفِكيبا  وف يفسف لفيفسف ِمنتِي وف أفيا  وف ونف رف رو مف يوجف تحى أفنحهو ب  حف ِدينف يفقوولو الرح رتِ تفمف يفل  ِللفبفنِينف الفمو وف
اءو تِمف اِلحف ل  وف جف نف خف عفوف نو فِرف . ففيفِصيرو لفكومف ِحصف رف وا بِِظلتِ ِمصف تفمو يفحف نف وف عفوف ِن فِرف فلووا ففِمي ِليفلفتفِجئووا إِلفى ِحصف أ لفمف يفسف رف وف يفذفهفبوونف ِليفنفِزلووا إِلفى ِمصف

لف عوونفِة وف . لفيفسف ِللفمف مف ِميعو ِمنف شفعفۭب لف يفنفففعوهو ِجلف الفجف . قفدف خف انِيسف سولوهو إِلفى حف بفلفغف رو وا فِي صووعفنف وف ارو هو صف سفاءف ؤف يا . لفنح رو رف ِخزف بِِظلتِ ِمصف
بفانو السحام  الطحيحارو الث عف الفسفدو الفففعفى وف ةو وف ا اللحبفوف ِضيقفۭة ِمنفهف ِض ِشدحةۭ وف نووِب: فِي أفرف ائِِم الفجف ِة بفهف ي  ِمنف ِجهف حف يِ. وف ِللفِخزف ِل وف جف ففعفِة بفلف ِللفخف نف ِللفمف

هفبف ا «رف توهف عفبفثا  ِلذفِلكف دفعفوف رف توِعينو بفاِطل  وف . ففإِنح ِمصف هومف إِلفى شفعفۭب لف يفنفففعو اِل كونووزف ِة الفِجمف نِمف عفلفى أفسف مف وف تفهو وف ِميِر ثفرف تفاِف الفحف ِملوونف عفلفى أفكف يفحف
لفد  كفذفبفة  د  أفوف رتِ تفمف ۭن آۭت ِللفبفِد إِلفى الد هووِر. لفنحهو شفعفب  مو مف هو فِي ِسففۭر ِليفكوونف ِلزف ِسمف ارف حۭ وف نفدفهومف عفلفى لفوف ِو ِف توبف هفذفا عِ لووِس». تفعفالف النف اكف الفجو
اِت. ونفا بِالنحاِعمف لتِمو اۭت. كف تفِقيمف سف وا لفنفا مو : «لف تفنفظورو ِللنحاِظِرينف وا» وف : «لف تفرو ائِينف ِ. الحِذينف يفقوولوونف ِللرح بت عووا شفِريعفةف الرح مف لفد  لفمف يفشفاءووا أفنف يفسف أفوف
: «لفنحكومف ائِيلف رف ». ِلذفِلكف هفكفذفا يفقوولو قود وسو إِسف ائِيلف رف اِمنفا قود وسف إِسف ِزلووا ِمنف أفمف اِدعفاۭت. ِحيدووا عفِن الطحِريِق. ِميلووا عفِن السحبِيِل. اعف خف وا مو انفظورو
تفِفعۭ يفأفتِي رف نفقفضتۭ نفاتِۭئ فِي ِجدفاۭر مو عۭ مو دف ا ِلذفِلكف يفكوونو لفكومف هفذفا اِلثفمو كفصف لفيفِهمف تومف عف تفنفدف اسف اجِ وف ِوجف اِلعف لفِم وف لفتومف عفلفى الظ  كح تفوف لف وف تومف هفذفا الفقفوف ففضف رف

اۭء ِف مف قفدفةِ أفوف ِلغفرف وف ِذ نفاۭر ِمنف الفمف ففة  لفخف وقِِه شفقف حو سف دو فِي مف تحى لف يووجف وقا  بِلف شفففقفۭة حف حو سف افِينف مف زح ِر إِنفاِء الفخف سفرو كفكفسف يوكف ظفۭة. وف هفد هو بفغفتفة  فِي لفحف
». ففلفمف تفشفاءووا. توكومف أفنِينفِة تفكوونو قووح الط مف دووِء وف . بِالفهو لوصوونف الس كووِن تفخف وعِ وف جو : «بِالر  ائِيلف رف ب  قود وسو إِسف ِ». لفنحهو هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح بت ِمنف الفجو
اِحۭد. ِمنف ةِ وف رف جف بو أفلفف  ِمنف زف رو . يفهف ِرعو طفاِردووكومف ». ِلذفِلكف يوسف كفبو يفۭل سفِريعفۭة نفرف «عفلفى خف . وف بوونف رو ». ِلذفِلكف تفهف بو رو يفۭل نفهف : «لف بفلف عفلفى خف قولفتومف وف

ِلذفِلكف يفقوومو . وف لفيفكومف أحفف عف ب  ِليفتفرف تفِظرو الرح ِلذفِلكف يفنف ۭة. وف ايفۭة عفلفى أفكفمف كفرف بفۭل وف أفِس جف تحى أفنحكومف تفبفقوونف كفسفاِريفۭة عفلفى رف بوونف حف رو سفۭة تفهف مف ةِ خف رف جف زف
لفيفكف ِعنفدف أحفو عف . يفتفرف ِليمف. لف تفبفِكي بوكفاء  شف كونو فِي أوورو نف يفسف يفوف نفتفِظِريِه. لفنح الشحعفبف فِي ِصهف ِميعِ مو . طووبفى ِلجف ۭ قت بح إِلفهو حف كومف لفنح الرح مف حف ِليفرف
يفنفاكف ى عف وكف بفعفدو بفلف تفرف عفلتِمو تفبِئو مو دحةِ. لف يفخف اء  فِي الشتِ مف يِق وف بفزا  فِي الضتِ يوعفِطيكومو السحيتِدو خو . وف تفِجيبو لفكف عو يفسف مف ا يفسف . ِحينفمف اِخكف ِت صورف صفوف
ا تفِميلوونف إِلفى الفيفسفاِر. ِحينفمف ا تفِميلوونف إِلفى الفيفِميِن وف ا». ِحينفمف لوكووا فِيهف . اسف لفففكف قفائِلفة : «هفِذِه ِهيف الطحِريقو ة  خف عفاِن كفِلمف مف أوذونفاكف تفسف عفلتِِميكف وف مو

ِجي». ثومح يوعفِطي رو ا: «اخف ائِۭض. تفقوولو لفهف ِة حف صف ا ِمثفلف فِرف هف حو رف بووِك. تفطف سف ثفاِل ذفهفبِكومو الفمف ِغشفاءف تِمف وتفِة وف نفحو تِكومو الفمف اثِيِل فِضح ففائِحف تفمف سوونف صف تونفجتِ وف
الفبفقفارو اِسعۭ. وف ع ى وف رف ِم فِي مف اِشيفتوكف فِي ذفِلكف الفيفوف عفى مف تفرف سفِمينا . وف ِض ففيفكوونو دفسفما  وف لحِة الفرف بفزف غف خو ضف بِِه وف عو الفرف رف ِعكف الحِذي تفزف رف طفرف زف مف

اۭق تفِفعفۭة سفوف رف ۭة مو عفلفى كولتِ أفكفمف بفۭل عفاۭل وف يفكوونو عفلفى كولتِ جف اةِ. وف رف الفِمذف ى بِالفِمنفسفِف وف ذفرح لححا  مو مف لففا  مو ضف تفأفكولو عف لو الفرف ِميرو الحتِي تفعفمف الفحف وف
عفاۭف كفنووِر ِس يفكوونو سفبفعفةف أفضف نوورو الشحمف ِس وف ِر كفنووِر الشحمف قفمف يفكوونو نوورو الف . وف اجو قوطو الفبفرف ا تفسف ِة ِحينفمف قفتفلفِة الفعفِظيمف ِم الفمف اِري ِميفاۭه فِي يفوف جف مف وف
ِريقو عفِظيم . شفففتفاهو الفحف تفِعل  وف شف بوهو مو ِ يفأفتِي ِمنف بفِعيۭد. غفضف بت مو الرح ذفا اسف بِِه. هووف رف ضح ضف ِفي رف يفشف بِِه وف رف شفعف ب  كفسف بورو الرح ۭم يفجف سفبفعفِة أفيحاۭم فِي يفوف
. ِضل  سفن  مو عفلفى فوكووِك الش عووِب رف بفاِل الس وِء وف ِم بِغورف بفلفِة الومف قفبفِة. ِلغفرف لوغو إِلفى الرح ۭر غفاِمۭر يفبف توهو كفنفهف نفففخف نفاۭر آِكلفۭة وف ِلسفانوهو كف طا  وف تفِلئفتفاِن سفخف مف مو

يوِري تِِه وف وف لفلف صف ب  جف عو الرح يوسفمتِ . وف ائِيلف رف ِر إِسف ِ إِلفى صفخف بت بفِل الرح حو قفلفۭب كفالسحائِِر بِالنحايِ ِليفأفتِيف إِلفى جف ففرف لفِة تفقفِديِس ِعيۭد وف لفيف نِيفة  كف تفكوونو لفكومف أوغف
يفكوونو . وف ِربو . بِالفقفِضيِب يفضف تفاعو أفش ورو ِ يفرف بت ِت الرح وف ۭد. لفنحهو ِمنف صف ةِ بفرف ارف ِحجف سفيفۭل وف ۭء وف لفِهيِب نفاۭر آِكلفۭة نفوف ۭب وف اِن غفضف يفجف اِعِه بِهف ولف ِذرف نوزو

فة  ِهيف يحأ هف ِس مو نفذو الفمف تحبفة  مو رف اِربوهو. لفنح «توففتفةف» مو ةۭ يوحف وۭب ثفائِرف رو بِحو الفِعيدفاِن. وف لفيفِه بِالد فووِف وف ب  عف ا الرح اِء الحتِي يونفِزلوهف ا الفقفضف وِر عفصف رو كول  مو
ِر ِكبفِريۭت تووقِدوهفا ِ كفنفهف بت ةو الرح ةۭ. نفففخف طفب  بِكفثفرف حف ا نفار  وف توهف اِسعفة  كوومف ِلِك عفِميقفة  وف أفيفضا  ِللفمف

لف ا  وف مف أفقفِويفاءو ِجدت سفاِن لفنحهو عفلفى الففورف ة  وف ا كفثِيرف بفاِت لفنحهف كف رف كحلوونف عفلفى الفمف يفتفوف يفِل وف تفنِدوونف عفلفى الفخف يفسف عوونفِة وف رف ِللفمف يفل  ِللحِذينف يفنفِزلوونف إِلفى ِمصف وف
عفلفى يفقوومو عفلفى بفيفِت ففاِعِلي الشحرتِ وف ِجعو بِكفلفِمِه وف لف يفرف يفأفتِي بِالشحرتِ وف ِكيم  وف هووف أفيفضا  حف . وف بح لوبوونف الرح لف يفطف ائِيلف وف رف ونف إِلفى قود وِس إِسف يفنفظورو

ا يفففنفيفاِن ِكلفهومف عفانو وف قوطو الفمو يفسف ِعينو وف ثورو الفمو د  يفدفهو ففيفعف ب  يفمو الرح . وف وح  سفد  لف رو مف جف لوهو يف خف ة  وف مف أونفاس  لف آِلهف ِري ونف ففهو ا الفِمصف أفمح عوونفِة ففاِعِلي اِلثفِم. وف مف
لف تِِهمف وف وف تفاعو ِمنف صف هووف لف يفرف عفاةِ وف اعفة  ِمنف الر  مف لفيفِه جف عفى عف بفلو (الحِذي يودف الشتِ قف ففِريسفتِِه الفسفدو وف ا يفِهر  ففوف : «كفمف ب  عا . لفنحهو هفكفذفا قفالف ِلي الرح مف
شفِليمف. نووِد عفنف أوورو ب  الفجو اِمي رف ِرفحۭة هفكفذفا يوحف ا. كفطويووۭر مو تِهف عفنف أفكفمف نف وف يفوف بفِل ِصهف بفِة عفنف جف ارف حف نووِد ِللفمو ب  الفجو ) هفكفذفا يفنفِزلو رف هووِرِهمف مف يفتفذفلحلو ِلجو

تِِه ثفانف فِضح اِحۭد أفوف فوضوونف كول  وف ِم يفرف . لفنف فِي ذفِلكف الفيفوف ِقينف تفعفمتِ ائِيلف عفنفهو مو رف تفدح بفنوو إِسف ِجعووا إِلفى الحِذي ارف ي». اِرف ِقذو. يفعففوو ففيونفجتِ اِمي ففيونف يوحف
يفكوونو اِم السحيفِف وف بو ِمنف أفمف رو سفيففو غفيفِر إِنفسفاۭن يفأفكولوهو ففيفهف ۭل وف جو قوطو أفش ورو بِسفيفِف غفيفِر رف يفسف ِطيئفة . وف ا لفكومف أفيفِديكومف خف نفعفتفهف ثفانف ذفهفبِِه الحتِي صف أفوف وف

لفهو تفن ور  فِي نف وف يفوف ب  الحِذي لفهو نفار  فِي ِصهف هو يفقوولو الرح سفاؤو ؤف تفِعبو رو ايفِة يفرف ِمنف الرح ولو وف ِف يفزو وف هو ِمنف الفخف رو خف صف يفِة. وف تف الفِجزف وهو تفحف تفارو خف مو
ِليمف شف أوورو

كفاۭن يفابِۭس كفِظلتِ اۭء فِي مف اقِي مف ةۭ ِمنف السحيفِل كفسفوف ِستفارف يحِ وف بفۭأ ِمنف الرتِ خف يفكوونو إِنفسفان  كفمف . وف أحسوونف ِ يفتفرف قت سفاءو بِالفحف ؤف رو ِلك  وف ِلكو مف ِل يفمف ذفا بِالفعفدف هووف
أفلفِسنفةو الفعفيِيتِينف توبفاِدرو مو ِعلفما  وف ِعينف تفففهف تفسفرتِ قولووبو الفمو غفى وف آذفانو السحاِمِعينف تفصف ِسرو عويوونو النحاِظِرينف وف لف تفحف يِيفۭة. وف عف ۭض مو ۭة فِي أفرف ةۭ عفِظيمف رف صفخف
لحمف عفلفى يفتفكف نفعف نِففاقا  وف لو إِثفما  ِليفصف قفلفبوهو يفعفمف ِم وف لحمو بِالل ؤف . لفنح اللحئِيمف يفتفكف اِكرو يوقفالو لفهو نفبِيل  لف الفمف عفى اللحئِيمو بفعفدو كفِريما  وف لف يودف ل ِم ففِصيحا . وف إِلفى التحكف
تحى اِل الفكفِذِب حف فقفوف ِلكف الفبفائِِسينف بِأ بفائِِث ِليوهف رو بِالفخف ِديئفة . هووف يفتفآمف اِكرو آلفتوهو رف الفمف شفاِن. وف بف الفعفطف يفقفطفعف شورف ائِعِ وف يوففِرغف نفففسف الفجف اۭء وف ِ بِاففتِرف بت الرح

ا الفبفنفاتو تِي. أفيحتوهف وف عفنف صف مف نف اسف ئِنحاتو قومف مف طف ا النتِسفاءو الفمو ائِِم يفقوومو. أفيحتوهف هووف بِالفكفرف رو وف ائِِم يفتفآمف ا الفكفِريمو ففبِالفكفرف أفمح . وف ِ قت ِكيِن بِالفحف ل ِم الفِمسف فِي تفكف
. ئِنحاتو مف طف ا الفمو تفِجففنف أفيحتوهف تِنفاءو لف يفأفتِي. اِرف . اِلجف ضفى الفِقطفافو اثِقفاتو لفنحهو قفدف مف ا الفوف نف أفيحتوهف تفِعدف ِلي. أفيحاما  عفلفى سفنفۭة تفرف ِغينف ِلقفوف اثِقفاتو اصف الفوف

ةِ. ثفِمرف ِة الفمو مف ِل الفكفرف ِمنف أفجف اةِ وف تفهف شف قووِل الفمو ِل الفحو ِ ِمنف أفجف اۭت عفلفى الث ِديت قفاِء لفِطمف تفنفطحقفنف عفلفى الفحف يفنف وف تفعفرح نف وف دف رح . تفجف اثِقفاتو ا الفوف نف أفيحتوهف تفِعدف ارف



. ِدينفِة قفدف توِركف هوورو الفمف مف رف قفدف هوِدمف. جو ِة. لفنح الفقفصف بفتفِهجف ِدينفِة الفمو حِ ِمنف الفمف تحى فِي كولتِ بويووِت الفففرف سفك  حف حف ك  وف لفعو شفوف ِض شفعفبِي يفطف عفلفى أفرف
تفانا  يحةو بوسف وح  ِمنف الفعفلفِء ففتفِصيرف الفبفرتِ لفيفنفا رو كفبف عف عفاِن. إِلفى أفنف يوسف عى  ِللفقوطف رف ِش مف حف ِميِر الفوف حا  ِلحف رف غفايِرف إِلفى الفبفِد مف ا مف ارف جو صف الفبورف ةو وف الفكفمف
أفنِينفة  إِلفى طومف ِل سوكوونا  وف لو الفعفدف عفمف ِل سفلفما  وف نفعو الفعفدف يفكوونو صو تفاِن يوِقيمو. وف لو فِي الفبوسف الفعفدف ق  وف يحِة الفحف كونو فِي الفبفرتِ را . ففيفسف عف تفانو وف سفبف الفبوسف يوحف وف

عو ِضيِض تووضف إِلفى الفحف ِر وف عف بووِط الفوف د  بِهو يفنفِزلو بفرف لحۭت أفِمينفۭة. وف حف فِي مف ئِنحۭة وف مف طف سفاِكنف مو فِي مف كفِن السحلفِم وف سف كونو شفعفبِي فِي مف يفسف الفبفِد. وف
اِر الفِحمف ِر وف لف الثحوف جو ونف أفرف حو سفرتِ اِرعوونف عفلفى كولتِ الفِميفاِه الفمو ا الزح ِدينفةو. طووبفاكومف أفي هف الفمف

. يفا بوونفكف ِب يفنفهف غو ِمنف النحهف ِحينف تفففرف بو وف رف ِريِب توخف . ِحينف تفنفتفِهي ِمنف التحخف بووكف لفمف يفنفهف ا النحاِهبو وف أفي هف بف وف رف أفنفتف لفمف توخف ِربو وف خف ا الفمو يفل  لفكف أفي هف وف
. ِمِن بفِت الش عووبو ِجيجِ هفرف ِت الضح وف دحةِ. ِمنف صف قفِت الشتِ نفا أفيفضا  فِي وف لفصف اِت. خف دفهومف فِي الفغفدفوف نفا. كونف عفضو نفا. إِيحاكف انفتفظفرف لفيف أحفف عف ب  تفرف رف

نف يفوف ف ِصهف لف ب  لفنحهو سفاِكن  فِي الفعفلفِء. مف لفيفِه. تفعفالفى الرح اكفضو عف نفدوِب يوتفرف اكوِض الفجو تفرف اِد. كف رف نفي الفجف لفبوكومف جف نفى سف يوجف مو. وف تِففاِعكف تفبفدحدفِت الومف ارف
سولو السحلفِم اِرجا . رو وا خف خو رف مف قفدف صف ذفا أفبفطفالوهو هو. هووف نفزو ِ ِهيف كف بت اففةو الرح خف عفِرففۭة. مف مف ۭة وف مف ِحكف لفۭص وف ةف خف ففرف قفاتِكف وف انو أفوف ل . ففيفكوونو أفمف عفدف قتا  وف حف
ارف . صف تفِلفف ِجلف لوبفنفانو وف . خف ضو تف ذفبولفِت الفرف تفدح بِإِنفسفاۭن. نفاحف . لفمف يفعف دونف ذفلف الفمو دف. رف . بفادف عفابِرو السحبِيِل. نفكفثف الفعفهف كفكو لفِت الستِ ةۭ. خف ارف رف يفبفكوونف بِمف
. ِشيۭش تفِلدوونف قفِشيشا . نفففسوكومف نفار  تفأفكولوكومف بفلوونف بِحف . تفحف تفِفعو عفدو. النف أفرف . النف أفصف ب  . افلنف أفقوومو يفقوولو الرح لو مف كفرف الفبفاِديفِة. نوثِرف بفاشفانو وف ونو كف شفارو
تفعفبف فِي ِشي. ارف ا الفقفِريبوونف بفطف ِرفووا أفي هف اعف نفعفتو وف ا صف ا الفبفِعيدوون مف عووا أفي هف مف قو بِالنحاِر. اِسف رف قفطووعفة  توحف اكا  مف وف قوودف ِكلفۭس أفشف تفِصيرو الش عووبو وف وف
ِة تِقفامف مو بِاِلسف لتِ تفكف الفمو ِ وف قت قفائِدف أفبفِديحۭة؟ السحاِلكو بِالفحف كونو فِي وف نف ِمنحا يفسف كونو فِي نفاۭر آِكلفۭة؟ مف نف ِمنحا يفسف . مف نفافِِقينف دفةو الفمو عف ذفِت الرتِ طفاةو. أفخف نف الفخو يفوف ِصهف

يفنفيفِه عفِن النحظفِر إِلفى الشحرتِ هووف فِي ضو عف يوغفمتِ اِء وف مف عِ الدتِ ةِ الحِذي يفسود  أوذونفيفِه عفنف سفمف وف شف يفِه ِمنف قفبفِض الرح اِلِم النحافِضو يفدف ظف سفبف الفمف كف اِذلو مف الرح
ضا  بفِعيدفة . قفلفبوكف يفتفذفكحرو يفاِن أفرف . تفرف ائِِه تفنفظورو عفيفنفاكف ِلكف بِبفهف ونفة . افلفمف أفمو ِميفاهوهو مف هو وف بفزف وهو. يوعفطفى خو أ لفجف وِر مف خو صوونو الص  . حو كونو الفعفاِلي يفسف

مو. اِك الفعفيِيح بِِلسفاۭن لف يوففهف رف ى: الشحعفبف الفغفاِمضف الل غفِة عفِن اِلدف ؟ الشحعفبف الشحِرسف لف تفرف اجف ابِي أفيفنف الحِذي عفدح الفبفرف . أفيفنف الفكفاتِبو أفيفنف الفجف عفبف الر 
. ا لف يفنفقفِطعو نفابِهف ء  ِمنف أفطف شفيف تفادوهفا إِلفى الفبفِد وف لفعو أفوف . لف توقف تفِقلو ة  لف تفنف يفمف ئِنتا  خف مف طف كفنا  مو سف ِليمف مف شف يفاِن أوورو يفاِدنفا. عفيفنفاكف تفرف ِدينفةف أفعف نف مف يفوف اونفظورف ِصهف

بح ا. (ففإِنح الرح تفازو فِيهف ة  لف تفجف ِفينفة  عفِظيمف سف ا قفاِرب  بِِمقفذفاۭف وف اِطِئ. لف يفِسيرو فِيهف اِسعفِة الشحوف عۭ وف تورف اۭر وف كفانو أفنفهف ب  الفعفِزيزو لفنفا مف بفلف هونفاكف الرح
ۭة ونف قِلفعا . ِحينفئِۭذ قوِسمف سفلفبو غفنِيمف . لف يفنفشورو دوونف قفاِعدفةف سفاِريفتِِهمف تف ِحبفالوِك. لف يوشفدتِ تفخف نفا). ارف لتِصو ِلكونفا هووف يوخف ب  مف ب  شفاِرعونفا. الرح قفاِضينفا. الرح

غففوورو اِلثفِم ا مف ». الشحعفبو السحاِكنو فِيهف تو ِرضف : «أفنفا مف لف يفقوولو سفاِكن  با . وف بووا نفهف جو نفهف ةۭ. الفعورف كفثِيرف

ِم طا  عفلفى كولتِ الومف ِ سفخف بت ا. لفنح ِللرح كول  نفتفائِِجهف كوونفةو وف سف هفا. الفمف ِملفؤو ضو وف عِ الفرف مف غووا. ِلتفسف ا الش عووبو اصف أفي هف عووا وف مف مو ِلتفسف ا الومف اِقفتفِربووا أفي هف
نفِد يفففنفى كول  جو . وف ائِِهمف تفِسيلو الفِجبفالو بِِدمف ا وف عفدو نفتفانفتوهف مف تفصف ِجيففوهو حو وف رف مف إِلفى الذحبفحِ. ففقفتفلفهومف توطف مف دفففعفهو هو مف رح . قفدف حف يفِشِهمف ا  عفلفى كولتِ جف وت مو حو وف

اِت سفيفِفي. اوف ِويف فِي السحمف قفاِط ِمنف التتِينفِة. لفنحهو قفدف رف الس  ِة وف مف ِق ِمنف الفكفرف رف تِثفاِر الفوف نفِدهفا يفنفتفثِرو كفانف كول  جو جۭ وف اتو كفدفرف اوف تفلفتفف  السحمف اِت وف اوف السحمف
ِم كولفى ِكبفاۭش. لفنح تويووۭس بِشفحف اۭف وف ِم ِخرف ۭم بِدف ف دفما  اطحلفى بِشفحف تفلف ِ سفيفف  قفِد امف بت يفنوونفِة. ِللرح توهو ِللدح مف رح عفلفى شفعفۭب حف ذفا عفلفى أفدوومف يفنفِزلو وف هووف

مف ابوهو تورف مف ِمنف الدحِم وف هو ضو ى أفرف وف تورف اِن وف عف الثتِيرف ولو مف الفعوجو ا وف عفهف ِشي  مف حف قوطو الفبفقفرو الفوف يفسف ِض أفدوومف. وف ذفبفحا  عفِظيما  فِي أفرف ةف وف رف ة  فِي بوصف ِ ذفبِيحف بت ِللرح
ا ِزففتا  هف ضو تفِصيرو أفرف ا ِكبفِريتا  وف ابوهف تورف هفا ِزففتا  وف ارو لو أفنفهف وح تفتفحف . وف نف يفوف ى ِصهف وف ِل دفعف اۭء ِمنف أفجف زف تِقفاۭم سفنفةف جف مف انف ِ يفوف بت . لفنح ِللرح نو ِم يوسفمح ِمنف الشححف

ا الفقووقو يفِرثوهف ا. وف تفازو فِيهف نف يفجف . إِلفى أفبفِد البِِدينف لف يفكوونو مف بو رف ۭر توخف ۭر إِلفى دفوف ا. ِمنف دفوف انوهف عفدو دوخف . إِلفى الفبفِد يفصف ارا  لف تفنفطفِفئو نفهف تفِعل . لفيفل  وف شف مو
ا سفائِهف ؤف كول  رو لفِك وف عوونفهو ِللفمو نف يفدف ا لفيفسف هونفاكف مف افوهف رف لفِء. أفشف ارو الفخف مف ِمطف اِب وف رف يفطو الفخف ا خف لفيفهف د  عف يومف ا وف كونفاِن فِيهف ابو يفسف الفغورف ِكي  وف الفكفرف فوذو وف قونف الف وف
وشو حو تولفقِي وو دفارا  ِلبفنفاِت النحعفاِم. وف ئفاِب وف كفنا  ِللذتِ سف ا ففتفكوونو مف سفجو فِي حوصوونِهف الفعفوف . الفقفِريصو وف كو لفعو فِي قوصووِرهفا الشحوف يفطف يفكوونوونف عفدفما . وف
تف بتِي تفحف تورف توففِرخو وف تفبِيضو وف ةو وف ِجرو النحكحازف لى. هونفاكف توحف حف يفِجدو ِلنفففِسِه مف تفِقر  اللحيفلو وف اِحبفهو. هونفاكف يفسف عوو صف ِش يفدف حف عفزو الفوف مف ى وف الفقفففِر بفنفاِت آوف

هو هووف اِحبفهو لفنح ففمف ء  صف قفدو. لف يوغفاِدرو شفيف اِحدفة  ِمنف هفِذِه لف توفف أووا. وف اقفرف ِ وف بت ا بِبفعفۭض. ففتتِشووا فِي ِسففِر الرح هف اِهينو بفعفضو تفِمعو الشحوف هونفاكف تفجف ا. وف ِظلتِهف
يحةو حو الفبفرتِ ا تفففرف كونو فِيهف ۭر تفسف ۭر ففدفوف ا. إِلفى دفوف يفِط. إِلفى الفبفِد تفِرثوهف ا بِالفخف ا لفهف تفهف يفدوهو قفسفمف عفة  وف ا قورف هووف قفدف أفلفقفى لفهف ا. وف عفهف مف هو هووف جف وحف رو رف وف قفدف أفمف

. هومف ونف شفارو لف وف مف اءو كفرف . بفهف نفانف دو لوبف جف ففعو إِلفيفِه مف نتِمو. يودف يورف اجا  وف يفبفتفِهجو ابفتِهف هفارا  وف ِهرو إِزف ِجِس. يوزف ِهرو كفالنحرف يوزف يفبفتفِهجو الفقفففرو وف ضو الفيفابِسفةو وف الفرف وف
ذفا افووا. هووف ائِِفي الفقولووِب: «تفشفدحدووا لف تفخف تفِعشفةف ثفبتِتووهفا. قوولووا ِلخف رف كفبف الفمو الر  ِخيفةف وف تفرف سف دووا الفيفاِديف الفمو اءف إِلفِهنفا. شفدتِ ِ بفهف بت دف الرح جف ونف مف يفرو

نحمو يفتفرف جو كفاِليحِل وف رف . ِحينفئِۭذ يفقفِفزو الفعف متِ تفتفففتححو آذفانو الص  يِ وف ». ِحينفئِۭذ تفتفففتححو عويوونو الفعومف لتِصوكومف يوخف ِ. هووف يفأفتِي وف اءو اح تِقفامو يفأفتِي. ِجزف كومو. اِلنف إِلفهو
ئفاِب فِي كفِن الذتِ سف اۭء. فِي مف عفطفشفةو يفنفابِيعف مف الفمف ما  وف ابو أفجف يفِصيرو السحرف قفففِر. وف ار  فِي الف أفنفهف يحِة ِميفاه  وف تف فِي الفبفرتِ رف ِس لفنحهو قفِد انفففجف رف ِلسفانو الفخف

نف سفلفكف فِي . مف مف ا نفِجس  بفلف ِهيف لفهو بورو فِيهف قفدحسفةو». لف يفعف ا «الطحِريقو الفمو طفِريق  يوقفالو لفهف تفكوونو هونفاكف ِسكحة  وف ِ. وف ِديت الفبفرف ِب وف ا دفار  ِللفقفصف بِِضهف رف مف
ِ بت ففِدي و الرح مف ا. وف ففِدي ونف فِيهف لوكو الفمف . بفلف يفسف دو هونفاكف ا. لف يووجف عفدو إِلفيفهف ففتفِرس  لف يفصف ش  مو حف . لف يفكوونو هونفاكف أفسفد . وف الو لف يفِضل  هح تحى الفجو الطحِريِق حف

دو التحنفه  نو وف زف بو الفحو رو يفهف . وف ِركفانِِهمف ح  يودف ففرف اج  وف وِسِهِم. ابفتِهف ؤو ح  أفبفِدي  عفلفى رو ففرف ن ۭم وف نف بِتفرف يفوف يفأفتوونف إِلفى ِصهف ِجعوونف وف يفرف

ِلكو أفش ورف سفلف مف أفرف ذفهفا. وف أفخف ِصينفِة وف دوِن يفهووذفا الفحف ِعدف عفلفى كولتِ مو ِلكف أفش ورف صف اِريبف مف قِيحا أفنح سفنفحف زف ِلِك حف ةف ِللفمف ابِعفِة عفشفرف كفانف فِي السحنفِة الرح وف
جف إِلفيفِه أفِليفاقِيمو رف اِر. ففخف قفِل الفقفصح كفِة الفعولفيفا فِي طفِريِق حف قففف ِعنفدف قفنفاةِ الفبِرف يفۭش عفِظيۭم ففوف قِيحا بِجف زف ِلِك حف ِليمف إِلفى الفمف شف بفشفاقفى ِمنف لفِخيشف إِلفى أوورو رف

ِلكو ِلكو الفعفِظيمو مف قِيحا: هفكفذفا يفقوولو الفمف زف بفشفاقفى: «قوولووا ِلحف مف رف . ففقفالف لفهو لو سفجتِ يووآخو بفنو آسفافف الفمو نفةو الفكفاتِبو وف ِشبف ِقيحا الحِذي عفلفى الفبفيفِت وف بفنو ِحلف
؟ إِنحكف تحى عفِصيتف عفلفيح ِن اتحكفلفتف حف النف عفلفى مف ِب. وف رف بفأفس  ِللفحف ة  وف شوورف ففتفيفِن هووف مف ا كفلفمو الشح لفتفهو؟ أفقوولو إِنحمف ا هووف هفذفا اِلتتِكفالو الحِذي اتحكف : مف أفش ورف

رف ِلكو ِمصف نو مف عفوف ا. هفكفذفا فِرف ثفقفبفتفهف فتِِه وف لفتف فِي كف ا دفخف لفيفهف د  عف ف أفحف أ كح رف الحتِي إِذفا تفوف ِة عفلفى ِمصف ضووضف رف بفِة الفمف قفِد اتحكفلفتف عفلفى عوكحاِز هفِذِه الفقفصف
امف : أفمف شفِليمف لوورو قفالف ِليفهووذفا وف هو وف ذفابِحف مف تفففعفاتِِه وف رف قِيحا مو زف الف حف لفنفا أفففلفيفسف هووف الحِذي أفزف ِ إِلفِهنفا اتحكف بت إِذفا قولفتف ِلي: عفلفى الرح لفيفِه. وف ِلينف عف كتِ تفوف ِميعِ الفمو ِلجف
اِحۭد اۭل وف هف وف جف د  وف ! ففكفيففف تفرو اِكبِينف ا رف لفيفهف عفلف عف تفطفعفتف أفنف تفجف ۭس إِِن اسف ِطيكف أفلفففيف ففرف وعف ِلكف أفش ورف ففأ اِهنف سفيتِِدي مف . ففالنف رف دوونف جو بفحِ تفسف ذف هفذفا الفمف

ب  ا؟ الرح ِربفهف ِض لوخف ِعدفتو عفلفى هفِذِه الفرف ِ صف بت النف هفلف بِدووِن الرح سفاۭن؟ وف فورف كفبفاۭت وف رف ِل مف رف لفجف تفتحِكلو عفلفى ِمصف غفاِر وف ِمنف عفبِيِد سفيتِِدي الصتِ



ِ نفا بِالفيفهووِديت لتِمف لف توكف هو وف مو ِ لفنحنفا نفففهف اِميت مف عفبِيدفكف بِالفرف لتِ بفشفاقفى: «كف يووآخو ِلرف نفةو وف ِشبف ا». ففقفالف أفِليفاقِيمو وف ِربفهف اخف ِض وف : إِلفى هفِذِه الفرف عفدف قفالف ِلي اصف
اِل جف ذفا الفكفلفم؟ أفلفيفسف إِلفى الرتِ لحمف بِهف لفنِي سفيتِِدي لفتفكف سف إِلفيفكف أفرف بفشفاقفى: «هفلف إِلفى سفيتِِدكف وف سفاِمعِ الشحعفِب الحِذينف عفلفى الس وِر». ففقفالف رف فِي مف

ِلِك عووا كفلفمف الفمف مف ِ: «اسف ۭت عفِظيۭم بِالفيفهووِديت وف نفادفى بِصف بفشفاقفى وف قففف رف ؟». ثومح وف عفكومف مف مف لفهو بووا بفوف رف يفشف مف وف تفهو اِلِسينف عفلفى الس وِر ِليفأفكولووا عفِذرف الفجف
ِقذونفا قفاذا  يونف ِ قفائِل : إِنف بت قِيحا تفتحِكلوونف عفلفى الرح زف عفلفكومف حف لف يفجف قِيحا لفنحهو لف يفقفِدرو أفنف يونفِقذفكومف وف زف كومف حف دفعف : لف يفخف ِلكو . هفكفذفا يفقوولو الفمف ِلِك أفش ورف الفعفِظيِم مف
كولووا وا إِلفيح وف جو رو اخف لفحا  وف ِعي صو ِقدووا مف : اعف ِلكو أفش ورف قِيحا. لفنحهو هفكفذفا يفقوولو مف زف عووا ِلحف مف . لف تفسف ِلِك أفش ورف ِدينفةو إِلفى يفِد مف ففعو هفِذِه الفمف . لف تودف ب  الرح

ۭر مف خف ِض ِحنفطفۭة وف ِضكومف أفرف ۭض ِمثفِل أفرف ذفكومف إِلفى أفرف آخو تحى آتِيف وف اءف بِئفِرِه حف اِحۭد مف بووا كول  وف رف اشف اِحۭد ِمنف تِينفتِِه وف كول  وف ففنفتِِه وف اِحۭد ِمنف جف كول  وف
ففادف؟ أفرف اةف وف مف ةو حف ؟ أفيفنف آِلهف ِلِك أفش ورف هو ِمنف يفِد مف ضف اِحۭد أفرف ِم كول  وف ةو الومف قفذف آِلهف ِقذونفا. هفلف أفنف ب  يونف قِيحا قفائِل : الرح زف كومف حف وۭم. لف يفغورح كورو بفۭز وف ِض خو أفرف

شفِليمف ِمنف ب  أوورو ِقذف الرح تحى يونف مف ِمنف يفِدي حف هو ضف قفذف أفرف اِضي أفنف ِة هفِذِه الفرف نف ِمنف كولتِ آِلهف ةف ِمنف يفِدي؟ مف قفذووا السحاِمرف ايِمف؟ هفلف أفنف وف ةو سفففرف أفيفنف آِلهف
يووآخو بفنو ِشبفنفةو الفكفاتِبو وف ِقيحا الحِذي عفلفى الفبفيفِت وف اءف أفِليفاقِيمو بفنو ِحلف : «لف توِجيبووهو». ففجف ِلِك كفانف رف الفمف ۭة لفنح أفمف لفمف يوِجيبووا بِكفِلمف يفِدي؟» ففسفكفتووا وف

بفشفاقفى وهو بِكفلفِم رف بفرو فخف قفة  ففأ زح مف مف مو ثِيفابوهو قِيحا وف زف لو إِلفى حف سفجتِ آسفافف الفمو

نفِة شويووخف الفكفهف ِشبفنفةف الفكفاتِبف وف سفلف أفِليفاقِيمف الحِذي عفلفى الفبفيفِت وف أفرف ِ. وف بت لف بفيفتف الرح دفخف حۭ وف تفغفطحى بِِمسف قف ثِيفابفهو وف زح قِيحا ذفِلكف مف زف ِلكو حف ا سفِمعف الفمف ففلفمح
إِهفانفۭة لفنح الفِجنحةف دفنفتف إِلفى تفأفِديۭب وف مو ِشدحةۭ وف مو يفوف قِيحا: هفذفا الفيفوف زف ِ. ففقفالووا لفهو: «هفكفذفا يفقوولو حف يفاءف بفِن آمووصف النحبِيت سووحۭ إِلفى إِشفعف ينف بِمو تفغفطتِ مو

بتِخف عفلفى الفكفلفِم الحِذي يح ففيووف ِلكو أفش ورف سفيتِدوهو ِليوعفيتِرف اِللفهف الفحف سفلفهو مف بفشفاقفى الحِذي أفرف عو كفلفمف رف مف بح إِلفهفكف يفسف ةف عفلفى الفِولفدفةِ. لفعفلح الرح لف قووح ِلِد وف وف الفمف
: يتِِدكومف يفاءو: «هفكفذفا تفقوولوونف ِلسف مف إِشفعف . ففقفالف لفهو يفاءف قِيحا إِلفى إِشفعف زف ِلِك حف اءف عفبِيدو الفمف ودفةِ». ففجف جو وف ِل الفبفِقيحِة الفمف ففعف صفلفة  لفجف . ففارف ب  إِلفهوكف سفِمعفهو الرح
ِجعو يفرف بفرا  وف عو خف مف وحا  ففيفسف عفلو فِيِه رو . هفئفنفذفا أفجف ِلِك أفش ورف انو مف دحفف عفلفيح بِِه ِغلفمف فف بِسفبفِب الفكفلفِم الحِذي سفِمعفتفهو الحِذي جف : لف تفخف ب  هفكفذفا يفقوولو الرح

سفِمعف عفنف . وف لف عفنف لفِخيشف تفحف اِربو ِلبفنفةف لفنحهو سفِمعف أفنحهو ارف ِلكف أفش ورف يوحف دف مف جف وف بفشفاقفى وف عف رف جف ِضِه». ففرف ِقطوهو بِالسحيفِف فِي أفرف أوسف ِضِه وف إِلفى أفرف
كف دفعف ِلكف يفهووذفا: لف يفخف قِيحا مف زف ونف حف لتِمو قِيحا قفائِل : «هفكفذفا توكف زف سول  إِلفى حف سفلف رو ا سفِمعف أفرف ». ففلفمح اِربفكف جف ِليوحف رف ل : «قفدف خف ِلِك كووشف قفوف هفاقفةف مف تِرف

ا. ِريِمهف اِضي ِلتفحف ِميعِ الفرف لووكو أفش ورف بِجف ا ففعفلف مو . إِنحكف قفدف سفِمعفتف مف ِلِك أفش ورف ِليمو إِلفى يفِد مف شف ففعو أوورو لفيفِه قفائِل : لف تودف ل  عف كتِ تفوف إِلفهوكف الحِذي أفنفتف مو
اةف مف ِلكو حف ؟ أفيفنف مف بفنِي عفدفنف الحِذينف فِي تفلفسحارف صففف وف رف انف وف ارف حف انف وف وزف مف آبفائِي جو لفكفهو لفِء الحِذينف أفهف ِم هفؤو ةو الومف قفذف آِلهف ؟ هفلف أفنف و أفنفتف هفلف تفنفجو وف

ِ بت امف الرح هفا أفمف نفشفرف ِ وف بت ِعدف إِلفى بفيفِت الرح أفهفا ثومح صف قفرف سوِل وف سفائِلف ِمنف يفِد الر  قِيحا الرح زف ذف حف فخف ا؟». ففأ ِعوح هفيفنفعف وف ايِمف وف وف ِدينفِة سفففرف ِلكو مف مف ففادف وف ِلكو أفرف مف وف
. ضف الفرف اِت وف اوف نفعفتف السحمف ِض. أفنفتف صف اِلِك الفرف مف دفكف ِلكولتِ مف حف وبِيِم أفنفتف هووف اِللفهو وف قف الفكفرو اِلسف ففوف ائِيلف الفجف رف نووِد إِلفهف إِسف بح الفجو لحى: «يفا رف صف وف
لووكف أفش ورف ب  إِنح مو قتا  يفا رف . حف يح ف الفحف لفهو ِليوعفيتِرف اح سف اِريبف الحِذي أفرف عف كولح كفلفِم سفنفحف مف اسف انفظورف وف ب  عفيفنفيفكف وف عِ. اففتفحف يفا رف مف اسف ب  أوذونفكف وف أفِملف يفا رف
ب  ا الرح النف أفي هف . وف فبفادووهومف . ففأ ر  جف حف شفب  وف نفعفةو أفيفِدي النحاِس خف ة  بفلف صف مف لفيفسووا آِلهف مف إِلفى النحاِر لفنحهو تفهو دفففعووا آِلهف مف وف هو ضف أفرف ِم وف بووا كولح الومف رح قفدف خف
ب  قِيحا قفائِل : «هفكفذفا يفقوولو الرح زف سفلف إِشفعفيفاءو بفنو آمووصف إِلفى حف فرف ». ففأ دفكف حف ب  وف ا أفنحكف أفنفتف الرح ِض كولتِهف اِلكو الفرف مف لفمف مف نفا ِمنف يفِدِه ففتفعف لتِصف نفا خف إِلفهو
اءو أفتف بِكف الفعفذفرف زف تفهف . اسف تفكف تفقفرف لفيفِه. احف ب  عف لحمف بِِه الرح : هفذفا هووف الفكفلفمو الحِذي تفكف ِلِك أفش ورف اِريبف مف ِة سفنفحف لحيفتف إِلفيفِه ِمنف ِجهف ائِيلف الحِذي صف رف إِلفهو إِسف

؟ عفلفى ففعفتف إِلفى الفعفلفِء عفيفنفيفكف قفدف رف تا  وف وف لحيفتف صف نف عف عفلفى مف دحففتف وف جف تف وف نف عفيحرف ا. مف أفسفهف شفِليمف رف ِت ابفنفةو أوورو كف أفنفغفضف وف . نفحف نف يفوف ابفنفةو ِصهف
لف أفففضف هو الطحِويلف وف زف فقفطفعو أفرف ِ الفِجبفاِل ِعقفاِب لوبفنفانف ففأ تو إِلفى عولووت ِعدف كفبفاتِي قفدف صف رف ةِ مف : بِكفثفرف قولفتف تف السحيتِدف وف ! عفنف يفِد عفبِيِدكف عفيحرف ائِيلف رف قود وِس إِسف

نفذو الفبفِعيِد ؟ مو عف مف . أفلفمف تفسف رف اِن ِمصف لفجف ِميعف خو ِن قفدفِمي جف فو بِبفطف أونفشتِ شفِربفتو ِميفاها  وف تو وف ففرف ِلِه. أفنفا قفدف حف مف رف كفرف عف ِه وف ِ لو أفقفصفى عولووت خو أفدف ِوِه وف سفرف
ارو الفيفِدي قفِد ا قِصف ِربفة . ففسوكحانوهف ابِيف خف وف تحى تفِصيرف رف نفۭة حف صح حف دوۭن مو ِريِب مو توهو. النف أفتفيفتو بِِه. ففتفكوونو ِلتفخف رف ِة صفوح قفِديمف نفذو الفيحاِم الف نفعفتوهو. مو صف
وِجكف رو خو لووِسكف وف اِلم  بِجو لفِكنحنِي عف ِه. وف ِ وت لففووحِ قفبفلف نومو الفمف كف ِشيِش الس طووحِ وف ِر كفحف ضف كفالنحبفاِت الفخف قفِل وف ِب الفحف وا كفعوشف ارو ِجلووا. صف خف تفاعووا وف ارف

د كف فِي أفرو تِي فِي شفففتفيفكف وف شفِكيمف تِي فِي أفنفِفكف وف امف عو ِخزف ِعدفا إِلفى أوذونفيح أفضف ففتفكف قفدف صف رف عفجف انفكف عفلفيح وف . لفنح هفيفجف انِكف عفلفيح هفيفجف وِلكف وف دوخو وف
عوونف رف ا تفزف ا السحنفةو الثحاِلثفةو ففِفيهف أفمح ففة  وف فِي السحنفِة الثحانِيفِة ِخلف يعا  وف ةو: تفأفكولوونف هفِذِه السحنفةف ِزرتِ هفِذِه لفكف الفعفلفمف الطحِريِق الحِذي ِجئفتف فِيِه. «وف

. قو ا ففوف را  إِلفى مف نفعوونف ثفمف يفصف ففلف وف لوونف إِلفى أفسف ونف ِمنف بفيفِت يفهووذفا الفبفاقوونف يفتفأفصح يفعوودو النحاجو هفا. وف ارف تفأفكولوونف أفثفمف وما  وف تفغفِرسوونف كورو ِصدوونف وف تفحف وف
: «لف ِلِك أفش ورف ب  عفنف مف نفعو هفذفا». ِلذفِلكف هفكفذفا يفقوولو الرح نووِد تفصف ِ الفجو بت ةو رف يفرف . غف نف يفوف بفِل ِصهف ونف ِمنف جف نفاجو جو بفِقيحة  وف رو شفِليمف تفخف لفنحهو ِمنف أوورو

ِدينفِة إِلفى هفِذِه الفمف ِجعو وف اءف فِيِه يفرف سفة . فِي الطحِريِق الحِذي جف ا ِمتفرف لفيفهف لف يوِقيمو عف ۭس وف ا بِتورف لفيفهف لف يفتفقفدحمو عف ما  وف ِمي هونفاكف سفهف لف يفرف ِدينفةف وف لو هفِذِه الفمف خو يفدف
يفِش بف ِمنف جف رف ضف ِ وف بت لفكو الرح جف مف رف دف عفبفِدي». ففخف ِل دفاوو ِمنف أفجف ِل نفففِسي وف ا ِمنف أفجف هف لتِصف ِدينفِة لوخف اِمي عفنف هفِذِه الفمف أوحف . وف ب  لو يفقوولو الرح خو لف يفدف

أفقفامف فِي اِجعا  وف ذفهفبف رف ِلكو أفش ورف وف اِريبو مف فف سفنفحف يتِتفة . ففانفصفرف ثفث  مف ِميعا  جو بفاحا  إِذفا هومف جف وا صف ا بفكحرو انِينف أفلففا . ففلفمح ثفمف سفة  وف مف خف أفش ورف ِمئفة  وف
نوهو د ونف ابف حف لفكف أفسفرف مف اطف. وف ارف ِض أفرف ا إِلفى أفرف وف نفجف نفاهو بِالسحيفِف وف رو ابف آصف شفرف لفكو وف مح رف بفهو أفدف رف وخف إِلفِهِه ضف رو ا هووف سفاِجد  فِي بفيفِت نِسف فِيمف ى. وف نِينفوف

ضا  عفنفهو ِعوف

.« لف تفِعيشو وتو وف ِص بفيفتفكف لفنحكف تفمو : أفوف ب  قفالف لفهو: «هفكفذفا يفقوولو الرح يفاءو بفنو آمووصف النحبِي  وف اءف إِلفيفِه إِشفعف ِت ففجف وف قِيحا ِللفمف زف ِرضف حف فِي تِلفكف الفيحاِم مف
بفكفى ». وف سفنف فِي عفيفنفيفكف ففعفلفتو الفحف بِقفلفۭب سفِليۭم وف انفِة وف كف بِالفمف امف تو أفمف ب  اذفكورف كفيففف ِسرف لحى: «آِه يفا رف صف ائِِط وف هو إِلفى الفحف هف جف قِيحا وف زف هف حف جح ففوف

أفيفتو . قفدف رف : قفدف سفِمعفتو صفلفتفكف دف أفبِيكف ب  إِلفهو دفاوو قِيحا: هفكفذفا يفقوولو الرح زف قولف ِلحف : «اذفهفبف وف يفاءف ِ إِلفى إِشفعف بت لو الرح ارف قفوف قِيحا بوكفاء  عفِظيما . ففصف زف حف
ةو هفِذِه لفكف الفعفلفمف ِدينفِة. وف اِمي عفنف هفِذِه الفمف أوحف ِدينفةف. وف هفِذِه الفمف ِقذوكف وف ِلِك أفش ورف أونف ِمنف يفِد مف ةف سفنفة . وف سف عفشفرف مف . هفئفنفذفا أوِضيفو إِلفى أفيحاِمكف خف وعفكف دومو

ِس عفشفرف ازف بِالشحمف اِت آحف جف لف فِي دفرف اِت الحِذي نفزف جف عو ِظلح الدحرف جتِ لحمف بِِه: هفئفنفذفا أورف رف الحِذي تفكف بح يفففعفلو هفذفا الفمف ِ عفلفى أفنح الرح بت ِمنف قِبفِل الرح
ِضِه. أفنفا رف شوِفيف ِمنف مف ِرضف وف ِلِك يفهووذفا إِذف مف قِيحا مف زف ا. ِكتفابفة  ِلحف لفتفهف اِت الحتِي نفزف جف اۭت فِي الدحرف جف سو عفشفرف دفرف عفِت الشحمف جف اِء». ففرف رف اۭت إِلفى الفوف جف دفرف

عف يفاِء. لف أفنفظورو إِنفسفانا  بفعفدو مف ِض الفحف بح فِي أفرف ى الرح . قولفتو لف أفرف تو بفِقيحةف ِسنِيح ِدمف اِويفِة. قفدف أوعف اِب الفهف : «فِي ِعزتِ أفيحاِمي أفذفهفبو إِلفى أفبفوف قولفتو
تو إِلفى خف رف اللحيفلف توففنِينِي. صف ارف وف ِل يفقفطفعونِي. النحهف يفاتِي. ِمنف النحوف ائِِك حف اِعي. لفففففتو كفالفحف ِة الرح يفمف انفتفقفلف عفنتِي كفخف قفلفعف وف كفنِي قفِد انف سف سوكحاِن الفففانِيفِة. مف
ة  عوففتف عفيفنفايف نفاِظرف ۭة. قفدف ضف امف مف ِدرو كفحف . أفهف قفِزقۭة هفكفذفا أفِصيحو زف الحلفيفلف توففنِينِي. كفسونوونۭة مو ارف وف ِميعف ِعظفاِمي. النحهف مو جف شتِ بفاحِ. كفالفسفِد هفكفذفا يوهف الصح



ا ةِ نفففِسي. أفي هف ارف رف ِل مف ل  كولح ِسنِيح ِمن أفجف هتِ تفمف شحى مو . أفتفمف هووف قفدف ففعفلف لحمو ففإِنحهو قفالف ِلي وف اذفا أفتفكف اِمنا . بِمف . كونف ِلي ضف ايفقفتو ب  قفدف تفضف إِلفى العفلفِء. يفا رف
دفةِ الفهفلفِك هف أفنفتف تفعفلحقفتف بِنفففِسي ِمنف وف ةو وف ارف رف لفتف ِليف الفمف وح ِة قفدف تفحف ذفا ِللسحلفمف يِينِي. هووف توحف ِفينِي وف وِحي ففتفشف يفاةِ رو ا كول  حف بِهف يوونف وف ِذِه يفحف السحيتِدو بِهف
ي  ي  الفحف . الفحف انفتفكف ِ أفمف بت ابِطوونف إِلفى الفجو و الفهف جو . لف يفرف كف تو لف يوسفبتِحو وف . الفمف دوكف مف اِويفةف لف تفحف . لفنح الفهف طفايفايف ِركف كولح خف اءف ظفهف رف تف وف حف ففإِنحكف طفرف
يفاءو قفدف كفانف إِشفعف ِ». وف بت يفاتِنفا فِي بفيفِت الرح تفاِرنفا كولح أفيحاِم حف فوف لفِصي. ففنفعفِزفو بِأ ب  ِلخف . الرح قحكف فو الفبفنِينف حف مف. الفبو يوعفرتِ ا أفنفا الفيفوف دوكف كفمف مف هووف يفحف

ِ؟ بت عفدو إِلفى بفيفِت الرح ةو أفنتِي أفصف ا ِهيف الفعفلفمف : «مف فلف قِيحا سفأ زف حف أف». وف بفِل ففيفبفرف دووهو عفلفى الدح متِ يوضف صف تِيۭن وف ذووا قورف : «ِليفأفخو «قفالف

قِيحا زف . ففففِرحف بِِهمف حف ِرضف ثومح صفحح قِيحا لفنحهو سفِمعف أفنحهو مف زف هفِديحة  إِلفى حف سفائِلف وف ِلكو بفابِلف رف ودفخو بفلفدفانف بفنو بفلفدفانف مف رو سفلف مف اِن أفرف مف فِي ذفِلكف الزح
ء  لفمف يوِرِهمف إِيحاهو ائِنِِه. لفمف يفكونف شفيف زف ِجدف فِي خف ا وو كولح مف تِِه وف ِلحف كولح بفيفِت أفسف يفتف الطحيتِبف وف الزح يفابف وف الفطف الذحهفبف وف ةف وف ائِِرِه: الفِفضح اهومف بفيفتف ذفخف أفرف وف

قِيحا: زف ؟» ففقفالف حف اءووا إِلفيفكف ِمنف أفيفنف جف الو وف جف لفِء الرتِ اذفا قفالف هفؤو فلفهو: «مف أ سف قِيحا وف زف ِلِك حف يفاءو النحبِي  إِلفى الفمف اءف إِشفعف لفِكِه. ففجف فِي كولتِ مو قِيحا فِي بفيفتِِه وف زف حف
ء  لفمف ائِنِي شفيف زف ا فِي بفيفتِي. لفيفسف فِي خف أووا كولح مف قِيحا: «رف زف ؟» ففقفالف حف أووا فِي بفيفتِكف اذفا رف : «مف فلف ». ففسفأ ۭض بفِعيدفةۭ ِمنف بفابِلف اءووا إِلفيح ِمنف أفرف «جف

ِم إِلفى كف إِلفى هفذفا الفيفوف نفهو آبفاؤو زف ا خف مف ا فِي بفيفتِكف وف ا كول  مف لو فِيهف مف ذفا تفأفتِي أفيحام  يوحف نووِد: هووف ِ الفجو بت لف رف عف قفوف مف قِيحا: «اسف زف أوِرِهمف إِيحاهو». ففقفالف إِشفعفيفاءو ِلحف
قِيحا زف ». ففقفالف حف ِلِك بفابِلف ِر مف يفانا  فِي قفصف ذوونف ففيفكوونوونف ِخصف ونف ِمنفكف الحِذينف تفِلدوهومف يفأفخو جو رو ِمنف بفنِيكف الحِذينف يفخف . وف ب  ء  يفقوولو الرح كو شفيف . لف يوتفرف بفابِلف

ان  فِي أفيحاِمي أفمف : «ففإِنحهو يفكوونو سفلفم  وف قفالف تف بِِه». وف ِ الحِذي تفكفلحمف بت لو الرح يتِد  هووف قفوف «ِلشفعفيفاءف: «جف

ِ بت ا قفدف قفبِلفتف ِمنف يفِد الرح نفهو أفنحهف ا قفدف عوِفيف عف هف ادفهفا قفدف كفِملف أفنح إِثفمف فنح ِجهف نفادووهفا بِأ ِليمف وف شف . طفيتِبووا قفلفبف أوورو كومف وا شفعفبِي يفقوولو إِلفهو وا عفز  عفز 
ۭة أفكفمف بفۭل وف كول  جف تفِفعو وف طفاۭء يفرف قفففِر سفبِيل  ِللفِهنفا. كول  وف وا فِي الف مو ِ ِ. قفوت بت يحِة: أفِعد وا طفِريقف الرح اِرخۭ فِي الفبفرتِ تو صف طفايفاهفا. صفوف ففيفِن عفنف كولتِ خف ِضعف

تو قفائِۭل: «نفاِد». لحمف. صفوف ِ تفكف بت ِميعا  لفنح ففمف الرح اهو كول  بفشفۭر جف يفرف ِ وف بت دو الرح جف ل . ففيوعفلفنو مف اقِيبو سفهف الفعفرف تفِقيما  وف سف جو مو عفوح يفِصيرو الفمو ِفضو وف يفنفخف
قتا  الشحعفبو لفيفِه. حف ِ هفبحتف عف بت ةف الرح رو لفنح نفففخف هف قفِل. يفبِسف الفعوشفبو ذفبولف الزح ِر الفحف هف اِلِه كفزف مف كول  جف سفۭد عوشفب  وف اذفا أونفاِدي؟» «كول  جف : «بِمف ففقفالف

ةۭ يفا تفِك بِقووح وف ففِعي صف . ارف نف يفوف ةف ِصهف رف بفشتِ عفِدي يفا مو بفۭل عفاۭل اصف ةو إِلفِهنفا ففتفثفبوتو إِلفى الفبفِد». عفلفى جف ا كفِلمف أفمح . وف رو هف ! يفبِسف الفعوشفبو ذفبولف الزح عوشفب 
عفهو توهو مف رف ذفا أوجف كومو لفهو. هووف اعوهو تفحف ِذرف ةۭ يفأفتِي وف ب  بِقووح ذفا السحيتِدو الرح ذفا إِلفهوِك. هووف دوِن يفهووذفا: «هووف افِي. قووِلي ِلمو ففِعي لف تفخف . ارف ِليمف شف ةف أوورو رف بفشتِ مو

قفاسف فتِِه الفِميفاهف وف نف كفالف بِكف ِضعفاِت». مف رف يفقوودو الفمو ا وف ِملوهف نِِه يفحف فِي ِحضف لفنف وف مف عو الفحو مف اِعِه يفجف عفى قفِطيعفهو. بِِذرف اعۭ يفرف هو. كفرف لفتوهو قودحامف عومف وف
ِن هو؟ مف هو يوعفلتِمو ِشيرو نف مو مف ِ وف بت وحف الرح نف قفاسف رو اِن؟ مف الكفامف بِالفِميزف قفبحاِن وف نف الفِجبفالف بِالف زف وف ِض وف ابف الفرف كفالف بِالفكفيفِل تورف بفِر وف اِت بِالشتِ اوف السحمف

ذفا . هووف سفبو اِن توحف كفغوبفاِر الفِميزف لفۭو وف نوقفطفۭة ِمنف دف مو كف ذفا الومف ِم.؟ هووف ففهو سفبِيلف الفففهف عفرح عفِرففة  وف هو مف لحمف عف ِ وف قت هو فِي طفِريِق الفحف لحمف عف هو وف مف فففهف هو ففأ تفشفارف اسف
سفبو الفبفاِطِل توحف هو. ِمنف الفعفدفِم وف ۭء قودحامف ِم كفلف شفيف قفۭة. كول  الومف رف حف انوهو لفيفسف كفافِيا  ِلمو يفوف حف لوبفنفانو لفيفسف كفافِيا  ِلِليقفاِد وف ا كفدوقحۭة! وف ففعوهف ائِرو يفرف زف الفجف

ففِقيرو عفِن ۭة. الف يفصووغو سفلفِسلف فِضح يِه بِذفهفۭب وف ائِغو يوغفشتِ الصح انِعو وف بِكوهو الصح نفمو يفسف أفيح شفبفۭه توعفاِدلوونف بِِه؟ افلصح ف وف نف توشفبتِهوونف اح نفدفهو. ففبِمف ِو ِف عِ
ةِ؟ أفلفمف وا ِمنف الفبفدفاءف بفرو ؟ أفلفمف توخف عوونف مف ؟ أفلف تفسف ونف عو! أفلف تفعفلفمو زف عف نفما  لف يفتفزف اِهرا  ِليفنفصوبف صف انِعا  مف لوبو لفهو صف سو يفطف ِ شفبا  لف يوسفوت ِة يفنفتفِخبو خف التحقفِدمف

ۭة ِللسحكفِن. يفمف ا كفخف يفبفسوطوهف اِدقف وف اِت كفسفرف اوف نفدوِب. الحِذي يفنفشورو السحمف ا كفالفجو سوكحانوهف ِض وف ةِ الفرف اِلسو عفلفى كورف ِض؟ الفجف وا ِمنف أفسفاسفاِت الفرف مو تفففهف
لفيفِهمف . ففنفففخف أفيفضا  عف مف ِض سفاقوهو لف فِي الفرف لفمف يفتفأفصح عووا وف رف سووا بفلف لفمف يوزف الفبفاِطِل. لفمف يوغفرف ِض كف اةف الفرف يتِرو قوضف يوصف اءف لف شفيفئا  وف عفلو الفعوظفمف الحِذي يفجف

ِن لفقف هفِذِه؟ مف نف خف وا مف انفظورو ففعووا إِلفى الفعفلفِء عويوونفكومف وف . ارف وسفاِويِه؟ يفقوولو الفقود وسو نف توشفبتِهوونفنِي ففأ . ففبِمف مف ِملوهو ِف يفحف الفعفاِصفو كفالفعفصف ف وا وف ففجف
: «قفِد ائِيلو رف لحمو يفا إِسف تفتفكف اذفا تفقوولو يفا يفعفقووبو وف د . ِلمف قفدو أفحف ةِ لف يوفف رف نِِه شفِديدف الفقودف كفوف ةِ وف ةِ الفقووح اۭء؟ ِلكفثفرف مف فسف ا بِأ عوو كولحهف نفدفهفا يفدف ِرجو بِعفدفۭد جو الحِذي يوخف

يفا. لفيفسف عفنف لف يفعف ِض لف يفِكل  وف اِف الفرف رف اِلقو أفطف ب  خف ِر الرح ؟ إِلفهو الدحهف عف مف ففتف أفمف لفمف تفسف ا عفرف قتِي إِلفِهي»؟ أفمف ففاتف حف ِ وف بت تفففتف طفِريِقي عفِن الرح اخف
دوونف دتِ ِ ففيوجف بت و الرح نفتفِظرو ا مو أفمح ونف تفعفث را . وف ِفتفيفانو يفتفعفثحرو الف يفتفعفبوونف وف انو يوعفيوونف وف ة . افلفِغلفمف ثتِرو ِشدح ةِ يوكف ِلعفِديِم الفقووح ة  وف رف عفيِيف قودف . يوعفِطي الفمو ص  ِمِه ففحف ففهف

لف يوعفيوونف شوونف وف لف يفتفعفبوونف يفمف كوضوونف وف ة  كفالن سووِر. يفرف نِحف ففعوونف أفجف ة . يفرف قووح

رو ِرِق الحِذي يولفقِيِه النحصف شف نف أفنفهفضف ِمنف الفمف ِة. مف اكفمف حف عا  إِلفى الفمو مف مف وا. ِلنفتفقفدح لحمو ة . ِليفقفتفِربووا ثومح يفتفكف ِد الفقفبفائِلو قووح دتِ لفتوجف ائِرو وف زف ا الفجف تِي إِلفيح أفيحتوهف اونفصو
هو لوكف رح سفاِلما  فِي طفِريۭق لفمف يفسف . مف دفهومف ِسِه. طفرف نفذفِري بِقفوف الفقفشتِ الفمو كف ِفِه وف اِب بِسفيف مف كفالت رف عفلفهو لووۭك سفلحطفهو. جف عفلفى مو ما  وف هو أومف امف لفيفِه؟ دفففعف أفمف ِعنفدف ِرجف

ِض افو الفرف رف . أفطف اففتف ائِرو ففخف زف ِت الفجف . نفظفرف عف الِخِرينف أفنفا هووف مف لو وف ب  الفوح ِء؟ أفنفا الرح يفالف ِمنف الفبفدف نفعف دفاِعيا  الفجف صف نف ففعفلف وف لفيفِه. مف بِِرجف
اِربف عفلفى قفِة الضح رف اقِلو بِالفِمطف . الصح ائِغف ارو الصح ». ففشفدحدف النحجح يفقوولو لفِخيِه: «تفشفدحدف اِحبفهو وف اِحۭد يوسفاِعدو صف . كول  وف اءفتف جف بفتف وف تفرف تفعفدفِت. اقف ارف

اِهيمف لف إِبفرف توهو نفسف تفرف ائِيلو عفبفِدي يفا يفعفقووبو الحِذي اخف رف ا أفنفتف يفا إِسف أفمح ! وف تحى لف يفتفقفلفقفلف سفاِميرف حف كحنفهو بِمف يتِد ». ففمف اِم: «هووف جف السحنفدفاِن قفائِل  عفِن اِللفحف
. لف عفكف فف لفنتِي مف كف لف تفخف فوضف لفمف أفرف توكف وف تفرف : «أفنفتف عفبفِدي. اخف قولفتو لفكف توهو وف ِمنف أفقفطفاِرهفا دفعفوف ِض وف اِف الفرف رف توهو ِمنف أفطف سفكف ِليِلي الحِذي أفمف خف
وكف اِصمو خف ۭء مو . يفكوونو كفلف شفيف لفيفكف غفتفاِظينف عف ِميعو الفمو لو جف جف يفخف ى وف زف ي. إِنحهو سفيفخف توكف بِيفِميِن بِرتِ دف عفضف أفعفنفتوكف وف توكف وف . قفدف أفيحدف تفتفلففحتف لفنتِي إِلفهوكف

. فف : لف تفخف ِسكو بِيفِمينِكف الفقفائِلو لفكف مف ب  إِلفهوكف الفمو ِم. لفنتِي أفنفا الرح كفالفعفدف ۭء وف اِربووكف كفلف شفيف حف . يفكوونو مو لف تفِجدوهومف نفاِزِعيكف وف . توففتتِشو عفلفى مو يفبِيدوونف وف
دحدا  حف جا  مو رف عفلفتوكف نفوف . هفئفنفذفا قفدف جف ائِيلف رف ففاِديكف قود وسو إِسف ب  وف . أفنفا أوِعينوكف يفقوولو الرح ائِيلف رف ةف إِسف ِذمف فف يفا دوودفةف يفعفقووبف يفا ِشرف ». لف تفخف أفنفا أوِعينوكف
ِ. بِقود وِس بت تفِهجو بِالرح أفنفتف تفبف دوهفا وف الفعفاِصفو توبفدتِ ا وف ِملوهف يحو تفحف ا ففالرتِ يهف اففِة. توذفرتِ عفلو الكفامف كفالفعوصف تفجف ا وف قوهف حف تفسف سو الفِجبفالف وف رو نفاۭن. تفدف ِديدا  ذفا أفسف جف

ائِيلف لف رف . أفنفا إِلفهف إِسف مف تفِجيبو لفهو ب  أفسف . أفنفا الرح مف ِمنف الفعفطفِش قفدف يفبِسف دو. ِلسفانوهو لف يووجف اء  وف اِلبوونف مف سفاِكينو طف الفمف . افلفبفائِسوونف وف ائِيلف تفففتفِخرو رف إِسف
زف يحِة الفرف عفلو فِي الفبفرتِ ففاِجرف ِميفاۭه. أفجف ضف الفيفابِسفةف مف الفرف اۭء وف ةف مف مف عفلو الفقفففرف أفجف . أفجف سفِط الفبِقفاعِ يفنفابِيعف فِي وف ارا  وف اِب أفنفهف . أفففتفحو عفلفى الفِهضف مف كوهو أفتفرو
ِ بت عا  أفنح يفدف الرح لووا مف فمح يفتفأ يفتفنفبحهووا وف يفعفِرفووا وف وا وف عا . ِليفنفظورو بِينف مف الشحرف نفِديفانف وف الستِ وف وف يفِت. أفضفعو فِي الفبفاِديفِة السحرف ةف الزح رف شفجف السف وف السحنفطف وف وف

ا . مف ا سفيفعفِرضو ونفا بِمف بِرو يوخف وهفا وف مو . ِليوقفدتِ ِلكو يفعفقووبف كومف يفقوولو مف جف جف وا حو ِضرو . أفحف ب  اكومف يفقوولو الرح وف وا دفعف مو ائِيلف أفبفدفعفهو. قفدتِ رف قود وسف إِسف ففعفلفتف هفذفا وف
اففعفلووا ة  وف ا بفعفدو ففنفعفِرفف أفنحكومف آِلهف وا بِالتِيفاِت فِيمف بِرو تفقفبِلفِت. أفخف سف ونفا الفمو ِلمو ا أفوف أفعف تفهف نفعفِرفف آِخرف ا قولووبفنفا وف لفيفهف عفلف عف وا ففنفجف بِرو ؟ أفخف ِليحاتو ِهيف الفوح

فتفى. ِمنف اِل ففأ مف توهو ِمنف الشتِ . قفدف أفنفهفضف كومف تفارو س  هووف الحِذي يفخف ِم. ِرجف لوكومف ِمنف الفعفدف عفمف ۭء وف عا . هفا أفنفتومف ِمنف لف شفيف نفنفظورف مف ا  ففنفلفتفِفتف وف يفرا  أفوف شفرت خف



تحى ِمنف قفبفۭل حف تحى نفعفِرفف وف ِء حف بفرف ِمنف الفبفدف نف أفخف . مف ينف اۭف يفدووسو الطتِ زح كفخف ا عفلفى الفِملفِط وف لفةِ كفمف ِمي. يفأفتِي عفلفى الفوو عوو بِاسف ِس يفدف ِرِق الشحمف شف مف
تو نفظفرف را . وف بفشتِ عفلفتو مو ِليمف جف شف لوورو » وف : «هفا! هفا هومف نف يفوف ل  قولفتو ِلِصهف . أفنفا أفوح الفكومف لف سفاِمع  أفقفوف ِمع  وف سف لف مو بِر  وف خف »؟ لف مو اِدق  : «هووف صف نفقوولف

لفء  خف مف ِريح  وف بووكفاتوهو سف مف م  وف مف عفدف الوهو مف أفعف مف بفاِطل  وف ة . هفا كول هو د ونف كفِلمف مف ففيفرو فلفهو أ تحى أفسف ِشير  حف لفِء ففلفيفسف مو ِمنف هفؤو ففلفيفسف إِنفسفان  وف

ِمعو فِي لف يوسف ففعو وف لف يفرف ِم. لف يفِصيحو وف قح ِللومف ِرجو الفحف لفيفِه ففيوخف وِحي عف عفتو رو ضف تف بِِه نفففِسي. وف تفاِري الحِذي سورح خف دوهو مو بفِدي الحِذي أفعفضو ذفا عف هووف
قح فِي عف الفحف تحى يفضف لف يفنفكفِسرو حف . لف يفِكل  وف قح ِرجو الفحف اِن يوخف . إِلفى الفمف ِفئو اِمدفة  لف يوطف ففتِيلفة  خف ة  لف يفقفِصفو وف ضووضف رف بفة  مف تفهو. قفصف وف الشحاِرعِ صف
ة  ا نفسفمف لفيفهف عفِطي الشحعفِب عف ا مو نفتفائِِجهف ِض وف هفا بفاِسطو الفرف نفاِشرو اِت وف اوف اِلقو السحمف ب  خف و الرح ائِرو شفِريعفتفهو. هفكفذفا يفقوولو اح زف تفنفتفِظرو الفجف ِض وف الفرف

ِرجف ِمنف يِ ِلتوخف ِم ِلتفففتفحف عويوونف الفعومف نوورا  ِللومف دا  ِللشحعفِب وف عفلوكف عفهف أفجف ففظوكف وف أفحف ِسكو بِيفِدكف وف ومف توكف بِالفبِرتِ ففأ بح قفدف دفعفوف وحا . أفنفا الرح ا رو السحاِكنِينف فِيهف وف
ذفا وتفاِت. هووف نفحو بِيِحي ِللفمف لف تفسف رف وف ِطيِه ِلخف ِدي لف أوعف جف مف ِمي وف ب  هفذفا اسف ِة. أفنفا الرح لفمف اِلِسينف فِي الظ  ِن الفجف جف أفسووِرينف ِمنف بفيفِت الستِ بفِس الفمف الفحف

ا ِض. أفي هف هو ِمنف أفقفصفى الفرف بِيحف ِديدفة  تفسف نِيفة  جف ِ أوغف بت ن وا ِللرح ا. غف كومف بِهف ِلمو ا. قفبفلف أفنف تفنفبوتف أوعف بِر  بِهف خف ِديثفاتو أفنفا مو الفحف ِليحاتو قفدف أفتفتف وف الفوح
وِس ؤو . ِمنف رو نحمف سوكحانو سفاِلعف . ِلتفتفرف ا قِيدفارو نفهف يفارو الحتِي سفكف ا الدتِ تفهف وف ا صف دونوهف مو يحةو وف ففعِ الفبفرتِ ا ِلتفرف سوكحانوهف ائِرو وف زف الفجف هو وف ِملفؤو ِر وف ونف فِي الفبفحف ِدرو نفحف الفمو

خو رو يفصف تِفو وف تفهو. يفهف وۭب يونفِهضو غفيفرف رو ِل حو جو . كفرف جو رو بحاِر يفخف ب  كفالفجف ائِِر. الرح زف بِيِحِه فِي الفجف وا بِتفسف بِرو يوخف دا  وف جف بح مف تِفووا. ِليوعفطووا الرح الفِجبفاِل ِليفهف
ا بِهف فتِفو كولح عوشف أوجف الكفامف وف ِربو الفِجبفالف وف عا . أفخف أفنفِخرو مف . أفنففوخو وف اِلدفةِ أفِصيحو . كفالفوف لحدفتو . تفجف ِر. سفكفت  نفذو الدحهف ت  مو مف دفائِِه. قفدف صف ى عفلفى أفعف يفقفوف وف

مف نوورا  هو امف ةف أفمف لفمف عفلو الظ  . أفجف يِهمف شتِ وهفا أومف رو سفاِلكف لفمف يفدف يف فِي طفِريۭق لفمف يفعفِرفووهفا. فِي مف أوسفيتِرو الفعومف امف وف فو الجف أونفشتِ ارف يفبفسا  وف عفلو الفنفهف أفجف وف
بووكفاِت: سف قفائِلوونف ِللفمف وتفاِت الف نفحو تحِكلوونف عفلفى الفمف يا  الفمو ى ِخزف زف اِء. يفخف رف تفد وا إِلفى الفوف . قفِد ارف مف كوهو لف أفتفرو ا وف ورو أفففعفلوهف ة . هفِذِه الومو تفِقيمف سف اِت مو جح عفوف الفمو وف

ى مف نف هووف أفعف ِسلوهو؟ مف سووِلي الحِذي أورف م  كفرف أفصف ى إِلح عفبفِدي وف مف نف هووف أفعف وا. مف وا ِلتوبفِصرو يو انفظورو ا الفعومف عووا. أفي هف مف م  اسف ا الص  تونفا!» أفي هف «أفنفتونح آِلهف
ا. هف ِرمو يوكف مو الشحِريعفةف وف ِه. يوعفظتِ ِل بِرتِ ب  قفدف سورح ِمنف أفجف . الرح عو مف لف يفسف ففتووحو الوذونفيفِن وف لف تولفِحظو. مف ِ؟ نفاِظر  كفثِيرا  وف بت ى كفعفبفِد الرح مف أفعف الفكفاِمِل وف كف
: نف يفقوولو لفيفسف مف لفبا  وف سف ِقذف وف نف لف مو با  وف وا نفهف ارو ووا. صف تفبفأ بووِس اخف فِي بويووِت الفحو ففِر كول هو وف ِطيدف فِي الفحو . قفِد اصف لووب  سف مف نفهووب  وف لفِكنحهو شفعفب  مف وف

أفنفا إِلفيفِه طف ب  الحِذي أفخف ؟ أفلفيفسف الرح ائِيلف إِلفى النحاِهبِينف رف إِسف نف دفففعف يفعفقووبف إِلفى السحلفِب وف ا بفعفدو؟ مف عو ِلمف مف يفسف غفى وف عو هفذفا؟ يفصف مف نف ِمنفكومف يفسف دح!» مف «رو
قفتفهو رف أفحف لفمف يفعفِرفف وف قفدفتفهو ِمنف كولتِ نفاِحيفۭة وف فوف ِب ففأ رف ِشدحةف الفحف بِِه وف وح غفضف مو لفيفِه حو عووا ِلشفِريعفتِِه. ففسفكفبف عف مف لفمف يفسف قِِه وف لوكووا فِي طورو لفمف يفشفاءووا أفنف يفسف وف

عف فِي قفلفبِِه لفمف يفضف وف

فنفا تف فِي الفِميفاِه ففأ تفزف . أفنفتف ِلي. إِذفا اجف ِمكف توكف بِاسف . دفعفوف فف لفنتِي ففدفيفتوكف : «لف تفخف ائِيلو رف ابِلوكف يفا إِسف جف اِلقوكف يفا يفعفقووبو وف ب  خف النف هفكفذفا يفقوولو الرح وف
عفلفتو . جف لتِصوكف خف ائِيلف مو رف ب  إِلفهوكف قود وسو إِسف . لفنتِي أفنفا الرح ِرقوكف اللحِهيبو لف يوحف شفيفتف فِي النحاِر ففلف تولفذفعو وف . إِذفا مف كف رو اِر ففلف تفغفمو فِي الفنفهف عفكف وف مف
. لف ضف نفففِسكف شوعووبا  ِعوف ضفكف وف ِطي أونفاسا  ِعوف . أوعف بفبفتوكف أفنفا قفدف أفحف ما  وف كفرح نفيح مو تف عفِزيزا  فِي عفيف . إِذف ِصرف ضفكف سفبفا ِعوف يفتفكف كووشف وف رف فِدف ِمصف

بِبفنفاتِي ِمنف . ايِت بِبفنِيح ِمنف بفِعيۭد وف نفعف نووِب: لف تفمف ِللفجف ِط وف اِل: أفعف مف . أفقوولو ِللشتِ عوكف مف غفِرِب أفجف ِمنف الفمف ِلكف وف ِرِق آتِي بِنفسف شف . ِمنف الفمف عفكف فف ففإِنتِي مف تفخف
تفِمعووا يفا . «اِجف لفهو آذفان  مح وف الفصف لفهو عويوون  وف ى وف مف ِرجِ الشحعفبف الفعف توهو. أفخف نفعف صف بفلفتوهو وف جف لفقفتوهو وف ِدي خف جف ِلمف ِمي وف نف دوِعيف بِاسف ِض. بِكولتِ مف أفقفصفى الفرف
. أفنفتومف شوهووِدي ق  عووا ففيفقوولووا: ِصدف مف وا. أفوف ِليفسف رو يفتفبفرح وا شوهوودفهومف وف مو ِليحاِت؟ ِليوقفدتِ نفا بِالفوح ِلمو يوعف ذفا وف بِرو بِهف مف يوخف نف ِمنفهو . مف قفبفائِلو لفتفلفتفئِِم الف عا  وف ِم مف كولح الومف

لفيفسف ب  وف . أفنفا أفنفا الرح بفعفِدي لف يفكوونو رف إِلفه  وف وح . قفبفِلي لفمف يوصف وا أفنتِي أفنفا هووف مو تفففهف ِمنووا بِي وف توؤف توهو ِلكفيف تفعفِرفووا وف تفرف عفبفِدي الحِذي اخف ب  وف يفقوولو الرح
ِقذف نف لف مو ِم أفنفا هووف وف و. أفيفضا  ِمنف الفيفوف أفنفا اح ب  وف أفنفتومف شوهووِدي يفقوولو الرح . وف لفيفسف بفيفنفكومف غفِريب  تو وف لفمف أفعف تو وف لحصف خف تو وف بفرف . أفنفا أفخف لتِص  خف غفيفِري مو
الفِكلفدفانِيتِينف فِي ا وف غفاِليقف كولحهف أفلفقفيفتو الفمف سفلفتو إِلفى بفابِلف وف ِلكومف أفرف : «لفجف ائِيلف رف ب  ففاِديكومف قود وسو إِسف د ؟». هفكفذفا يفقوولو الرح نف يفرو مف ِمنف يفِدي. أفففعفلو وف

ِرجو خف لفكا . الفمو سف فِي الفِميفاِه الفقفِويحِة مف ِر طفِريقا  وف اِعلو فِي الفبفحف ب  الفجف . هفكفذفا يفقوولو الرح ِلكوكومف ائِيلف مف رف اِلقو إِسف ب  قود وسوكومف خف . أفنفا الرح ن ِمِهمف سوفوِن تفرف
ا. لووا بِهف فمح اتو لف تفتفأ قفِديمف الف ِليحاِت وف وا الفوح ووا. «لف تفذفكورو ففتِيلفۭة انفطفففأ ِمدووا. كف . قفدف خف ونف عا  لف يفقوومو طفِجعوونف مف . يفضف الفِعزح يفشف وف سف الفجف الفففرف بفةف وف كف رف الفمف

بفنفاتو ئفابو وف اِء الذتِ رف حف انو الصح يفوف دونِي حف جتِ ارا . يومف قفففِر أفنفهف يحِة طفِريقا  فِي الف عفلو فِي الفبفرتِ . أفلف تفعفِرفوونفهو؟ أفجف ِديدا . النف يفنفبوتو را  جف انِع  أفمف هفئفنفذفا صف
عونِي يفا أفنفتف لفمف تفدف بِيِحي. «وف ثو بِتفسف دتِ بفلفتوهو ِلنفففِسي. يوحف تفاِري. هفذفا الشحعفبو جف خف ِقيف شفعفبِي مو قفففِر لفسف ارا  فِي الف اء  أفنفهف يحِة مف عفلفتو فِي الفبفرتِ النحعفاِم لفنتِي جف

لف أفتفعفبفتوكف بِلوبفاۭن. لفمف ۭة وف كف بِتفقفِدمف ِدمف تفخف نِي. لفمف أفسف ِرمف بِذفبفائِِحكف لفمف توكف قفتِكف وف رف حف ِضرف ِلي شفاةف مو . لفمف توحف ائِيلو رف ِلي يفا إِسف تحى تفتفعفبف ِمنف أفجف يفعفقووبو حف
ِل نفففِسي اِحي ذونووبفكف لفجف . أفنفا أفنفا هووف الفمف أفتفعفبفتفنِي بِآثفاِمكف طفايفاكف وف تفنِي بِخف دفمف تفخف ِونِي. لفِكِن اسف ِم ذفبفائِِحكف لفمف تورف بِشفحف با  وف ۭة قفصف تفِر ِلي بِِفضح تفشف

دفففعفتو ِس وف قودف سفاءف الف ؤف . ففدفنحسفتو رو كف عفصووا عفلفيح سفطفاؤو وو ف وف طفأ لو أفخف . أفبووكف الفوح رف ثف ِلكفيف تفتفبفرح دتِ عا . حف اكفمف مف نِي ففنفتفحف رف هفا. «ذفكتِ طفايفاكف لف أفذفكورو خف وف
ائِيلف إِلفى الشحتفائِِم رف إِسف يفعفقووبف إِلفى اللحعفِن وف

« فف يفا عفبفِدي يفعفقووبو : لف تفخف ِعينوكف ِحِم مو ابِلوكف ِمنف الرح جف انِعوكف وف ب  صف توهو. هفكفذفا يفقوولو الرح تفرف ائِيلو الحِذي اخف رف إِسف عف يفا يفعفقووبو عفبفِدي وف مف النف اسف وف
. يحتِكف كفتِي عفلفى ذورتِ بفرف ِلكف وف وِحي عفلفى نفسف كوبو رو سويوول  عفلفى الفيفابِسفِة. أفسف شفاِن وف اء  عفلفى الفعفطف كوبو مف توهو. لفنتِي أفسف تفرف ونو الحِذي اخف يفا يفشوورو وف

ِم بِاسف ِ وف بت توبو بِيفِدِه: ِللرح هفذفا يفكف ِم يفعفقووبف وف نتِي بِاسف هفذفا يوكف ِ وف بت : أفنفا ِللرح اِري الفِميفاِه. هفذفا يفقوولو جف اِف عفلفى مف ففصف ِب ِمثفلف الصح بوتوونف بفيفنف الفعوشف ففيفنف
بِرف بِِه نف ِمثفِلي يونفاِدي ففلفيوخف مف لف إِلفهف غفيفِري. وف أفنفا الِخرو وف لو وف نووِد: «أفنفا الفوح ب  الفجو ففاِديِه رف ائِيلف وف رف ِلكو إِسف ب  مف ». هفكفذفا يفقوولو الرح ائِيلف يولفقتِبو رف إِسف

قفِديِم نفذو الف توكف مو لفمف ا أفعف تفاعووا. أفمف لف تفرف تفِعبووا وف ا. لف تفرف وهومف بِهف بِرو ا سفيفأفتِي ِليوخف مف تفقفبفلفتو وف سف الفمو ضفعفتو الشحعفبف الفقفِديمف. وف نفذو وف هو ِلي مو يفعفِرضف وف
شوهوودوهومف مف لف تفنفففعو وف يفاتوهو تفهف شف مو مف بفاِطل  وف نفما  كول هو ونف صف رو ِ وت ا. الحِذينف يوصف لفمو بِهف ةف لف أفعف رف لف صفخف دو إِلفه  غفيفِري؟ وف تومف شوهووِدي. هفلف يووجف فنف ؟ ففأ توكف بفرف أفخف وف
تفِمعوونف نحاعو هومف ِمنف النحاِس. يفجف الص  ونف وف زو ابِِه يفخف حف نفما  ِلغفيفِر نفففعۭ؟ هفا كول  أفصف سفبفكف صف رف إِلفها  وف نف صفوح ى. مف زف تحى تفخف لف تفعفِرفو حف . لف توبفِصرو وف ِهيف
وعو أفيفضا  ففلفيفسف لفهو تِِه. يفجو اعِ قووح نفعوهو بِِذرف هو ففيفصف رو ِ وت طفاِرِق يوصف بِالفمف ِم وف عفِملف فِي الفففحف ِديدف قفدووما  وف عا . «طفبفعف الفحف ونف مف زو يفخف تفِعبوونف وف مف يفِقفوونف يفرف كول هو

اِل مف ۭل كفجف جو نفعوهو كفشفبفِه رف هو. ففيفصف ِسمو ةِ يفرف ارف بِالدحوح اِميِل وف نفعوهو بِالفزف هو يفصف ِز يوعفلتِمو رف يفطف. بِالفِمخف دح الفخف شفبا . مف رف خف . نفجح قفدف تفِعبف اء  وف بف مف رف ة . لفمف يفشف قووح
طفرو يونفِميِه. ففيفِصيرو الفمف سف سفنووبفرا  وف ِر. غفرف عف اِر الفوف جف تفارف ِلنفففِسِه ِمنف أفشف اخف بفل وطا  وف ذف ِسنفِديفانا  وف أفخف زا  وف كونف فِي الفبفيفِت! قفطفعف ِلنفففِسِه أفرف إِنفسفاۭن ِليفسف



قفهو بِالنحاِر. عفلفى رف فوهو أفحف رح لفهو. نِصف خف نفما  وف نفعفهو صف دو! قفدف صف جو نفعو إِلفها  ففيفسف بفزا  ثومح يفصف بِزو خو يفخف ِعلو أفيفضا  وف و. يوشف فحأ يفتفدف ذو ِمنفهو وف يفأفخو ِللنحاِس ِلِليقفاِد. وف
ر  لفهو نفما  ِلنفففِسِه! يفخو ا إِلفها  صف نفعفهف بفِقيحتوهو قفدف صف أفيفتو نفارا . وف . رف ! قفدف تفدففحأفتو : بفخف يفقوولو و أفيفضا  وف ! يفتفدففحأ بفعو يفشف ِويتا  وف شف ِوي مف ما . يفشف ِفِه يفأفكولو لفحف نِصف

مف عفِن التحعفق ِل. قولووبوهو اِر وف مف عفِن اِلبفصف ونف لفنحهو قفدف طوِمسفتف عويوونوهو مو لف يفففهف نِي لفنحكف أفنفتف إِلفِهي. «لف يفعفِرفوونف وف : نفجتِ يفقوولو لتِي إِلفيفِه وف يوصف دو وف جو يفسف وف
. أفكفلفتو ما  وف يفتو لفحف بفزا  شفوف ِرِه خو مف تو أفيفضا  عفلفى جف بفزف خف قفتو بِالنحاِر وف رف ففهو قفدف أفحف : نِصف تحى يفقوولف م  حف لف ففهف عفِرففة  وف لفيفسف لفهو مف دو فِي قفلفبِِه وف دتِ لف يورف وف

: أفلفيفسف كفِذب  فِي يفِمينِي؟ «اوذفكورف لف يفقوولو ي نفففسفهو وف لحهو ففلف يونفجتِ دووع  قفدف أفضف خف ادا . قفلفب  مف مف عفى رف ؟ يفرف ر  ةۭ أفخو رف ِلسفاِق شفجف سا  وف نفعو بفِقيحتفهو ِرجف أفففأفصف
. طفايفاكف ابفۭة خف كفسفحف تو كفغفيفۭم ذونووبفكف وف وف حف ائِيلو لف تونفسفى ِمنتِي. قفدف مف رف . يفا إِسف . عفبفد  ِلي أفنفتف بفلفتوكف ائِيلو ففإِنحكف أفنفتف عفبفِدي. قفدف جف رف هفِذِه يفا يفعفقووبو يفا إِسف
ةۭ رف كول  شفجف رو وف عف ن ما  الفوف ا الفِجبفالو تفرف ِض. أفِشيِدي أفيحتوهف تِِفي يفا أفسفافِلف الفرف . اهف بح قفدف ففعفلف اتو لفنح الرح اوف ا السحمف نحِمي أفيحتوهف . تفرف يفتوكف ِجعف إِلفيح لفنتِي ففدف ارف

ۭء نفاِشر  انِع  كولح شفيف ب  صف ِن: «أفنفا الرح ابِلوكف ِمنف الفبفطف جف ب  ففاِديكف وف دف». هفكفذفا يفقوولو الرح جح ائِيلف تفمف رف فِي إِسف بح قفدف ففدفى يفعفقووبف وف فِيِه لفنح الرح
. مف عفِرففتفهو ل  مف هتِ جف مو اِء وف رف اءف إِلفى الفوف كفمف ع  الفحو جتِ رف . مو افِينف ق  الفعفرح متِ حف مو اِدِعينف وف خف ل  آيفاِت الفمو بفطتِ ِعي؟ مو نف مف . مف ضف ِدي. بفاِسط  الفرف حف اِت وف اوف السحمف

. فتِفو ِك أوجف ارف أفنفهف ِة: انفشفِفي وف ا أوقِيمو. الفقفائِلو ِلل جح بفهف ِخرف نفيفنف وف دوِن يفهووذفا: سفتوبف ِلمو رو وف ِليمف: سفتوعفمف شف قفائِلو عفنف أوورو سوِلِه. الف أفيف رو م  رف تفمتِ مو بفِدِه وف ةف عف ِقيم  كفِلمف مو
سحسو يفكفِل: سفتوؤف ِللفهف شفِليمف: سفتوبفنفى وف يفقوولو عفنف أوورو مو. وف تِي يوتفمتِ سفرح اِعيح ففكولح مف : رف شف «الفقفائِلو عفنف كوورف

ابو لف الفبفوف اعفيفِن وف رف هو الفِمصف امف تفحف أفمف . لففف ل  لووۭك أفحو قفاءف مو أفحف ما  وف هو أومف امف تو بِيفِمينِِه لفدووسف أفمف سفكف شف الحِذي أفمف ِسيِحِه ِلكوورف ب  ِلمف هفكفذفا يفقوولو الرح
ابِِئ خف كونووزف الفمف ِة وف لفمف ائِرف الظ  ِطيكف ذفخف أوعف . وف ِديِد أفقفِصفو غفاِليقف الفحف مف اِس وف اعفيِ الن حف رف رو ِمصف دو. أوكفستِ هتِ الفِهضفابف أومف كف وف : «أفنفا أفِسيرو قودحامف توغفلفقو
تف أفنفتف لفسف . لفقحبفتوكف وف ِمكف توكف بِاسف تفاِري دفعفوف خف ائِيلف مو رف إِسف ِل عفبفِدي يفعفقووبف وف . لفجف ائِيلف رف ِمكف إِلفهو إِسف عووكف بِاسف ب  الحِذي يفدف ِلتفعفِرفف أفنتِي أفنفا الرح

ب  ا أفنف لفيفسف غفيفِري. أفنفا الرح غفِربِهف ِمنف مف ِس وف ِرِق الشحمف شف وا ِمنف مف لفمو أفنفتف لفمف تفعفِرففنِي. ِليفعف قفتوكف وف . نفطح ايف . لف إِلفهف ِسوف رو لفيفسف آخف ب  وف تفعفِرفونِي. أفنفا الرح
لفيونفِزِل قو وف اتو ِمنف ففوف اوف ا السحمف انِعو كولتِ هفِذِه. اوقفطوِري أفيحتوهف ب  صف . أفنفا الرح اِلقو الشحرتِ خف انِعو السحلفِم وف ِة صف لفمف اِلقو الظ  خف رو الن وِر وف ِ وت . موصف رو لفيفسف آخف وف

ِض. هفلف اِف الفرف زف ف  بفيفنف أفخف زف ابِلفهو. خف اِصمو جف نف يوخف يفل  ِلمف لفقفتوهو. «وف بح قفدف خف عا . أفنفا الرح ا  مف لفتونفبِتف بِرت لفصو وف ضو ففيوثفِمرف الفخف ففتِحِ الفرف ا . ِلتفنف و  بِرت الفجف
ب  ؟». هفكفذفا يفقوولو الرح اذفا تفِلِدينف أفةِ: مف رف ِللفمف اذفا تفِلدو؟ وف يفل  ِللحِذي يفقوولو لفبِيِه: مف لوكف لفيفسف لفهو يفدفاِن؟ وف : عفمف ؟ أفوف يفقوولو نفعو اذفا تفصف ابِِلِه: مف ينو ِلجف يفقوولو الطتِ

ا. لفيفهف لفقفتو اِلنفسفانف عف خف ضف وف نفعفتو الفرف صوونِي. أفنفا صف ِل يفِدي أفوف ِة عفمف ِمنف ِجهف ِة بفنِيح وف فلوونِي عفِن التِيفاِت. ِمنف ِجهف أ ابِلوهو: «اسف جف ائِيلف وف رف قود وسو إِسف
لف ۭن وف ِلقو سفبفيِي لف بِثفمف يوطف ِدينفتِي وف . هووف يفبفنِي مف لو قِِه أوسفهتِ كولح طورو ِر وف توهو بِالنحصف . أفنفا قفدف أفنفهفضف تو رف نفِدهفا أفنفا أفمف كولح جو اِت وف اوف تفا السحمف يفدفايف أفنفا نفشفرف

. شوونف لفففِك يفمف . خف لفِك يفكوونوونف ونف وف ِة إِلفيفِك يفعفبورو قفامف و الف السحبفئِي ونف ذفوو ةو كووۭش وف ارف تِجف رف وف : «تفعفبو ِمصف ب  نووِد». هفكفذفا قفالف الرح ب  الفجو ِديحۭة قفالف رف بِهف
ائِيلف رف تفِجب  يفا إِلفهف إِسف حف قتا  أفنفتف إِلفه  مو . لفيفسف إِلفه ». حف رو لفيفسف آخف و وف دفِك اح حف : فِيِك وف عوونف قفائِِلينف رح . إِلفيفِك يفتفضف دوونف جو لفِك يفسف ونف وف ر  بِالفقويووِد يفمو

لف ونف وف زو لفصا  أفبفِديتا . لف تفخف ِ خف بت لوصو بِالرح ائِيلو ففيفخف رف ا إِسف . أفمح اثِيلف انِعوونف التحمف ِميعا  الصح ِل جف جف ضووا بِالفخف . مف مف ِجلووا كول هو خف وا وف زو . قفدف خف لتِصف خف الفمو
ا بفاِطل . لوقفهف هفا. لفمف يفخف رف ا. هووف قفرح انِعوهف صف ِض وف رو الفرف ِ وت و. موصف اِت هووف اح اوف اِلقو السحمف : «خف ب  لوونف إِلفى دوهووِر الفبفِد. لفنحهو هفكفذفا قفالف الرح جف تفخف

م  لتِ تفكف ب  مو لوبوونِي. أفنفا الرح : بفاِطل  اطف ِل يفعفقووبف ِلۭم. لفمف أفقولف ِلنفسف ظف ِض مو كفاۭن ِمنف الفرف لحمف بِالفِخففاِء فِي مف . لفمف أفتفكف رو لفيفسف آخف ب  وف هفا. أفنفا الرح رف ِللسحكفِن صفوح
ل ونف إِلفى إِلفۭه لف الفموصف نفِمِهمف وف شفبف صف اِملوونف خف لفمو الفحف ِم. لف يفعف ونف ِمنف الومف ا النحاجو عا  أفي هف وا مف وا تفقفدحمو هفلوم  تفِمعووا وف ِة. «اِجف تِقفامف بِر  بِاِلسف خف ِق مو دف بِالصتِ

رف غفيفِري؟ إِلفه  بفار  لف إِلفهف آخف ب  وف اۭن؟ أفلفيفسف أفنفا الرح مف نفذو زف ا مو بفرف بِهف نفذو الفقفِديِم أفخف ِذِه مو لفمف بِهف نف أفعف عا . مف وا مف رو لفيفتفشفاوف وا. وف مو وا. قفدتِ بِرو . أفخف لتِصو يوخف
قو دف جف ِمنف ففِمي الصتِ رف . خف تو . بِذفاتِي أفقفسفمف رف لفيفسف آخف و وف ِض لفنتِي أفنفا اح ِميعف أفقفاِصي الفرف لوصووا يفا جف اخف . اِلفتفِفتووا إِلفيح وف ايف . لفيفسف ِسوف لتِص  خف مو وف
لفيفِه. تفاِظينف عف غف ِميعو الفمو ى جف زف يفخف ِه يفأفتِي. وف ةو. إِلفيف قووح الف ِ الفبِر  وف بت ا بِالرح ِلفو كول  ِلسفاۭن. قفالف ِلي: إِنحمف بفۭة. يفحف كف ثوو كول  رو : إِنحهو ِلي تفجف ِجعو ة  لف تفرف كفِلمف
ل  لفة  ِحمف مح حف ولفتوكومف مو مو حف ائِِم. مف الفبفهف انفاِت وف يفوف ا عفلفى الفحف مف اثِيلوهو تف تفمف ارف نفى نفبوو. صف ثفا بِيلو انفحف ائِيلف قفدف جف رف ِل إِسف يفففتفِخرو كول  نفسف رو وف ِ يفتفبفرح بت بِالرح

كولح بفِقيحِة بفيفِت عووا ِلي يفا بفيفتف يفعفقووبف وف مف ا قفدف مفضفتف فِي السحبفيِ. «اِسف ِهيف نفففسوهف لف وف يف الفِحمف عا . لفمف تفقفِدرف أفنف تونفجتِ ثفتف مف . جف نفتف عفيِي. قفِد انفحف ِللفمو
ِملو أفنفا أفحف ففعو وف أفنفا أفرف . قفدف ففعفلفتو وف ِملو إِلفى الشحيفبفِة أفنفا أفحف ِة أفنفا هووف وف وخف إِلفى الشحيفخو ِحِم. وف وِلينف ِمنف الرح مو حف ِن الفمف ِلينف عفلفيح ِمنف الفبفطف مح حف ائِيلف الفمو رف إِسف

ائِغا  ونف صف تفأفِجرو . يفسف اِن يفِزنوونف ةف بِالفِميزف الفِفضح ثتِلوونفنِي ِلنفتفشفابفهف؟. «افلحِذينف يوففِرغوونف الذحهفبف ِمنف الفِكيِس وف تومف ونفنِي وف توسفو  نف توشفبتِهوونفنِي وف ي. بِمف أونفجتِ وف
د  إِلفيفِه ففلف عفقو أفحف . يفزف حو ِضِعِه لف يفبفرف وف . ِمنف مف كفانِِه ِليفِقفف عوونفهو فِي مف يفضف ِملوونفهو وف ففعوونفهو عفلفى الفكفتِِف. يفحف ! يفرف دوونف جو يفسف ونف وف ر  ا إِلفها . يفخو نفعفهف ِليفصف
لفيفسف و وف نفذو الفقفِديِم لفنتِي أفنفا اح ِليحاِت مو وا الفوح اةو. اوذفكورو ا الفعوصف دووهو فِي قولووبِكومف أفي هف دتِ ال . رف كوونووا ِرجف وا هفذفا وف هو. «اوذفكورو لتِصو . ِمنف ِشدحتِِه لف يوخف يوِجيبو
. ِرِق الفكفاِسرف شف تِي. دفاعۭ ِمنف الفمف سفرح أفففعفلو كولح مف أفيِي يفقوومو وف ا لفمف يوففعفلف قفائِل : رف نفذو الفقفِديِم بِمف مو ِء بِالفِخيِر وف نفذو الفبفدف بِر  مو خف لفيفسف ِمثفِلي. مو . اِللفهو وف رو آخف
ي. لف بفتو بِرتِ . قفدف قفرح عووا ِلي يفا أفِشدحاءف الفقولووِب الفبفِعيِدينف عفِن الفبِرتِ مف فففعفلوهو. «اِسف يفتو ففأ ِريِه. قفضف وجف تو ففأ تِي. قفدف تفكفلحمف شوورف لف مف جو ۭض بفِعيدفةۭ رف ِمنف أفرف
ِلِسي . اجف اءو ابفنفةف بفابِلف ا الفعفذفرف اِب أفيحتوهف ِلِسي عفلفى الت رف اجف لفِلي «اِنفِزِلي وف ائِيلف جف رف لفصا . ِلسف نف خف يفوف عفلو فِي ِصهف أفجف . وف رو فخح لفِصي لف يفتفأ خف يفبفعودو وف
ِري ِشِفي نوقفابفِك. شفمتِ نِي دفقِيقا . اكف حف اطف ى وف حف ِذي الرح ة . خو فتِهف تفرف مو ة  وف يفنف نفاِعمف عف ۭ يفا ابفنفةف الفِكلفدفانِيتِينف لفنحِك لف تفعووِدينف تودف ِسيت ِض بِلف كورف عفلفى الفرف
هو. قود وسو مو نووِد اسف ب  الفجو دا ». ففاِدينفا رف اِلحو أفحف لف أوصف ة  وف ذو نفقفمف عفاِريِك. آخو ى مف تورف توِك وف رف . تفنفكفِشفو عفوف ارف بوِري الفنفهف . اعف ِشِفي السحاقف . اكف الذحيفلف
تو اِلِك. «غفِضبفتو عفلفى شفعفبِي. دفنحسف مف عفيفنف سفيتِدفةف الفمف ِلي فِي الظحلفِم يفا ابفنفةف الفِكلفدفانِيتِينف لفنحِك لف تفعووِدينف تودف خو ادف اِمتفة  وف ِلِسي صف . «اجف ائِيلف رف إِسف

ِعي هفِذِه فِي قفلفبِِك. تحى لفمف تفضف قولفِت: إِلفى الفبفِد أفكوونو سفيتِدفة  حف ا . وف ِك ِجدت ة . عفلفى الشحيفخِ ثفقحلفِت نِيرف مف حف مف رف نفِعي لفهو مف إِلفى يفِدِك. لفمف تفصف دفففعفتوهو اثِي وف ِميرف
ِرفو لف أفعف لفة  وف مف لفيفسف غفيفِري. لف أفقفعودو أفرف ا: أفنفا وف أفنِينفِة الفقفائِلفةو فِي قفلفبِهف اِلسفةو بِالط مف ةو الفجف مف تفنفعتِ ا الفمو ِعي هفذفا أفيحتوهف مف ا. ففالنف اسف تفهف لفمف تفذفكوِري آِخرف

أفنفِت ا . وف قفاِك ِجدت فووِر رو عف وو وِرِك مف ةِ سوحو ثفرف عف كف لفيفِك مف اِم قفدف أفتفيفا عف . بِالتحمف لو م  التحرف اِحۭد: الثحكفلو وف ۭم وف تفة  فِي يفوف لفيفِك هفذفاِن اِلثفنفاِن بفغف . ففيفأفتِي عف الثحكفلف
لفيفِك شفر  لف تفعفِرفِينف لفيفسف غفيفِري. ففيفأفتِي عف ا أفففتفنفاِك ففقولفِت فِي قفلفبِِك: أفنفا وف عفِرففتوِك هومف مف توِك وف مف انِي. ِحكف نف يفرف ِك. قولفِت: لفيفسف مف أفنفنفِت فِي شفرتِ مف اطف
ا وِرِك الحتِي فِيهف ةِ سوحو ثفرف فِي كف قفاِك وف ا. «قِِفي فِي رو لوكفة  لف تفعفِرفِينف بِهف تفة  تفهف لفيفِك بفغف تفأفتِي عف ا وف يهف دتِ ِصيبفة  لف تفقفِدِرينف أفنف تفصو لفيفِك مو تفقفعو عف هو وف رف ففجف

ومف اِصدوونف الن جو اِء الرح و السحمف اتِِك. ِليفِقفف قفاِسمو شوورف ةِ مف ثفرف عوففِت ِمنف كف . قفدف ضف ِعبِينف ا تورف بحمف ِكنوِك أفنف تفنفففِعي. رو ا يومف بحمف نفذو ِصبفاِك. رو تفِعبفِت مو
مف ِمنف يفِد اللحِهيِب. ونف أفنففوسفهو . لف يونفج  مو النحارو قفتفهو رف . أفحف وا كفالفقفشتِ ارو مف قفدف صف لفيفِك. هفا إِنحهو ا يفأفتِي عف لتِصووِك ِممح يوخف وِس الش هووِر وف ؤو فوونف ِعنفدف رو عفرتِ الفمو



ِهِه جف اِحۭد عفلفى وف دووا كول  وف بفاِك قفدف شفرف نفذو صف ِك مو ارو . توجح ارف لفِك الحِذينف تفِعبفِت فِيِهمف ا. هفكفذفا صف اهفهف لووِس توجف لف نفارا  ِللفجو ففاِء وف تِدف را  ِلِلسف مف لفيفسف هووف جف
الحِذينف ِ وف بت ِم الرح اِلِفينف بِاسف وا ِمنف ِميفاِه يفهووذفا الفحف جو رف ائِيلف الحِذينف خف رف ِم إِسف ينف بِاسف ِ عووت دف عووا هفذفا يفا بفيفتف يفعفقووبف الفمف مف لتِصوِك». «اِسف نف يوخف لفيفسف مف وف

ِليحاِت هو. بِالفوح مو نووِد اسف ب  الفجو . رف ائِيلف رف نفدوونف إِلفى إِلفِه إِسف يوسف ِس وف ِدينفِة الفقودف نف ِمنف مف وف مف يوسفمح ! ففإِنحهو ِ قت لف بِالفحف ِق وف دف ائِيلف لفيفسف بِالصتِ رف ونف إِلفهف إِسف يفذفكورو
اس  توكف نوحف ِجبفهف ِديۭد عونوقوكف وف عفضفل  ِمنف حف عفِرففتِي أفنحكف قفاۭس وف . ِلمف فتفتف ا ففأ نفعفتوهف ا. بفغفتفة  صف أفنفبفأفتو بِهف تف وف جف رف ِمنف ففِمي خف تو وف بفرف اۭن أفخف مف نفذو زف مو
أفنفتومف أفلف ا. وف ا. قفدف سفِمعفتف ففانفظورف كولحهف رف بِهف بووِكي أفمف سف مف وتِي وف نفحو مف ا وف نفعفهف نفِمي قفدف صف : صف ا أفتفتف أفنفبفأفتوكف ِلئفلح تفقوولف لفمف اۭن. قفبف مف نفذو زف توكف مو بفرف أفخف

: هفئفنفذفا قفدف ا ِلئفلح تفقوولف عف بِهف مف ِم لفمف تفسف قفبفلف الفيفوف اۭن وف مف نفذو زف لفيفسف مو ِلقفتف وف ا. النف خو ِفيحاۭت لفمف تفعفِرففهف خف بِمف نفذو النف وف ِديثفاۭت مو ؟ قفدف أفنفبفأفتوكف بِحف ونف بِرو توخف
ئو ِمي أوبفطتِ ِل اسف يتف عفاِصيا . ِمنف أفجف ِن سومتِ ِمنف الفبفطف را  وف تو أفنحكف تفغفدورو غفدف ففتِحف أوذونوكف ففإِنتِي عفِلمف اۭن لفمف تفنف مف نفذو زف مو لفمف تفعفِرفف وف عف وف مف ا. لفمف تفسف ففتوهف عفرف
ِل ِل نفففِسي ِمنف أفجف شفقحِة. ِمنف أفجف توكف فِي كووِر الفمف تفرف ۭة. اخف لفيفسف بِِفضح . هفئفنفذفا قفدف نفقحيفتوكف وف تحى لف أفقفطفعفكف ِسكو عفنفكف حف ِري أومف ِل ففخف ِمنف أفجف بِي وف غفضف
أفنفا لو وف . أفنفا الفوح توهو. أفنفا هووف ائِيلو الحِذي دفعفوف رف إِسف . وف عف ِلي يفا يفعفقووبو مف . «اِسف رف ا ِلخف ِطيهف تِي لف أوعف امف كفرف ِمي؟ وف . لفنحهو كفيففف يودفنحسو اسف نفففِسي أفففعفلو
بحهو ِذِه؟ قفدف أفحف بفرف بِهف مف أفخف نف ِمنفهو عووا. مف مف اسف تفِمعووا كول كومف وف عا . اِجف عووهونح ففيفِقففنف مف اِت. أفنفا أفدف اوف ِت السحمف يفِمينِي نفشفرف ضف وف يفِدي أفسحسفِت الفرف الِخرو وف
عووا هفذفا. لفمف مف . اسف وا إِلفيح حو طفِريقوهو. تفقفدحمو توهو. أفتفيفتو بِِه ففيفنفجف دفعفوف تو وف . أفنفا أفنفا تفكفلحمف اعوهو عفلفى الفِكلفدفانِيتِينف يفكوونو ِذرف تفهو بِبفابِلف وف سفرح نفعو مف . يفصف ب  الرح

ب  : أفنفا الرح ائِيلف رف ب  ففاِديكف قود وسو إِسف هو. «هفكفذفا يفقوولو الرح وحو رو لفنِي وف سف ب  أفرف النف السحيتِدو الرح وِدِه أفنفا هونفاكف وف جو نفذو وو ففاِء. مو ِء فِي الفخف لحمف ِمنف الفبفدف أفتفكف
لوكف ِل نفسف مف كفانف كفالرح ِر. وف جِ الفبفحف كف كفلوجف بِر  كف وف ۭر سفلفمو نفهف ايفايف ففكفانف كف صف غفيفتف ِلوف لوكو فِيِه. لفيفتفكف أفصف يكف فِي طفِريۭق تفسف شتِ أومف كف ِلتفنفتفِفعف وف عفلتِمو إِلفهوكف مو
وا. بِرو ن ِم أفخف ِت التحرف وف . بِصف ِض الفِكلفدفانِيتِينف بووا ِمنف أفرف رو وا ِمنف بفابِلف اهف جو رو اِمي. «اوخف هو ِمنف أفمف مو لف يوبفادو اسف شفائِِه. لف يفنفقفِطعو وف فحف شفائِكف كفأ يحةو أفحف ذورتِ وف

مف ِمنف ى لفهو رف ا. أفجف هومف فِيهف لفمف يفعفطفشووا فِي الفِقففاِر الحتِي سفيحرف . وف ب  عفبفدفهو يفعفقووبف ِض. قوولووا: قفدف ففدفى الرح ذفا. شفيتِعووهو إِلفى أفقفصفى الفرف نفادووا بِهف
اِر رف ب  ِللفشف ِت الفِميفاهو. لف سفلفمف قفالف الرح رف ففففاضف خف شفقح الصح اء  وف ِر مف خف  .«الصح

. فِي ادتۭ عفلف ففِمي كفسفيفۭف حف جف ِمي وف ي ذفكفرف اسف شفاِء أومتِ ِن دفعفانِي. ِمنف أفحف ب  ِمنف الفبفطف مو ِمنف بفِعيۭد: الرح ا الومف غووا أفي هف اصف ائِرو وف زف ا الفجف ِعي ِلي أفيحتوهف مف اِسف
. بفاِطل  ا أفنفا ففقولفتو عفبفثا  تفِعبفتو دو». أفمح جح ائِيلو الحِذي بِِه أفتفمف رف بفِدي إِسف قفالف ِلي: «أفنفتف عف ففانِي. وف بفِريتا . فِي ِكنفانفتِِه أفخف ما  مف عفلفنِي سفهف جف فنِي وف بحأ ِظلتِ يفِدِه خف
م  إِلفيفِه اعِ يفعفقووبف إِلفيفِه ففيفنفضف جف ِن عفبفدا  لفهو ِلرف ابِِلي ِمنف الفبفطف ب  جف النف قفالف الرح ِلي ِعنفدف إِلفِهي. وف عفمف ِ وف بت قتِي ِعنفدف الرح تِي. لفِكنح حف رف ففاِرغا  أفففنفيفتو قودف وف
. ففقفدف ائِيلف رف فووِظي إِسف حف دتِ مف رف بفاِط يفعفقووبف وف ِة أفسف : «قفِليل  أفنف تفكوونف ِلي عفبفدا  ِلقفامف تِي). ففقفالف إِلفِهي يفِصيرو قووح ِ وف بت دو فِي عفيفنفيِ الرح جح فتفمف ائِيلو (ففأ رف إِسف

ِة ِلعفبفِد وِه الومح رو كف اِن النحففِس ِلمف هف ائِيلف قود وسوهو ِللفمو رف ب  ففاِدي إِسف ِض». هفكفذفا قفالف الرح لفِصي إِلفى أفقفصفى الفرف ِم ِلتفكوونف خف عفلفتوكف نوورا  ِللومف جف
: ب  ». هفكفذفا قفالف الرح كف تفارف ائِيلف الحِذي قفِد اخف رف قود وِس إِسف ِ الحِذي هووف أفِمين  وف بت ِل الرح . لفجف دوونف جو سفاءو ففيفسف ؤف . رو ونف لووك  ففيفقوومو : «يفنفظورو مو لتِِطينف تفسف الفمو

ِ قفائِل  اِريت لفِك الفبفرف ِليِك أفمف ِض ِلتفمف ِة الفرف دا  ِللشحعفِب ِلقفامف عفلوكف عفهف أفجف ففظوكف وف فحف . ففأ لفِص أفعفنفتوكف ِم الفخف فِي يفوف بفتوكف وف تفجف قوبووِل اسف قفِت الف «فِي وف
مف ِربوهو لف يفضف لف يفعفطفشوونف وف وعوونف وف . لف يفجو عفاهومف رف اِب مف فِي كولتِ الفِهضف عوونف وف ِق يفرف وا. عفلفى الط رو رو هف وا. ِللحِذينف فِي الظحلفِم: اظف جو رو ى: اخف ِللفسفرف

لفِء ِمنف بفِعيۭد يفأفتوونف . هفؤو تفِفعو نفاِهِجي تفرف مف عفلو كولح ِجبفاِلي طفِريقا  وف أفجف . وف إِلفى يفنفابِيعِ الفِميفاِه يووِردوهومف ِديِهمف وف مف يفهف هو مو حف س  لفنح الحِذي يفرف لف شفمف ر  وف حف
ن ِم لفنح . ِلتوِشِد الفِجبفالو بِالتحرف ضو ا الفرف ابفتفِهِجي أفيحتوهف اتو وف اوف ا السحمف نحِمي أفيحتوهف ِض ِسينِيمف». تفرف لفِء ِمنف أفرف هفؤو غفِرِب وف ِمنف الفمف اِل وف مف لفِء ِمنف الشتِ هفؤو وف

مف ابفنف حف ا ففلف تفرف ِضيعفهف أفةو رف رف سفيتِِدي نفِسينِي». هفلف تفنفسفى الفمف ب  وف كفنِي الرح : «قفدف تفرف نو يفوف قفالفتف ِصهف مو. وف حح عفلفى بفائِِسيِه يفتفرف بفهو وف ى شفعف بح قفدف عفزح الرح
ِربووِك ِمنفِك خف مو وِك وف عف بفنووِك. هفاِدمو رف اِمي دفائِما . قفدف أفسف ِك أفمف ارو وف توِك. أفسف ذفا عفلفى كففحيح نفقفشف أفنفا لف أفنفسفاِك. هووف لفِء يفنفِسينف وف تحى هفؤو ا؟ حف نِهف بفطف
تفتفنفطحِقينف بِِهمف ۭ وف ِليت مف كفحو : إِنحِك تفلفبِِسينف كولحهو ب  ي  أفنفا يفقوولو الرح عووا أفتووا إِلفيفِك. حف تفمف مف قفِد اجف انفظوِري. كول هو الفيفِك وف وف يفنفيفِك حف ففِعي عف . اِرف ونف جو رو يفخف

ِلِك: تفِلعووِك. يفقوولو أفيفضا  فِي أوذونفيفِك بفنوو ثوكف بف يفتفبفاعفدو مو يتِقفة  عفلفى الس كحاِن وف ابِِك إِنحِك تفكوونِينف النف ضف رف ضف خف أفرف اِريحِك وف بفرف بفِك وف وۭس. إِنح ِخرف كفعفرو
؟ بحاهومف نف رف لفِء مف هفؤو ودفة ؟ وف رو طف مف ِفيحة  وف نف عفاقِر  مف لفى وف أفنفا ثفكف لفِء وف لفدف ِلي هفؤو نف وف ». ففتفقووِلينف فِي قفلفبِِك: «مف كونف ِعي ِلي لفسف ستِ . وف كفانو يتِق  عفلفيح الفمف «ضف

ايفتِي ففيفأفتوونف إِلفى الش عووِب أوقِيمو رف ِم يفِدي وف ففعو إِلفى الومف : «هفا إِنتِي أفرف ب  لفِء أفيفنف كفانووا؟». هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح ِدي. هفؤو حف وكفة  وف تفرو هفئفنفذفا كونفتو مف
دوونف لفِك جو ِض يفسف وِه إِلفى الفرف جو ِضعفاتِِك. بِالفوو رف مف مو سفيتِدفاتوهو اِضنِيِك وف لووكو حف يفكوونو الفمو . وف لفنف مف تفاِف يوحف بفنفاتوِك عفلفى الفكف اِن وف ضف لفِدِك فِي الفحف فوف بِأ
نفصووِر؟ ففإِنحهو هفلف يوففِلتو سفبفيو الفمف ة  وف بحاِر غفنِيمف لفبو ِمنف الفجف وهو». هفلف توسف نفتفِظرو ى مو زف ب  الحِذي لف يفخف لفِمينف أفنتِي أفنفا الرح لفيفِك ففتفعف سوونف غوبفارف ِرجف يفلفحف وف

فوِسِهمف مف أفنف ِعمو ظفاِلِميِك لفحف أفطف لفدفِك وف لتِصو أفوف أوخف ِك وف اِصمف خف اِصمو مو أفنفا أوخف . وف ةو الفعفاتِي توففِلتو غفنِيمف لفبو وف بحاِر يوسف تحى سفبفيو الفجف : «حف ب  هفكفذفا قفالف الرح
ففاِديِك عفِزيزو يفعفقووبف لتِصوِك وف خف ب  مو لفمو كول  بفشفۭر أفنتِي أفنفا الرح ا ِمنف سولفۭف ففيفعف ونف بِدفِمِهمف كفمف كفرو يفسف «وف

ِل ِمنف أفجف ِل آثفاِمكومف قفدف بوعفتومف وف ذفا ِمنف أفجف ؟ هووف ائِي الحِذي بِعفتوهو إِيحاكومف مف نف هووف ِمنف غورف ا أفوف مف لحقفتوهف كومو الحتِي طف : «أفيفنف ِكتفابو طفلفِق أومتِ ب  هفكفذفا قفالف الرح
تِي رف جف ذفا بِزف قفاِذ؟ هووف ة  ِلِلنف رف هفلف لفيفسف فِيح قودف ِفدفاِء وف تف يفِدي عفِن الف ؟ هفلف قفصفرف ِجيب  لفيفسف مو لفيفسف إِنفسفان  نفادفيفتو وف اذفا ِجئفتو وف . ِلمف كومف ذونووبِكومف طولتِقفتف أوم 
طفانِي حف ِغطفاءفهفا». أفعف عفلو الفِمسف أفجف اِت ظفلفما  وف اوف وتو بِالفعفطفِش. أولفبِسو السحمف يفمو اِء وف ا ِمنف عفدفِم الفمف كوهف ارف قفففرا . يونفتِنو سفمف عفلو الفنفهف . أفجف رف فو الفبفحف أونفشتِ
ب  ففتفحف ِلي أوذونا  . السحيتِدو الرح تفعفلتِِمينف عف كفالفمو مف بفاحۭ يووقِظو ِلي أوذونا  لفسف ۭة. يووقِظو كولح صف عفيِيف بِكفِلمف ِرفف أفنف أوِغيثف الفمو تفعفلتِِمينف لفعف ب  ِلسفانف الفمو السحيتِدو الرح

ب  يوِعينونِي السحيتِدو الرح ِق. وف الفبفصف تورف عفِن الفعفاِر وف ِهي لفمف أفسف جف . وف دحيح ِللنحاتِِفينف خف اِربِينف وف ِري ِللضح تفدح. بفذفلفتو ظفهف اِء لفمف أفرف رف . إِلفى الفوف أفنفا لفمف أوعفانِدف وف
اِحبو نف هووف صف ! مف اقففف نِي؟ ِلنفتفوف اِصمو نف يوخف نِي. مف رو ى. قفِريب  هووف الحِذي يوبفرتِ زف ففتو أفنتِي لف أفخف عفرف اِن وف وح ِهي كفالصح جف عفلفتو وف . ِلذفِلكف جف لو جف ِلذفِلكف لف أفخف

ائِفو نف ِمنفكومف خف . مف مو الفعوث  . يفأفكولوهو ِب يفبفلوونف مف كفالثحوف ذفا كول هو ؟ هووف كومو عفلفيح نف هووف الحِذي يفحف ب  يوِعينونِي. مف ذفا السحيتِدو الرح ! هووف مف إِلفيت ِعي؟ ِليفتفقفدح ى مف وف دفعف
ِميعوكومو الفقفاِدِحينف لفِء جف تفنِدف إِلفى إِلفِهِه. يفا هفؤو يفسف ِ وف بت ِم الرح لف نوورف لفهو؟ ففلفيفتحِكلف عفلفى اسف اِت وف لوكو فِي الظ لومف ِن الحِذي يفسف ِت عفبفِدِه؟ مف وف ِ سفاِمع  ِلصف بت الرح

ا عووا ِلي أفي هف مف طفِجعوونف اِسف عِ تفضف جف ارف لفكومف هفذفا. فِي الفوف وهو. ِمنف يفِدي صف تومو قفدف اِر الحِذي أفوف بِالشحرف لوكووا بِنووِر نفاِركومف وف اۭر اسف ِقينف بِشفرف تفنفطتِ نفارا  الفمو
إِلفى اِهيمف أفبِيكومف وف وا إِلفى إِبفرف تومو. انفظورو ِفرف ا حو ِ الحتِي ِمنفهف بت ةِ الفجو إِلفى نوقفرف ِر الحِذي ِمنفهو قوِطعفتومف وف وا إِلفى الصحخف . انفظورو بح التحابِعوونف الفبِرح الطحاِلبوونف الرح

ۭن ا كفعفدف يحتفهف عفلو بفرتِ يفجف ا وف بِهف ى كولح ِخرف . عفزح نف يفوف ى ِصهف بح قفدف عفزح توهو. ففإِنح الرح ثفرف أفكف توهو وف كف بفارف اِحد  وف هووف وف توهو وف . لفنتِي دفعفوف تفكومف لفدف ةف الحتِي وف سفارف
. لفنح شفِريعفة  ِمنف ِغي إِلفيح تِي اصف يفا أومح تووا إِلفيح يفا شفعفبِي وف ن ِم. اونفصو تو التحرف وف صف دو وف مف ا. الفحف دفاِن فِيهف اجو يووجف اِلبفتِهف حو وف ِ. الفففرف بت نحِة الرح ا كفجف بفاِديفتفهف وف



تفنفتفِظرو ائِرو وف زف و الفجف جو اعفايف يفقفِضيفاِن ِللش عووِب. إِيحايف تفرف ِذرف لفِصي وف زف خف ي. قفدف بفرف قتِي أوثفبتِتوهو نوورا  ِللش عووِب. قفِريب  بِرتِ حف جو وف رو ِعنفِدي تفخف
ا سوكحانفهف ِب تفبفلفى وف ضف كفالثحوف الفرف ِحل  وف مف اِن تفضف اِت كفالد خف اوف ۭت. ففإِنح السحمف ِض ِمنف تفحف وا إِلفى الفرف انفظورو اِت عويوونفكومف وف اوف ففعووا إِلفى السحمف اِعي. اِرف ِذرف

افووا عووا ِلي يفا عفاِرفِي الفبِرتِ الشحعفبف الحِذي شفِريعفتِي فِي قفلفبِِه. لف تفخف مف . اِسف ي لف يونفقفضو بِرتِ لفِصي ففإِلفى الفبفِد يفكوونو وف ا خف . أفمح وتوونف الفبفعووِض يفمو كف
لفِصي إِلفى خف ي ففإِلفى الفبفِد يفكوونو وف ا بِرتِ . أفمح مو الس وسو كفالص وِف يفأفكولوهو مو الفعوث  وف ِب يفأفكولوهو تفاعووا لفنحهو كفالثحوف ِمنف شفتفائِِمِهمف لف تفرف ِمنف تفعفيِيِر النحاِس وف

قفاِطعفةف ِت أفنفِت الف ِة. أفلفسف قفِديمف اِر الف وف ا فِي الفدف ا فِي أفيحاِم الفِقدفِم كفمف تفيفِقِظي كفمف ِ! اسف بت اعف الرح ة  يفا ِذرف تفيفِقِظي! الفبِِسي قووح تفيفِقِظي اسف اِر. اِسف وف ِر الفدف دفوف
ِ بت ففِدي و الرح مف ؟ وف ففِديتِينف ِر طفِريقا  ِلعوبووِر الفمف اقف الفبفحف مف اِعلفةف أفعف ِر الفعفِظيِم الفجف رف ِميفاهف الفغفمف ففةف الفبفحف نفشتِ ِت أفنفِت ِهيف الفمو ؟ أفلفسف هفبف الطحاِعنفةف التتِنتِينف رف

نف . مف يكومف عفزتِ دو. أفنفا أفنفا هووف مو التحنفه  نو وف زف بو الفحو رو . يفهف ِركفانِِهمف ح  يودف ففرف اج  وف . ابفتِهف ح  أفبفِدي  وِسِهمف ففرف ؤو عفلفى رو ن ِم وف نف بِالتحرف يفوف يفأفتوونف إِلفى ِصهف ِجعوونف وف يفرف
ِض سف الفرف ستِ ؤف مو اِت وف اوف انِعفكف بفاِسطف السحمف بح صف تفنفسفى الرح ِب؟ وف الفعوشف عفلو كف ِمِن ابفِن اِلنفسفاِن الحِذي يوجف وتو وف افِي ِمنف إِنفسفاۭن يفمو تحى تفخف أفنفِت حف

لف ِ وف بت وتو فِي الفجو لف يفمو نِي وف نفحف لفقو الفمو ايِِق؟ سفِريعا  يوطف أفيفنف غفضفبو الفموضف ف ِلِلهفلفِك. وف ا هفيحأ ايِِق ِعنفدفمف ِب الفموضف ۭم ِمنف غفضف عو دفائِما  كولح يفوف تفففزف وف
ِس توكف ِلغفرف بِِظلتِ يفِدي سفتفرف اِلي فِي ففِمكف وف عفلفتو أفقفوف قفدف جف هو. وف مو نووِد اسف ب  الفجو هو. رف جو ِر ففتفِعج  لوجف ِعجو الفبفحف زف ب  إِلفهوكف مو أفنفا الرح هو. وف بفزو مو خو يوعفدف
ِ كفأفسف بت شفِليمو الحتِي شفِربفِت ِمنف يفِد الرح : «أفنفِت شفعفبِي». اِنفهفِضي انفهفِضي! قووِمي يفا أوورو نف يفوف ِلتفقوولف ِلِصهف ِض وف تفأفِسيِس الفرف اِت وف اوف السحمف

ِميعِ الفبفنِينف ِسكو بِيفِدهفا ِمنف جف نف يومف لفيفسف مف مف وف لفدفتفهو ِميعِ الفبفنِينف الحِذينف وف نف يفقوودوهفا ِمنف جف ا مف ِت. لفيفسف لفهف ن حِ شفِربفِت. مفصفصف بِِه. ثوففلف كفأفِس التحرف غفضف
أفِس عووا فِي رف طفجف يووا. اضف يِك؟ بفنووِك قفدف أفعف نف أوعفزتِ . بِمف السحيففو وعو وف الفجو اقو وف اِلنفِسحف ابو وف رف ثِي لفِك؟ الفخف نف يفرف لفقِيفاِك. مف ا مو . اِثفنفاِن هومف مف بحتفهو الحِذينف رف
ِر. هفكفذفا مف لفيفسف بِالفخف ى وف رف السحكف ا الفبفائِسفةو وف ِعي هفذفا أفيحتوهف مف ةِ إِلفِهِك. ِلذفِلكف اسف رف جف ِ ِمنف زف بت ِب الرح لنوونف ِمنف غفضف ِل فِي شفبفكفۭة. الفمف عف الفوف قفاۭق كف كولتِ زو
ا بفعفدو. ا فِي مف بِينفهف رف بِي. لف تفعووِدينف تفشف ن حِ ثوففلف كفأفِس غفضف ذفتو ِمنف يفِدِك كفأفسف التحرف بِِه: «هفئفنفذفا قفدف أفخف اِكمو ِلشفعف ِك الحِذي يوحف إِلفهو ب  وف قفالف سفيتِدوِك الرح

قفاِق ِللفعفابِِرينف كفالز  ِك وف رف ِض ظفهف عفِت كفالفرف ضف بورف ففوف نِي ِلنفعف بِيِك الحِذينف قفالووا ِلنفففِسِك: انفحف عفذتِ ا فِي يفِد مو عوهف أفضف «وف

لف لففو وف ا بفعفدو أفغف لوِك فِي مف خو قفدحسفةو لفنحهو لف يفعوودو يفدف ِدينفةو الفمو ِليمو الفمف شف اِلِك يفا أوورو مف ! الفبِِسي ثِيفابف جف نو يفوف ِك يفا ِصهف تفيفِقِظي! الفبِِسي ِعزح تفيفِقِظي اسف اِسف
انا  جح : «مف ب  . ففإِنحهو هفكفذفا قفالف الرح نف يفوف نفةو ِصهف بِيحةو ابف سف ا الفمف بوِط عونوِقِك أفيحتوهف لتِي ِمنف رو ِليمو. انفحف شف ِلِسي يفا أوورو اِب. قووِمي اجف . اِنفتفِفِضي ِمنف الت رف نفِجس 

اذفا ِلي هو أفش ورو بِلف سفبفۭب. ففالنف مف لفمف . ثومح ظف بف هونفاكف ل  ِليفتفغفرح لف شفعفبِي أفوح رف نفزف : «إِلفى ِمصف ب  ». لفنحهو هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح ۭة توففك ونف بِلف فِضح تومف وف بوعف
ِمي. . ِلذفِلكف يفعفِرفو شفعفبِيف اسف انو ِمي يوهف ۭم اسف دفائِما  كولح يفوف ب  وف ونف يفقوولو الرح لفيفِه يفِصيحو تفسفلتِطوونف عف انا ؟ الفمو جح تحى أوِخذف شفعفبِي مف ب  حف هونفا يفقوولو الرح

بِِر خف يفِر الفمو ِر بِالفخف بفشتِ بِِر بِالسحلفِم الفمو خف ِر الفمو بفشتِ يِ الفمو لف عفلفى الفِجبفاِل قفدفمف مف ا أفجف مو. هفئفنفذفا». مف لتِ تفكف ِم يفعفِرفوونف أفنتِي أفنفا هووف الفمو ِلذفِلكف فِي ذفِلكف الفيفوف

وعِ جو نفدف رو ِو ِف ونف عفيفنا  ِلعفيفۭن عِ مف يوبفِصرو عا  لفنحهو ونف مف نحمو . يفتفرف مف تفهو وف ففعوونف صف اقِبِيِك. يفرف رف تو مو لفكف إِلفهوِك!» صفوف : «قفدف مف نف يفوف قفائِِل ِلِصهف لفِص الف بِالفخف
امف ِسِه أفمف اعِ قودف ب  عفنف ِذرف رف الرح . قفدف شفمح ِليمف شف ى شفعفبفهو. ففدفى أوورو بح قفدف عفزح ِليمف لفنح الرح شف بف أوورو عا  يفا ِخرف نحِمي مف . أفِشيِدي تفرف نف يفوف ِ إِلفى ِصهف بت الرح
ا. سفِطهف وا ِمنف وف جو رو س وا نفِجسا . اخف . لف تفمف وا ِمنف هونفاكف جو رو تفِزلووا. اخف تفِزلووا. اعف لفصف إِلفِهنفا. اِعف ِض خف اِف الفرف رف ى كول  أفطف ِم ففتفرف عويووِن كولتِ الومف

ذفا . هووف عو سفاقفتفكومف مف ائِيلف يفجف رف إِلفهف إِسف كومف وف امف بح سفائِر  أفمف . لفنح الرح لف تفذفهفبوونف هفاِربِينف لفِة وف ونف بِالفعفجف جو رو ِ. لفنحكومف لف تفخف بت اِمِلي آنِيفِة الرح وا يفا حف رو تفطفهح
. ثفرف ِمنف بفنِي آدفمف توهو أفكف صوورف ِل وف جو ثفرف ِمنف الرح ففسفدا  أفكف هو كفذفا مو نفظفرو . كفانف مف ونف ا انفدفهفشف ِمنفكف كفثِيرو ا . كفمف ى ِجدت يفتفسفامف تفِقي وف يفرف عفبفِدي يفعفِقلو يفتفعفالفى وف

وهو عووهو ففِهمو مف ا لفمف يفسف مف وا بِِه وف بفرو ا لفمف يوخف وا مف رو مف قفدف أفبفصف مف لفنحهو اهفهو لووك  أفففوف ِلِه يفسود  مو . ِمنف أفجف ما  كفثِيِرينف هفكفذفا يفنفِضحو أومف

نفظفرف لف مف الف ففنفنفظورف إِلفيفِه وف مف لف جف ةف لفهو وف ۭض يفابِسفۭة لف صوورف ۭق ِمنف أفرف كفِعرف خۭ وف هو كفففرف ِ؟ نفبفتف قودحامف بت اعو الرح ِلنفتف ِذرف توعف ِن اسف ِلمف نفا وف بفرف دحقف خف نف صف مف
اعفنفا جف أفوف ا وف لفهف مف انفنفا حف زف تفقفر  ففلفمف نفعفتفدح بِِه. لفِكنح أفحف حف وهونفا مو جو سفتحۭر عفنفهو وو كفمو ِن وف زف تفبِرو الفحو خف مو اعۭ وف جف لو أفوف جو ذوول  ِمنف النحاِس رف خف مف تفقفر  وف حف تفِهيِه. مو ففنفشف
بوِرِه بِحو لفيفِه وف ِل آثفاِمنفا. تفأفِديبو سفلفِمنفا عف وق  لفجف سفحو عفاِصينفا مف ِل مف وح  لفجف رو جف هووف مف لوول . وف ذف مف ِ وف وبا  ِمنف اح رو ضف ابا  مف ِسبفنفاهو موصف نو حف نفحف ا. وف لفهف مح تفحف

لفمف يفففتفحف ففاهو كفشفاةۭ توسفاقو إِلفى الذحبفحِ ا هووف ففتفذفلحلف وف ِميِعنفا. ظوِلمف أفمح لفيفِه إِثفمف جف عف عف ضف ب  وف الرح اِحۭد إِلفى طفِريِقِه وف لفلفنفا. ِملفنفا كول  وف شوِفينفا. كول نفا كفغفنفۭم ضف
يفاِء أفنحهو ِض الفحف نف كفانف يفظون  أفنحهو قوِطعف ِمنف أفرف فِي ِجيِلِه مف يفنوونفِة أوِخذف. وف ِمنف الدح غفطفِة وف ا ففلفمف يفففتفحف ففاهو. ِمنف الض  يهف ازتِ امف جف اِمتفۭة أفمف ۭة صف كفنفعفجف وف

ب  ففسورح ا الرح . أفمح لفمف يفكونف فِي ففِمِه ِغش  لف ظولفما  وف تِِه. عفلفى أفنحهو لفمف يفعفمف وف ۭ ِعنفدف مف عف غفنِيت مف هو وف اِر قفبفرو رف عف الفشف ِعلف مف جو ِل ذفنفِب شفعفبِي؟ وف ضوِربف ِمنف أفجف
بفِدي الفبفار  عف بفعو وف يفشف ى وف . ِمنف تفعفِب نفففِسِه يفرف حو ِ بِيفِدِه تفنفجف بت ةو الرح سفرح مف هو وف ل  تفطوولو أفيحامو ى نفسف ةف إِثفۭم يفرف عفلف نفففسفهو ذفبِيحف ِن. إِنف جف زف قفهو بِالفحو حف فنف يفسف بِأ

ِصيف أوحف ِت نفففسفهو وف وف ِل أفنحهو سفكفبف ِللفمف ة  ِمنف أفجف اِء يفقفِسمو غفنِيمف عف الفعوظفمف مف اِء وف ا. ِلذفِلكف أفقفِسمو لفهو بفيفنف الفِعزح ِملوهف مف هووف يفحف هو آثفامو رو كفثِيِرينف وف عفِرففتِِه يوبفرتِ بِمف
خفضف لفنح بفنِي ا الحتِي لفمف تفمف ن ِم أفيحتوهف . أفِشيِدي بِالتحرف ا الفعفاقِرو الحتِي لفمف تفِلدف نحِمي أفيحتوهف نِبِينف تفرف ذف شفففعف فِي الفمو ِطيحةف كفثِيِرينف وف لف خف مف هووف حف ۭة وف عف أفثفمف مف

تفادفِك ِدي أفوف شفدتِ نفابفِك وف ِسِكي. أفِطيِلي أفطف سفاِكنِِك. لف تومف لفتوبفسفطف شوقفقو مف تِِك وف يفمف كفانف خف ِسِعي مف . أفوف ب  ثفرو ِمنف بفنِي ذفاِت الفبفعفِل قفالف الرح ِحشفِة أفكف تفوف سف الفمو
. ففإِنحِك تفِحينف ِلي لفنحِك لف تفسف جف لف تفخف ِزينف وف افِي لفنحِك لف تفخف ِربفة . لف تفخف دونا  خف رو مو يوعفمتِ ما  وف لوِك أومف يفِرثو نفسف إِلفى الفيفسفاِر وف ينف إِلفى الفيفِميِن وف تفدتِ لفنحِك تفمف

ِض . إِلفهف كولتِ الفرف ائِيلف رف ِلي ِك قود وسو إِسف وف هو وف مو نووِد اسف ب  الفجو انِعوِك رف ِلِك لف تفذفكوِرينفهو بفعفدو. لفنح بفعفلفِك هووف صف م  عفارو تفرف بفاِك وف يف صف تفنفِسينف ِخزف
ۭة اِحمف عفِظيمف رف بِمف توِك وف كف يفظفة  تفرف ِذلفتف قفالف إِلفهوِك. لوحف بفا إِذفا رو ِة الصتِ جف وف كفزف ب  وف وحِ دفعفاِك الرح ونفِة الر  زو حف مف ةۭ وف ورف جو هف أفةۭ مف رف عفى. لفنحهو كفامف يودف

لفففتو أفنف لف ا حف ِميفاِه نووحۭ هفِذِه ِلي. كفمف . لفنحهو كف ب  ِلي ِك الرح ِك قفالف وف مو حف ۭ أفرف سفاۭن أفبفِديت بِإِحف ظفة  وف ِهي عفنفِك لفحف جف بفتو وف جف ِب حف اِن الفغفضف عوِك. بِففيفضف مف فجف سفأ
ولو سفانِي ففلف يفزو ا إِحف عو أفمح زف عف الكفامف تفتفزف ولو وف ِك. ففإِنح الفِجبفالف تفزو رف جو لف أفزف لفيفِك وف لفففتو أفنف لف أفغفضفبف عف ِض هفكفذفا حف بورف بفعفدو ِميفاهو نووحۭ عفلفى الفرف تفعف
ِق رف بِالفيفاقووِت الفزف تفِك وف ارف ِد ِحجف يفِة هفئفنفذفا أفبفنِي بِالوثفمو تفعفزتِ طفِربفةو غفيفرو الفمو ا الذحِليلفةو الفموضف . أفيحتوهف ب  ِك الرح اِحمو عو قفالف رف زف عف دو سفلفِمي لف يفتفزف عفهف عفنفِك وف

سفلفمف بفنِيِك كفثِيرا . بِالفبِرتِ ِ وف بت كولح بفنِيِك تفلفِميذف الرح ة  وف ة  كفِريمف ارف وِمِك ِحجف كولح توخو انِيحة  وف مف رف ة  بفهف ارف ابفِك ِحجف أفبفوف ففِك يفاقووتا  وف عفلو شورف أفجف سوِك وف ستِ أوؤف
لفيفِك ففإِلفيفِك عف عف تفمف ِن اجف اعا  لفيفسف ِمنف ِعنفِدي. مف تِمف تفِمعوونف اجف مف يفجف نوو ِمنفِك. هفا إِنحهو تِعفاِب ففلف يفدف عفِن اِلرف افِينف وف توثفبحتِينف بفِعيدفة  عفِن الظ لفِم ففلف تفخف

حو تف ِضدحِك لف تفنفجف رف ِ وت . كول  آلفۭة صو ِربف ِلكف ِليفخف هف لفقفتو الفمو أفنفا خف ِلِه وف ِرجو آلفة  ِلعفمف يوخف مف فِي النحاِر وف دحادف الحِذي يفنففوخو الفففحف لفقفتو الفحف قوطو. هفئفنفذفا قفدف خف يفسف
وا إِلفى ِميعا  هفلوم  ا الفِعطفاشو جف ب  أفي هف هومف ِمنف ِعنفِدي يفقوولو الرح بِر  ِ وف بت اثو عفبِيِد الرح لفيفِه. هفذفا هووف ِميرف كوِمينف عف اِء تفحف لفيفِك فِي الفقفضف كول  ِلسفاۭن يفقوومو عف وف
تفعفبفكومف ِلغفيفِر بفۭز وف ة  ِلغفيفِر خو اذفا تفِزنوونف فِضح لفبفنا . ِلمف را  وف مف ۭن خف بِلف ثفمف ۭة وف وا بِلف فِضح تفرو وا اشف كولووا. هفلوم  وا وف تفرو ة  تفعفالووا اشف الحِذي لفيفسف لفهو فِضح الفِميفاِه وف



دا  أفبفِديتا  أفقفطفعف لفكومف عفهف . وف يفا أفنففوسوكومف عووا ففتفحف مف . اسف وا إِلفيح هفلوم  . أفِميلووا آذفانفكومف وف لفتفتفلفذحذف بِالدحسفِم أفنففوسوكومف كولووا الطحيتِبف وف اعا  وف تِمف تفِمعووا ِلي اسف شفبفعۭ؟ اسف
كوضو إِلفيفكف ة  لفمف تفعفِرففكف تفرف أومح عووهفا وف ا تفدف ة  لف تفعفِرفوهف وِصيا  ِللش عووِب. هفا أومح مو ئِيسا  وف عفلفتوهو شفاِرعا  ِللش عووِب رف ذفا قفدف جف اِدقفةف. هووف دف الصح اِحمف دفاوو رف مف
لو اِلثفِم جو رف يرو طفِريقفهو وف رتِ ِك الشتِ . ِليفتفرو هووف قفِريب  عووهو وف دو. ادف ا دفامف يووجف بح مف لوبووا الرح . اوطف دفكف جح ائِيلف لفنحهو قفدف مف رف قود وِس إِسف ِ إِلفِهكف وف بت ِل الرح ِمنف أفجف

ا عفلفِت . لفنحهو كفمف ب  قِي يفقوولو الرح قوكومف طورو لف طورو كومف وف . لفنح أفففكفاِري لفيفسفتف أفففكفارف انف ثِرو الفغوففرف إِلفى إِلفِهنفا لفنحهو يوكف هو وف مف حف ِ ففيفرف بت لفيفتوبف إِلفى الرح هو وف أفففكفارف
ِجعفاِن إِلفى لف يفرف اِء وف الثحلفجو ِمنف السحمف طفرو وف ا يفنفِزلو الفمف . لفنحهو كفمف أفففكفاِري عفنف أفففكفاِركومف قِكومف وف قِي عفنف طورو ِض هفكفذفا عفلفتف طورو اتو عفِن الفرف اوف السحمف
ِجعو جو ِمنف ففِمي. لف تفرف رو تِي الحتِي تفخف بفزا  ِللِكِل هفكفذفا تفكوونو كفِلمف خو اِرعِ وف عا  ِللزح رف توعفِطي زف تونفبِتو وف ا تفِلدو وف عفلفنِهف يفجف ضف وف ِويفاِن الفرف هونفاكف بفلف يورف

ن ما  كومف تفرف امف الكفامو توِشيدو أفمف . الفِجبفالو وف ونف ضفرو بِسفلفۭم توحف ونف وف جو رو حۭ تفخف ا لفهو. لفنحكومف بِففرف لفتوهف سف ا أفرف حو فِي مف تفنفجف تو بِِه وف ا سوِررف لو مف إِلفيح ففاِرغفة  بفلف تفعفمف
ة  أفبفِديحة  لف ما  عفلفمف ِ اسف بت يفكوونو ِللرح . وف لفعو آس  ضا  عفِن الفقفِريِس يفطف ِعوف و  وف ِك يفنفبوتو سفرف ضا  عفِن الشحوف فتِقو بِالفيفاِدي. ِعوف قفِل توصف ِر الفحف كول  شفجف وف
لو هفذفا ي. طووبفى ِلِلنفسفاِن الحِذي يفعفمف تِعفلفنو بِرتِ اسف لفِصي وف ِجيءو خف . لفنحهو قفِريب  مف لف وا الفعفدف رو أفجف قح وف ففظووا الفحف : «احف ب  تفنفقفِطعو هفكفذفا قفالف الرح
ِ بت نف بِالرح لحِم ابفنو الفغفِريِب الحِذي اقفتفرف . «ففلف يفتفكف ِل شفرتۭ افِِظ يفدفهو ِمنف كولتِ عفمف الفحف سفهو وف افِِظ السحبفتف ِلئفلح يونفجتِ سحكو بِِه الفحف ِلبفِن اِلنفسفاِن الحِذي يفتفمف وف
ففظوونف سوبووتِي يفاِن الحِذينف يفحف ب  ِللفِخصف ة  يفابِسفة . لفنحهو هفكفذفا قفالف الرح رف : هفا أفنفا شفجف ِصي  لف يفقوِل الفخف ب  ِمنف شفعفبِِه. وف نِي الرح زف ازا  أفففرف قفائِل : إِففرف

ما  ِِ اسف ِطيِهمو الفبفنفاِت. أوعف لف ِمنف الفبفنِينف وف ما  أفففضف اسف با  وف اِري نوصو وف فِي أفسف ِطيِهمف فِي بفيفتِي وف ِدي: إِنتِي أوعف سحكوونف بِعفهف يفتفمف نِي وف ا يفسور  ونف مف تفارو يفخف وف
سووهو ففظوونف السحبفتف ِلئفلح يونفجتِ ِ ِليفكوونووا لفهو عفبِيدا  كول  الحِذينف يفحف بت مف الرح ِليوِحب وا اسف وهو وف ِدمو ِ ِليفخف بت أفبفنفاءو الفغفِريِب الحِذينف يفقفتفِرنوونف بِالرح . وف أفبفِديتا  لف يفنفقفِطعو

بفِحي لفنح بفيفتِي بفيفتف ذف قفبوولفة  عفلفى مف مف مف هو ذفبفائِحو مف وف قفاتوهو رف حف تفكوونو مو مف فِي بفيفِت صفلفتِي وف هو حو أوففرتِ ِسي وف بفِل قودف ِدي آتِي بِِهمف إِلفى جف سحكوونف بِعفهف يفتفمف وف
وِش الفبفرتِ تفعفاِلي حو ِميعف وو وِعيِه». يفا جف مو جف عو بفعفدو إِلفيفِه إِلفى مف مف : «أفجف ائِيلف رف ِفيتِي إِسف نف اِمعو مف ب  جف عفى ِلكولتِ الش عووِب». يفقوولو السحيتِدو الرح الصحلفةِ يودف
طفِجعوونف ونف موضف اِلمو . حف بفحف رو أفنف تفنف ِو م  لف تفقفِد مف ِكلفب  بوكف . كول هو . لف يفعفِرفوونف مف ي  كول هو اقِبووهو عومف رف ِر. مو عف وِش الحتِي فِي الفوف حو ِميعف الفوو ِل. يفا جف ِللفكف

بفحِ عفنف أفقفصفى. اِحۭد إِلفى الرتِ قِِهمف كول  وف ِميعا  إِلفى طورو . الفتفففتووا جف مف ففهف عفاة  لف يفعفِرفوونف الف هومف رو . وف الفِكلفبو شفِرهفة  لف تفعفِرفو الشحبفعف ِم. وف ِحب و النحوف مو
الو ِرجف عو ذفِلكف فِي قفلفبِِه. وف د  يفضف لفيفسف أفحف يقو وف دتِ ا  بفادف الصتِ يفدف ِجدت ِم عفِظيما  بفلف أفزف ذفا الفيفوف يفكوونو الفغفدو كفهف ِكرا  وف سف تففح مو لفنفشف را  وف مف ذو خف وا آخو هفلوم 

ا ِة. أفمح تِقفامف اِجِعِهِم. السحاِلكو بِاِلسف ضف ونف فِي مف تفِريحو . يفسف لو السحلفمف خو . يفدف يقو دتِ م  الصتِ ِه الشحرتِ يوضف جف فنحهو ِمنف وف نف يفففِطنو بِأ لفيفسف مف ونف وف م  سفاِن يوضف اِلحف
لفدو ا أفنفتومف أفوف ؟ أفمف لفعوونف اللتِسفانف تفدف ففمف وف ونف الف نف تفففغفرو عفلفى مف ونف وف رو خف نف تفسف انِيفِة. بِمف الزح لف الفففاِسِق وف ةِ نفسف وا إِلفى هونفا يفا بفنِي السحاِحرف أفنفتومف ففتفقفدحمو

ةِ ارف عفاقِِل. فِي ِحجف تف شوقووِق الفمف ِديفِة تفحف لفدف فِي الفوف اءف الفقفاتِلوونف الفوف رف ضف ةۭ خف رف تف كولتِ شفجف نفاِم تفحف قتِدوونف إِلفى الفصف تفوف لو الفكفِذِب؟ الفمو عفِصيفِة نفسف الفمف
عفِت ضف تفِفعۭ وف رف مو بفۭل عفاۭل وف ى؟ عفلفى جف ة . أفعفنف هفِذِه أفتفعفزح ِت تفقفِدمف عفدف أفصف بفِت سفِكيبا  وف عفتوِك. ِلتِلفكف سفكف لفِس نفِصيبوِك. تِلفكف ِهيف قورف اِدي الفمو الفوف

عفِك جف ضف سفعفِت مف ِت. أفوف ِعدف صف ِك لفنحِك ِلغفيفِري كفشفففِت وف عفِت تِذفكفارف ضف ِة وف قفائِمف الف اءف الفبفاِب وف رف ة . وف بفِحي ذفبِيحف ِت ِلتفذف ِعدف إِلفى هونفاكف صف عفِك وف جف ضف مف
سولفِك إِلفى بوعفۭد سفلفِت رو أفرف يفابفِك وف ِت أفطف ثفرف أفكف ِن وف ِلِك بِالد هف ِت إِلفى الفمف ِسرف ة . وف صف ِت فورف . نفظفرف مف عفهو جف ضف بفبفِت مف . أفحف مف عفهو دا  مف قفطفعفِت ِلنفففِسِك عفهف وف

نفِت تحى خو ِخففِت حف ِشيِت وف نف خف ِممح عوِفي. وف ِت ِلذفِلكف لفمف تفضف دف جف تفِك وف وف ». شفهف لفمف تفقووِلي: «يفئِسفتو يفيفِت وف ففاِرِك أفعف اِويفِة. بِطووِل أفسف تحى إِلفى الفهف لفِت حف نفزف وف
ِخينف رو اِلِك ففلف توِفيدوِك. إِذف تفصف مف فعف بِأ ِك وف بِرو بِبِرتِ افِي. أفنفا أوخف قفِديِم ففإِيحايف لفمف تفخف نفذو الف ذفِلكف مو ا أفنفا سفاِكت  وف عفِت فِي قفلفبِِك؟ أفمح ضف لف وف إِيحايف لفمف تفذفكوِري وف وف
: «أفِعد وا. أفِعد وا. يفقوولو ِسي وف بفلف قودف يفِرثو جف ضف وف ِلكو الفرف لو عفلفيح ففيفمف كتِ تفوف ا الفمو ة . أفمح ذوهومف نفففخف . تفأفخو مف مف كولحهو ِملوهو يحو تفحف لفِكِن الرتِ وعوِك. وف مو ِقذفِك جو ففلفيونف

تفِفعِ رف ِضعِ الفمو وف هو: «فِي الفمف مو تفِفعو سفاِكنو الفبفِد الفقود وسو اسف رف ةف ِمنف طفِريِق شفعفبِي». لفنحهو هفكفذفا قفالف الفعفِلي  الفمو عفثفرف ففعووا الفمف . ارف هفيتِئووا الطحِريقف
لف اِصمو إِلفى الفبفِد وف . لفنتِي لف أوخف نفسفِحِقينف يِيف قفلفبف الفمو لوحف اِضِعينف وف تفوف وحف الفمو يِيف رو وحِ لوحف اِضعِ الر  تفوف الفمو نفسفِحِق وف عف الفمو مف كونو وف قفدحِس أفسف الفمو

غفِضبفتو تو وف تفتفرف بفتوهو. اسف رف ضف سفبِِه غفِضبفتو وف كف ِل إِثفِم مف ا. ِمنف أفجف توهف نفعف اتو الحتِي صف النحسفمف اِمي وف ا أفمف لفيفهف وحف يوغفشفى عف ِر. لفنح الر  أفغفضفبو إِلفى الدحهف
ِللفقفِريِب» رف الشحففتفيفِن. «سفلفم  سفلفم  ِللفبفِعيِد وف اِلقا  ثفمف ِلنفائِِحيِه خف د  تفعفِزيفاۭت لفهو وف أفرو أفقوودوهو وف ِفيِه وف فشف سفأ قفهو وف أفيفتو طورو بِِه. رف ففذفهفبف عفاِصيا  فِي طفِريِق قفلف

ِطينا . لفيفسف سفلفم  قفالف إِلفِهي فة  وف أ مف تفقفِذفو ِميفاهوهو حف أف وف دف تفِطيعو أفنف يفهف طفِرِب لفنحهو لف يفسف ِر الفموضف ارو ففكفالفبفحف رف ا الفشف ِفيِه». أفمح فشف أ سف ب  «وف قفالف الرح
ما  ما  ففيفوف لوبوونف يفوف إِيحايف يفطف . وف طفايفاهومف بفيفتف يفعفقووبف بِخف يِهمف وف بِرف شفعفبِي بِتفعفدتِ أفخف تفكف كفبووۭق وف وف ففعف صف . ارف ِسكف ۭت عفاۭل. لف تومف وف اِر. نفاِد بِصف رف ِللفشف

اذفا : «ِلمف ِ. يفقوولوونف ِب إِلفى اح ونف بِالتحقفر  . يوسفر  كفاِم الفبِرتِ فلوونفنِي عفنف أفحف أ ا. يفسف اءف إِلفِههف كف قفضف لفمف تفتفرو ا  وف ۭة عفِملفتف بِرت ومح أ قِي كف عفِرففِة طورو ونف بِمف يوسفر  وف

اعِ النتِزف ِة وف صوومف . هفا إِنحكومف ِللفخو ونف رو غفاِلكومف توسفختِ بِكولتِ أفشف ة  وف سفرح ِمكومف تووِجدوونف مف وف ِم صف ؟» هفا إِنحكومف فِي يفوف لفمف تولفِحظف لفمف تفنفظورف ذفلحلفنفا أفنففوسفنفا وف نفا وف صومف
ما  يوذفلتِلو اِلنفسفانو هو؟ يفوف تفارو م  أفخف وف تِكومف فِي الفعفلفِء. أفِمثفلو هفذفا يفكوونو صف وف ِميعِ صف مف ِلتفسف ا الفيفوف ونف كفمف تومف تفصوومو . لفسف ِة الشحرتِ مف ِربووا بِلفكف ِلتفضف ونف وف تفصوومو
لح قويووِد هو: حف تفارو ما  أفخف ِ؟ أفلفيفسف هفذفا صفوف بت قفبوول  ِللرح ما  مف يفوف ما  وف وف ي هفذفا صف ادا . هفلف توسفمتِ مف رف حا  وف تفهو ِمسف يفففِرشو تفحف أفسفهو وف لفِة رف نِي كفالفسف فِيِه نفففسفهو يوحف
؟ إِذفا سفاِكينف التحائِِهينف إِلفى بفيفتِكف ِخلف الفمف أفنف تودف كف وف بفزف ائِعِ خو ِسرف ِللفجف عف كولتِ نِيۭر. أفلفيفسف أفنف تفكف قفطف ارا  وف رف وقِينف أفحف حو سف لفقف الفمف إِطف . ففكح عوقفِد النتِيِر وف الشحرتِ

دو جف مف كف وف امف كف أفمف يفِسيرو بِر  توكف سفِريعا  وف تفنفبوتو ِصحح كف وف بفحِ نوورو . ِحينفئِۭذ يفنفففِجرو ِمثفلف الص  ِمكف أفنف لف تفتفغفاضفى عفنف لفحف سووهو وف يفانا  أفنف تفكف أفيفتف عورف رف
كفلفمف اِلثفِم بِعِ وف اءف بِاِلصف اِليمف سفِطكف النتِيرف وف عفتف ِمنف وف : «هفئفنفذفا». إِنف نفزف تفِغيثو ففيفقوولو . تفسف ب  عوو ففيوِجيبو الرح . ِحينفئِۭذ تفدف عو سفاقفتفكف مف ِ يفجف بت الرح
اِم ب  عفلفى الدحوف يفقوودوكف الرح ِر وف كف الدحاِمسو ِمثفلف الظ هف يفكوونو ظفلفمو كف وف ِة نوورو لفمف ِرقو فِي الظ  بفعفتف النحففسف الذحِليلفةف يوشف أفشف ائِعِ وف ففقفتف نفففسفكف ِللفجف أفنف وف

ۭر ةو. توِقيمو أفسفاسفاِت دفوف قفِديمف بو الف ِمنفكف توبفنفى الفِخرف كفنفبفعِ ِميفاۭه لف تفنفقفِطعو ِميفاهوهو. وف يحا وف نحۭة رف كف ففتفِصيرو كفجف طو ِعظفامف يونفشتِ دووِب نفففسفكف وف بِعو فِي الفجف يوشف وف
تف السحبفتف لفذحة  دفعفوف ِسي وف مف قودف تِكف يفوف سفرح ِل مف لفكف عفنف عفمف تف عفِن السحبفِت ِرجف دفدف نفى». إِنف رف سفاِلِك ِللس كف ِجعف الفمف رف ةِ مو مف الث غفرف متِ رف ونفكف «مو ۭر ففيوسفم  ففدفوف

تفففعفاِت رف بوكف عفلفى مو كتِ أورف ِ وف بت ل ِم بِكفلفِمكف ففإِنحكف ِحينفئِۭذ تفتفلفذحذو بِالرح التحكف تِكف وف سفرح اِد مف عفنف إِيجف قِكف وف ِل طورو تفهو عفنف عفمف مف رف أفكف ما  وف كفرح ِ مو بت قفدحسف الرح مو وف
كومف . بفلف آثفامو عف مف لفمف تفثفقفلف أوذونوهو عفنف أفنف تفسف لتِصف وف ِ لفمف تفقفصورف عفنف أفنف توخف بت لحمف هفا إِنح يفدف الرح ِ تفكف بت اثف يفعفقووبف أفبِيكف لفنح ففمف الرح كف ِميرف ِعمو أوطف ِض وف الفرف

ابِعفكومف بِاِلثفِم. ِشففاهوكومف أفصف ِم وف سفتف بِالدح . لفنح أفيفِديكومف قفدف تفنفجح عف مف تحى لف يفسف هو عفنفكومف حف هف جف تف وف طفايفاكومف سفتفرف خف بفيفنف إِلفِهكومف وف نفكومف وف تف ففاِصلفة  بفيف ارف صف
بِلووا ونف بِالفكفِذِب. قفدف حف يفتفكفلحمو . يفتحِكلوونف عفلفى الفبفاِطِل وف ِ قت اِكمو بِالفحف نف يوحف لفيفسف مف ِل وف عوو بِالفعفدف نف يفدف . لفيفسف مف جو بِالشحرتِ ِلسفانوكومف يفلفهف تف بِالفكفِذِب وف تفكفلحمف

مف لف تفِصيرو يووطوهو ِرجو أفففعفى. خو سفرو توخف الحتِي توكف وتو وف يووطف الفعفنفكفبووِت. الِكلو ِمنف بفيفِضِهمف يفمو وا خو نفسفجو لفدووا إِثفما . ففقفسووا بفيفضف أفففعفى وف وف بِتفعفۭب وف
هومف ِ. أفففكفارو ِكيت ِم الزح ِرعو إِلفى سفففِك الدح توسف ِري وف مف إِلفى الشحرتِ تفجف لوهو جو . أفرف لفِم فِي أفيفِديِهمف فِعفلو الظ  الو إِثفۭم وف مف مف أفعف الوهو مف . أفعف اِلِهمف مف فعف تفسوونف بِأ لف يفكف با  وف ثفوف



نف يفِسيرو ة . كول  مف جف عفوح فوِسِهمف سوبول  مو عفلووا لفنف . جف ل  اِلِكِهمف عفدف سف لفيفسف فِي مف . طفِريقو السحلفِم لفمف يفعفِرفووهو وف ق  سفحف تِصفاب  وف قِِهِم اغف أفففكفارو إِثفۭم. فِي طورو
سو تفِظرو نوورا  ففإِذفا ظفلفم . ِضيفاء  ففنفِسيرو فِي ظفلفۭم دفاِمۭس. نفتفلفمح . نفنف لو نفا الفعفدف ِركف لفمف يودف نحا وف ق  عف تفعفدف الفحف ِل ذفِلكف ابف ا لف يفعفِرفو سفلفما . ِمنف أفجف فِيهف

. ِدرو را  نفهف اۭم هفدف مف كفحف أفرو كول نفا كفدوبحۭة وف تفى. نفزف وف بفاِب كفمف ِة فِي الضح ا فِي الفعفتفمف ِر كفمف نفا فِي الظ هف . قفدف عفثفرف سحسو يوۭن نفتفجف كفالحِذي بِلف أفعف يۭ وف ائِطف كفعومف الفحف
نفا ا. تفعفدحيف نفا نفعفِرفوهف آثفامف عفنفا وف عفاِصيفنفا مف لفيفنفا لفنح مف دو عف هف طفايفانفا تفشف خف كف وف امف تف أفمف عفاِصيفنفا كفثورف تفِعدو عفنحا. لفنح مف لفصا  ففيفبف خف لفيفسف هووف وف ل  وف تفِظرو عفدف نفنف

اِء رف ق  إِلفى الفوف تفدح الفحف قفِد ارف قفلفِب بِكفلفِم الفكفِذِب. وف نفا ِمنف الف لفهفجف بِلفنفا وف عفِصيفِة. حف الفمف لفِم وف نفا بِالظ  لحمف اِء إِلفِهنفا. تفكف رف نفا ِمنف وف ِحدف ِ وف بت نفا عفلفى الرح كفِذبف وف
أفى . ففرف لفبو ائِدو عفِن الشحرتِ يوسف الفحف عفدووما  وف قو مف دف ارف الصتِ صف . وف ولف تفِطيعو الد خو ةف لف تفسف تِقفامف اِلسف قف سفقفطف فِي الشحاِرعِ وف دف لو يفِقفو بفِعيدا . لفنح الصتِ الفعفدف وف
دفهو. ففلفبِسف الفبِرح هو هووف عفضف بِر  اعوهو ِلنفففِسِه وف لحصفتف ِذرف . ففخف يحرف ِمنف أفنحهو لفيفسف شفِفيع  تفحف أفى أفنحهو لفيفسف إِنفسفان  وف . ففرف ل  سفاءف فِي عفيفنفيفِه أفنحهو لفيفسف عفدف ب  وف الرح

طا  بفِغِضيِه سفخف اِزي مو اِل هفكفذفا يوجف مف سفبف الفعف ةِ كفِردفاۭء. حف تفسفى بِالفغفيفرف اكف ِلبفاۭس وف لفبِسف ثِيفابف اِلنفتِقفاِم كف أفِسِه. وف لفِص عفلفى رف وذفةف الفخف خو عۭ وف كفِدرف
ِ بت ةو الرح ۭر ففنفففخف ا يفأفتِي الفعفدوو  كفنفهف دفهو. ِعنفدفمف جف ِس مف ِرِق الشحمف شف ِمنف مف ِ وف بت مف الرح غفِرِب اسف افوونف ِمنف الفمف . ففيفخف ائِرف زف اِزي الفجف اء  يوجف زف هو ِعقفابا . جف اءف دف أفعف وف
وِحي الحِذي : «رو ب  مف قفالف الرح عفهو ِدي مف ذفا عفهف ا أفنفا ففهف . أفمح ب  عفِصيفِة فِي يفعفقووبف يفقوولو الرح إِلفى التحائِبِينف عفِن الفمف نف وف يفوف يفأفتِي الفففاِدي إِلفى ِصهف ففعوهو! وف تفدف

إِلفى الفبفِد ب  «ِمنف النف وف » قفالف الرح ِلكف ِل نفسف لف ِمنف ففِم نفسف ِلكف وف لف ِمنف ففِم نفسف ولو ِمنف ففِمكف وف عفتوهو فِي ففِمكف لف يفزو ضف كفلفِمي الحِذي وف لفيفكف وف    عف

لفيفِك ا عف . أفمح مف الظحلفمو الدحاِمسو الومف ضف وف ي الفرف ةو توغفطتِ لفمف لفيفِك. لفنحهو هفا ِهيف الظ  قف عف رف ِ أفشف بت دو الرح جف مف ِك وف اءف نوورو تفنِيِري لفنحهو قفدف جف قووِمي اسف
. مف عووا كول هو تفمف انفظوِري. قفِد اجف الفيفِك وف وف نفيفِك حف ففِعي عفيف اقِِك. اِرف رف لووكو فِي ِضيفاِء إِشف الفمو مو فِي نووِرِك وف ى. ففتفِسيرو الومف لفيفِك يورف دوهو عف جف مف ب  وف ِرقو الرح ففيوشف

ِر ةو الفبفحف وف لو إِلفيفِك ثفرف وح يفتحِسعو لفنحهو تفتفحف فوقو قفلفبوِك وف يفخف تونِيِرينف وف لو بفنفاتوِك عفلفى الفيفِدي. ِحينفئِۭذ تفنفظوِرينف وف مف توحف اءووا إِلفيفِك. يفأفتِي بفنووِك ِمنف بفِعيۭد وف جف
ِ. كول  غفنفِم بت رو بِتفسفابِيحِ الرح توبفشتِ لوبفانا  وف ِملو ذفهفبا  وف ا تفأفتِي ِمنف شفبفا. تفحف ِعيففةف كول هف يفانف وف انو ِمدف رف اِل بوكف ةو الفِجمف ثفرف يِك كف ِم. توغفطتِ يفأفتِي إِلفيفِك ِغنفى الومف وف
اِم إِلفى مف كفالفحف اۭب وف ونف كفسفحف لفِء الطحائِرو نف هفؤو اِلي. مف مف يتِنو بفيفتف جف أوزف بفِحي وف ذف قفبوولفة  عفلفى مف عفدو مف ِك. تفصف ِدمو تفِمعو إِلفيفِك. ِكبفاشو نفبفايووتف تفخف قِيدفارف تفجف
ائِيلف رف قود وِس إِسف ِ إِلفِهِك وف بت ِم الرح مف ِلسف عفهو مف مف ذفهفبوهو مف وف توهو فِضح ِل ِلتفأفتِيف بِبفنِيِك ِمنف بفِعيۭد وف ِشيشف فِي الفوح سوفونف تفرف نِي وف تفِظرو ائِرف تفنف زف ا؟ إِنح الفجف بويووتِهف

ارا  ابوِك دفائِما . نفهف ففتِحو أفبفوف تفنف توِك. وف ِحمف انِي رف وف بِِرضف بفتوِك وف رف بِي ضف ونفِك. لفنتِي بِغفضف ِدمو مف يفخف لووكوهو مو ِك وف ارف وف بفنوو الفغفِريِب يفبفنوونف أفسف دفِك. وف جح لفنحهو قفدف مف
نفانف إِلفيفِك يفأفتِي. دو لوبف جف مو. مف بو الومف رف ابا  توخف رف خف ِك تفبِيدو وف ِدمو لفكفةف الحتِي لف تفخف مف الفمف ةف وف . لفنح الومح مف لووكوهو توقفادف مو ِم وف تفى إِلفيفِك بِِغنفى الومف . ِليوؤف لفيفل  لف توغفلفقو وف

كول  الحِذينف اِضِعينف وف ونف إِلفيفِك خف وِك يفِسيرو رو بفنوو الحِذينف قفهف . وف لفيح ِضعف ِرجف وف دو مف جتِ أومف قفِدِسي وف كفاِن مف عا  ِلِزينفِة مف بِينو مف الشحرف نفِديفانو وف الستِ وو وف السحرف
ة  بِلف بفغفضف مو ة  وف ورف جو هف نِِك مف ضا  عفنف كفوف ». ِعوف ائِيلف رف نف قود وِس إِسف يفوف ِ» «ِصهف بت ِدينفةف الرح عوونفِك «مف يفدف يفِك وف دوونف لفدفى بفاِطِن قفدفمف جو أفهفانووِك يفسف

ِلي ِك عفِزيزو وف لتِصوِك وف خف ب  مو تفعفِرفِينف أفنتِي أفنفا الرح لووۭك وف ِعينف ثوِديح مو ضف تفرف ِم وف ِعينف لفبفنف الومف ضف تفرف ۭر. وف ۭر ففدفوف حف دفوف را  أفبفِديتا  ففرف عفلوِك ففخف عفابِۭر بِِك أفجف
ِديِد ةِ بِالفحف ارف ضا  عفِن الفِحجف ِعوف اِس وف شفِب بِالن حف ضا  عفِن الفخف ِعوف ِة وف ِديِد آتِي بِالفِفضح ضا  عفِن الفحف ِعوف اِس آتِي بِالذحهفِب وف ضا  عفِن الن حف . ِعوف يفعفقووبف

لفصا » ِك «خف ارف وف ينف أفسف وِمِك بفلف توسفمتِ ق  فِي توخو اب  أفوف سفحف رف لف خف ِضِك وف عو بفعفدو ظولفم  فِي أفرف مف ا . لف يوسف لفتفِك بِرت وو ِك سفلفما  وف كفلفءف عفلو وو أفجف وف
إِلفهوِك ِزينفتفِك. لف ب  يفكوونو لفِك نوورا  أفبفِديتا  وف ِضيئا  بفِل الرح رو يونِيرو لفِك مو لف الفقفمف اِر وف سو نوورا  فِي النحهف بِيحا ». لف تفكوونو لفِك بفعفدو الشحمف ابفِك «تفسف أفبفوف وف

ضف . إِلفى الفبفِد يفِرثوونف الفرف ار  مف أفبفرف شفعفبوِك كول هو ِحِك. وف لو أفيحامو نفوف مف توكف بح يفكوونو لفِك نوورا  أفبفِديتا  وف ِك لف يفنفقوصو لفنح الرح رو قفمف سوِك وف تفِغيبو بفعفدو شفمف
بح ِ عفلفيح لفنح الرح بت وحو السحيتِِد الرح ِرعو بِِه رو تِِه أوسف قف ب  فِي وف ة  قفِويحة . أفنفا الرح ِقيرو أومح الفحف ِغيرو يفِصيرو أفلففا  وف دف. افلصح جح لو يفدفيح لفتفمف ِسي عفمف نو غفرف غوصف
ِ بت قفبوولفۭة ِللرح لفِق. لونفاِديف بِسفنفۭة مف أفسووِرينف بِاِلطف ِللفمف بِيتِينف بِالفِعتفِق وف سف نفكفِسِري الفقفلفِب لونفاِديف ِللفمف لفنِي لفعفِصبف مو سف سفاِكينف أفرف رف الفمف نِي لوبفشتِ سفحف مف

حِ ضا  عفِن النحوف حۭ ِعوف نف ففرف دوهف اِد وف مف ضا  عفِن الرح ال  ِعوف مف مف جف ِطيفهو نف لوعف يفوف عفلف ِلنفائِِحي ِصهف . لفجف يف كولح النحائِِحينف ِم انفتِقفاۭم ِللفِهنفا. لوعفزتِ بِيفوف وف
. لف وِحشفاِت الووف ونف الفمو ةف. يوِقيمو قفِديمف بف الف يفبفنوونف الفِخرف ِجيِد. وف ِ ِللتحمف بت سف الرح ارف الفبِرتِ غفرف جف نف أفشف عفوف وحِ الفيفائِسفِة ففيودف ضا  عفِن الر  بِيحۭ ِعوف ِردفاءف تفسف وف
نف عفوف ا أفنفتومف ففتودف . أفمح اِميكومف كفرح اثِيكومف وف رح يفكوونو بفنوو الفغفِريِب حف كومف وف نفمف عوونف غف يفرف انِبو وف يفِقفو الفجف ۭر. وف ۭر ففدفوف وِحشفاِت دفوف ِربفةف مو دونف الفخف دوونف الفمو دتِ يوجف وف

ونف ِل يفبفتفِهجو جف ضا  عفِن الفخف ِعوف ففاِن وف يِكومف ِضعف ضا  عفنف ِخزف . ِعوف ونف رو فمح ِدِهمف تفتفأ جف عفلفى مف ِم وف ةف الومف وف امف إِلفِهنفا. تفأفكولوونف ثفرف دح ونف خو ِ توسفم  بت نفةف الرح كفهف
مف تفهو رف عفلو أوجف أفجف لفِم. وف تفِلِس بِالظ  خف بفِغضو الفمو ِل مو ِحب  الفعفدف ب  مو . لفنتِي أفنفا الرح مف ة  أفبفِديحة  تفكوونو لفهو جف ففيفِن. بفهف ِضِهمف ِضعف . ِلذفِلكف يفِرثوونف فِي أفرف بِنفِصيبِِهمف
. ب  كفهو الرح ل  بفارف مف نفسف مف أفنحهو مف يفعفِرفوونفهو ونفهو سفِط الش عووِب. كول  الحِذينف يفرو مف فِي وف يحتوهو ذورتِ مف وف لوهو ِم نفسف فو بفيفنف الومف يوعفرف دا  أفبفِديتا . وف مف عفهف أفقفطفعو لفهو أفِمينفة  وف

يحنو وۭس تفتفزف ِمثفلف عفرو ۭة وف امف يحنو بِِعمف لفِص. كفسفانِي ِردفاءف الفبِرتِ ِمثفلف عفِريۭس يفتفزف ِ. تفبفتفِهجو نفففِسي بِإِلفِهي لفنحهو قفدف أفلفبفسفنِي ثِيفابف الفخف بت حو بِالرح حا  أفففرف ففرف
ِل ِم ِمنف أفجف امف كولتِ الومف بِيحا  أفمف تفسف ا  وف ب  يونفبِتو بِرت ا هفكفذفا السحيتِدو الرح وعفاتِهف رو زف نحةف تونفبِتو مف ا أفنح الفجف كفمف ا وف ِرجو نفبفاتفهف ضف توخف ا أفنح الفرف ا. لفنحهو كفمف ِليتِهف بِحو
دفِك جف لووِك مف كول  الفمو ِك وف مو بِرح ى الومف بفاحۭ يفتحِقدو. ففتفرف ا كفِمصف لفصوهف خف هفا كفِضيفاۭء وف جف بِر  رو تحى يفخف دفأو حف شفِليمف لف أفهف ِل أوورو ِمنف أفجف كوتو وف نف لف أفسف يفوف ِصهف
لف يوقفالو بفعفدو ة » وف ورف جو هف ِ إِلفِهِك. لف يوقفالو بفعفدو لفِك «مف لفِكيتا  بِكففت تفاجا  مف ِ وف بت اۭل بِيفِد الرح مف ِليلف جف تفكوونِينف إِكف ِ. وف بت ِديۭد يوعفيتِنوهو ففمو الرح ۭم جف يفنف بِاسف توسفمح وف
جو وح ا يفتفزف ضوِك تفِصيرو ذفاِت بفعفۭل. لفنحهو كفمف أفرف بح يوسفر  بِِك وف عفى «بفعوولفةف». لفنح الرح ِك تودف ضو أفرف ففِصيبفةف» وف عفيفنف «حف شفة » بفلف تودف وحف ِضِك «مو لفرف

اِر كوتوونف كولح النحهف اسا  لف يفسف رح تو حو ِليمو أفقفمف شف اِرِك يفا أوورو وف حو بِِك إِلفهوِك. عفلفى أفسف وِس يفففرف حِ الفعفِريِس بِالفعفرو كفففرف ِك بفنووِك. وف جو وح اءف يفتفزف الشحاب  عفذفرف
ب  بِيفِمينِِه لففف الرح ِض. حف ة  فِي الفرف بِيحف ِليمف تفسف شف عفلف أوورو يفجف تحى يوثفبتِتف وف كوتو حف لف تفدفعووهو يفسف كوتووا وف ِ لف تفسف بت اِم. يفا ذفاِكِري الرح كولح اللحيفِل عفلفى الدحوف وف

نووهو ا. بفلف يفأفكولوهو الحِذينف جف ِك الحتِي تفِعبفِت فِيهف رف مف بفاِء خف بو بفنوو الفغورف رف لف يفشف دفائِِك وف أفكفل  لفعف ِك مف حف ففعو بفعفدو قفمف تِِه قفائِل : «إِنتِي لف أفدف اعِ ِعزح بِِذرف وف
. نفق وهو ِمنف اِب. هفيتِئووا طفِريقف الشحعفِب. أفِعد وا أفِعد وا السحبِيلف وا بِالفبفوف بورو وا اعف بورو ِسي». اوعف اِمعووهو فِي ِديفاِر قودف بوهو جف رف يفشف بح وف ونف الرح يوسفبتِحو وف

عفهو توهو مف رف لتِصوِك آۭت. هفا أوجف خف ذفا مو : «هووف نف يفوف نفِة ِصهف ِض قوولووا ِلبف بفرف إِلفى أفقفصفى الفرف ب  قفدف أفخف ذفا الرح ايفةف ِللشحعفِب. هووف ففعووا الرح ةِ. ارف ارف الفِحجف
ةِ ورف جو هف ِدينفةف غفيفرف الفمف لووبفةف» «الفمف طف يفنف «الفمف أفنفِت توسفمح ِ». وف بت ففِديتِي الرح قفدحسا » «مف مف «شفعفبا  مو ونفهو يوسفم  هو». وف امف هو أفمف اؤو ِجزف «وف

ا بفالو   لفِص». مف مو بِالفبِرتِ الفعفِظيمو ِللفخف لتِ تفكف تِِه. «أفنفا الفمو ةِ قووح ثفرف مو بِكف تفعفظتِ لفبِِسِه. الفمو ةف؟ هفذفا الفبفِهي  بِمف رف ۭر ِمنف بوصف مف نف ذفا التِي ِمنف أفدوومف بِثِيفاۭب حو مف
مف بِغفيفِظي. ِطئفتوهو وف بِي وف مف بِغفضف توهو د . ففدوسف ِعي أفحف ِمنف الش عووِب لفمف يفكونف مف ِدي وف حف ةف وف رف ةِ؟ «قفدف دوسفتو الفِمعفصف رف ثِيفابوكف كفدفائِِس الفِمعفصف ر  وف مح حف ِلبفاِسكف مو
تو إِذف لفمف يحرف تفحف ِعين  وف لفمف يفكونف مو تو وف . ففنفظفرف ففِديتِيح قفدف أفتفتف سفنفةف مف ِة فِي قفلفبِي وف مف النحقفمف لفبِِسي. لفنح يفوف تو كولح مف هومف عفلفى ثِيفابِي ففلفطفخف شح عفِصيرو ففرو



.« هومف ِض عفِصيرف يفتو عفلفى الفرف رف أفجف مف بِغفيفِظي وف توهو كفرف أفسف بِي وف دفنِي. ففدوسفتو شوعووبا  بِغفضف غفيفِظي عفضف اِعي وف لحصفتف ِلي ِذرف يفكونف عفاِضد  ففخف
سفبف حف اِحِمِه وف رف سفبف مف فهومف بِِه حف ائِيلف الحِذي كفاففأ رف يفرف الفعفِظيمف ِلبفيفِت إِسف الفخف ب  وف فنفا بِِه الرح ا كفاففأ سفبف كولتِ مف ِ. حف بت . تفسفابِيحف الرح ِ أفذفكورو بت سفانفاِت الرح إِحف

. مف هو لحصف تِِه خف رف ضف لفكو حف مف ايفقف وف لتِصا . فِي كولتِ ِضيِقِهمف تفضف خف مف مو ارف لفهو ». ففصف ونوونف مف شفعفبِي بفنوونف لف يفخو قتا : «إِنحهو قفدف قفالف حف سفانفاتِِه. وف ةِ إِحف كفثفرف
. ثومح ذفكفرف مف بفهو ارف هووف حف ا  وف مف عفدووت لف لفهو وح ِسِه ففتفحف وحف قودف نووا رو زف أفحف دووا وف رح مف تفمف لفِكنحهو ِة. وف مف كولح الفيحاِم الفقفِديمف لفهو مف حف مف وف ففعفهو رف مف وف أفففتِِه هووف ففكحهو رف بحتِِه وف حف بِمف
ِسِه الحِذي سفيحرف ِليفِميِن وحف قودف سفِطِهمف رو عفلف فِي وف اِعي غفنفِمِه؟ أفيفنف الحِذي جف عف رف ِر مف عفدفهومف ِمنف الفبفحف شفعفبفهو. «أفيفنف الحِذي أفصف وسفى وف ةف: مو الفيحامف الفقفِديمف
ائِمف تفنفِزلو بفهف وا؟» كف يحِة ففلفمف يفعفثورو ۭس فِي الفبفرتِ جِ كفففرف هومف فِي الل جف ما  أفبفِديتا  الحِذي سفيحرف نفعف ِلنفففِسِه اسف مف ِليفصف هو ِدِه الحِذي شفقح الفِميفاهف قودحامف جف اعف مف وسفى ِذرف مو

. أفيفنف ِدكف جف مف ِسكف وف كفِن قودف سف انفظورف ِمنف مف اِت وف اوف ۭد. تفطفلحعف ِمنف السحمف جف مف مف نفعف ِلنفففِسكف اسف . هفكفذفا قودفتف شفعفبفكف ِلتفصف مف هو احف ِ أفرف بت وحو الرح طفاۭء رو إِلفى وف
ب  . أفنفتف يفا رف ائِيلو رف ِرنفا إِسف إِنف لفمف يفدف اِهيمو وف إِنف لفمف يفعفِرففنفا إِبفرف . ففإِنحكف أفنفتف أفبوونفا وف تفنفعفتف ِوي امف كف نفحف اِحمو رف مف شفائِكف وف فِيرو أفحف ؟ زف وتوكف بفرو جف توكف وف غفيفرف
. إِلفى قفِليۭل اثِكف بفاِط ِميرف ِل عفبِيِدكف أفسف ِجعف ِمنف أفجف ؟ ارف اففتِكف خف قِكف قفسحيفتف قولووبفنفا عفنف مف ب  عفنف طورو لفلفتفنفا يفا رف اذفا أفضف . ِلمف كف مو نفذو الفبفِد اسف ِلي نفا مو أفبوونفا وف

! تفنفِزلو اِت وف اوف ِمكف لفيفتفكف تفشوق  السحمف لفيفِهمف بِاسف عف عف لفمف يودف لفيفِهمف وف كومف عف الحِذينف لفمف تفحف اۭن كف مف نفذو زف . قفدف كونحا مو قفِدسفكف ايِقوونفا دفاسووا مف . موضف ِسكف تفلفكف شفعفبو قودف امف
. ِحينف تِكف رف ضف مو ِمنف حف تفِعدف الومف كف ِلتفرف مف دفاءفكف اسف فف أفعف عفلو النحارو الفِميفاهف تفغفِلي ِلتوعفرتِ تفجف ِشيمف وف ِعلو النحارو الفهف ا توشف . كفمف لو الفِجبفالو لفزف تِكف تفتفزف رف ضف ِمنف حف

نف نفعو ِلمف كف يفصف يفرف غووا. لفمف تفرف عفيفن  إِلفها  غف لفمف يوصف عووا وف مف ِل لفمف يفسف نفذو الفزف مو . وف تِكف رف ضف لفِت الفِجبفالو ِمنف حف لفزف . تفزف لفتف هفا نفزف تفِظرف اِوفف لفمف نفنف خف نفعفتف مف صف
نفِجۭس نفا كول نفا كف قفدف ِصرف . وف لوصو أفنفا. ِهيف إِلفى الفبفِد ففنفخف طف تف إِذف أفخف طف . هفا أفنفتف سفخف قِكف ونفكف فِي طورو . الحِذينف يفذفكورو انِعف الفبِرح هو. تولفقِي الفففِرحف الصح تفِظرو يفنف
هفكف عفنحا جف بفتف وف جف سحكف بِكف لفنحكف حف تفبِهو ِليفتفمف ِمكف أفوف يفنف عوو بِاسف نف يفدف لفيفسف مف ِملونفا. وف نفا كفِريحۭ تفحف آثفامو قفۭة وف رف نفا كفوف قفدف ذفبولف نفا وف اِل بِرتِ مف ِب ِعدحةۭ كول  أفعف كفثفوف وف
كوِر اِلثفمف إِلفى لف تفذف ب  وف ِط يفا رف طف كولح السحخف خف . لف تفسف لو يفدفيفكف كول نفا عفمف ابِلونفا وف أفنفتف جف ينو وف نو الطتِ ب  أفنفتف أفبوونفا. نفحف النف يفا رف أفذفبفتفنفا بِسفبفِب آثفاِمنفا. وف وف
نفا كف آبفاؤو يفثو سفبححف اِلنفا حف مف جف ِسنفا وف شفة . بفيفتو قودف وحف ِليمو مو شف أوورو يحة  وف تف بفرتِ ارف نو صف يفوف يحة . ِصهف تف بفرتِ ارف ِسكف صف دونو قودف . شفعفبوكف كول نفا. مو الفبفِد. هفا انفظورف

فلووا. أ غفيفتو إِلفى الحِذينف لفمف يفسف ؟ أفصف لتِ توِذل نفا كولح الذتِ كوتو وف ؟ أفتفسف ب  لحدو يفا رف ِل هفِذِه تفتفجف ابا . أفلفجف رف تف خف ارف يفاتِنفا صف تفهف شف كول  مو ِريقف نفاۭر وف ارف حف قفدف صف
يفِر ۭد سفائِۭر فِي طفِريۭق غف رتِ تفمف اِر إِلفى شفعفۭب مو ِمي. بفسفطفتو يفدفيح طوولف النحهف ۭة لفمف توسفمح بِاسف : «هفئفنفذفا هفئفنفذفا» لومح لوبوونِي. قولفتو ِجدفتو ِمنف الحِذينف لفمف يفطف وو

مف دفافِِن. يفأفكولو لفحف يفبِيتو فِي الفمف ِلسو فِي الفقوبووِر وف . يفجف رتِ رو عفلفى الجو يوبفختِ نحاِت وف بفحو فِي الفجف ِهي. دفائِما  يفذف جف اءف أفففكفاِرِه. شفعفۭب يوِغيظونِي بِوف رف اِلحۭ وف صف
اِر. تحِقدفة  كولح النحهف ان  فِي أفنفِفي. نفار  مو لفِء دوخف ». هفؤو نو ِمنتِي لفنتِي أفقفدفسو ِمنفكف . لف تفدف : «قِفف ِعنفدفكف وۭم نفِجسفۭة. يفقوولو قو لوحو رف فِي آنِيفتِِه مف الفِخنفِزيِر وف

ونِي عفلفى عفيحرو وا عفلفى الفِجبفاِل وف رو ب  الحِذينف بفخح عا  قفالف الرح آثفامف آبفائِكومف مف كومف وف نِِهمف آثفامف اِزي فِي ِحضف اِزي. أوجف كوتو بفلف أوجف اِمي. لف أفسف هفا قفدف كوتِبف أفمف
كفة . هفكفذفا هو لفنح فِيِه بفرف ِلكف : لف توهف دو فِي الفعونفقووِد ففيفقوولو قفائِل  ا أفنح الس لففف يووجف : «كفمف ب  . هفكفذفا قفالف الرح نِِهمف لف فِي ِحضف مو الفوح لفهو فِكيلو عفمف الكفاِم ففأ

. كونو عفبِيِدي هونفاكف تفسف تفاِريح وف خف ا مو اِرثا  ِلِجبفاِلي ففيفِرثوهف ِمنف يفهووذفا وف ل  وف ِرجو ِمنف يفعفقووبف نفسف . بفلف أوخف ِلكف الفكولح تحى لف أوهف ِل عفبِيِدي حف لو لفجف مف أفعف
تحبووا رف ِسي وف بفلف قودف نفسووا جف بح وف كووا الرح ا أفنفتومو الحِذينف تفرف بِضف بفقفۭر ِلشفعفبِي الحِذينف طفلفبوونِي. «أفمح رف ورف مف اِدي عفخو وف عفى غفنفۭم وف رف ونو مف ففيفكوونو شفارو
تو ففلفمف تو ففلفمف توِجيبووا تفكفلحمف ثوونف كول كومف ِللذحبفحِ لفنتِي دفعفوف تفجف يتِنوكومف ِللسحيفِف وف ة  ففإِنتِي أوعف وجف زو مف را  مف مف غفِر خف ووا ِللسحعفِد الفصف لف مف ائِدفة  وف بفِر مف ِللسحعفِد الفكف
ذفا . هووف وعوونف تومف تفجو أفنف ذفا عفبِيِدي يفأفكولوونف وف : «هووف ب  ا لفمف أوسفرح بِِه». ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح تومف مف تفرف اخف يفنفيح وف عووا بفلف عفِملفتومو الشحرح فِي عف مف تفسف

ونف ِمنف كآبفِة خو رو تومف تفصف أفنف ونف ِمنف ِطيبفِة الفقفلفِب وف نحمو ذفا عفبِيِدي يفتفرف . هووف ونف زو أفنفتومف تفخف ونف وف حو ذفا عفبِيِدي يفففرف . هووف أفنفتومف تفعفطفشوونف بوونف وف رف عفبِيِدي يفشف
كو فِي . ففالحِذي يفتفبفرح رف ما  آخف هو اسف ي عفبِيدف يوسفمتِ ب  وف تفاِريح ففيوِميتوكف السحيتِدو الرح خف نفة  ِلمو كومف لفعف مف ِلفوونف اسف توخف . وف لفِولوونف وحِ تووف ِمِن انفِكسفاِر الر  الفقفلفِب وف

. «لفنتِي يفنفيح تف عفنف عف تفتفرف ا اسف لفنحهف يقفاِت الوولفى قفدف نوِسيفتف وف ِ لفنح الضتِ قت ِلفو بِإِلفِه الفحف ِض يفحف ِلفو فِي الفرف الحِذي يفحف ِ وف قت كو بِإِلفِه الفحف ِض يفتفبفرح الفرف
اِلق  لفنتِي ا أفنفا خف وا إِلفى الفبفِد فِي مف ابفتفِهجو وا وف حو طورو عفلفى بفاۭل. بفِل اففرف لف تفخف ِديدفة  ففلف توذفكفرو الوولفى وف ضا  جف أفرف ة  وف ِديدف اۭت جف اوف اِلق  سفمف هفئفنفذفا خف

اخۭ. لف يفكوونو تو صورف لف صفوف تو بوكفاۭء وف وف ا صف عو بفعفدو فِيهف مف لف يوسف حو بِشفعفبِي وف أفففرف ِليمف وف شف وورو فبفتفِهجو بِأ حا . ففأ ا ففرف بفهف شفعف ة  وف جف ِليمف بفهف شف اِلق  أوورو هفئفنفذفا خف
ا كونوونف فِيهف يفسف يفبفنوونف بويووتا  وف اِطئف يولفعفنو ابفنف ِمئفِة سفنفۭة. وف الفخف وتو ابفنف ِمئفِة سفنفۭة وف بِيح يفمو هو. لفنح الصح ِملف أفيحامف لف شفيفخ  لفمف يوكف بفعفدو هونفاكف ِطففلو أفيحاۭم وف
تفاِريح خف تفعفِملو مو يفسف ةۭ أفيحامو شفعفبِي وف رف فيحاِم شفجف أ . لفنحهو كف رو يفأفكولو آخف لف يفغفِرسوونف وف كونو وف رو يفسف آخف هفا. لف يفبفنوونف وف ارف يفأفكولوونف أفثفمف وما  وف يفغفِرسوونف كورو وف

ا هومف فِيمف عوونف أفنفا أوِجيبو وف ا يفدف لفمف يفكوونو أفنتِي قفبف . وف مف عفهو مف مف يحتوهو ذورتِ ِ وف بت ِكي الرح بفارف لو مو مف نفسف ِب لفنحهو عف لف يفِلدوونف ِللر  . لف يفتفعفبوونف بفاِطل  وف لف أفيفِديِهمف عفمف
ِلكوونف فِي كولتِ لف يوهف ذوونف وف ا. لف يوؤف هف ابو طفعفامو يحةو ففالت رف ا الفحف الفسفدو يفأفكولو التتِبفنف كفالفبفقفِر. أفمح عا  وف عفيفاِن مف لو يفرف مف الفحف ئفبو وف . الذتِ عو مف ونف بفعفدو أفنفا أفسف يفتفكفلحمو

كول  تِي؟ وف احف كفانو رف أفيفنف مف . أفيفنف الفبفيفتو الحِذي تفبفنوونف ِلي وف يح ِطئو قفدفمف وف ضو مف الفرف ِسيتِي وف اتو كورف اوف : «السحمف ب  ب  هفكفذفا قفالف الرح ِسي» قفالف الرح بفِل قودف جف
را  ففهووف بفحو ثفوف نف يفذف تفِعِد ِمنف كفلفِمي. مف رف الفمو وحِ وف نفسفِحِق الر  الفمو ِكيِن وف : إِلفى الفِمسف إِلفى هفذفا أفنفظورو . وف ب  ا يفِدي ففكفانفتف كول  هفِذِه يفقوولو الرح نفعفتفهف هفِذِه صف
مف قفهو وا طورو تفارو ثفنا . بفلف هومو اخف بفاِرك  وف وف مو قف لوبفانا  ففهو رف نف أفحف مف ِخنفِزيۭر. مف ِعدو دف ة  يوصف ِعدو تفقفِدمف نف يوصف لفۭب. مف وف نفاِحرو كف بفحو شفاة  ففهو نف يفذف قفاتِلو إِنفسفاۭن. مف

عووا. مف تو ففلفمف يفسف . تفكفلحمف ِجيب  تو ففلفمف يفكونف مو ِل أفنتِي دفعفوف . ِمنف أفجف لفيفِهمف ا عف ِلبوهف مف أفجف اِوففهو خف مف مف وف ائِبفهو صف تفارو مف فنفا أفيفضا  أفخف . ففأ مف تف أفنففوسوهو هفاتِِهمف سورح رو كف بِمف وف
توكومو الحِذينف أفبفغفضووكومف وف تفِعدوونف ِمنف كفلفِمِه. قفالف إِخف رف ا الفمو ِ أفي هف بت عووا كفلفمف الرح مف ا لفمف أوسفرح بِِه». اِسف وا مف تفارو اخف قفبِيحف فِي عفيفنفيح وف بفلف عفِملووا الف

تو يفكفِل. صفوف ت  ِمنف الفهف ِدينفِة. صفوف ِجيجۭ ِمنف الفمف تو ضف وف . صف ونف زو ا هومف ففيفخف أفمح ِحكومف وف رو ِلففرف هف ». ففيفظف ب  ِد الرح جح ِمي: «ِليفتفمف ِل اسف دووكومف ِمنف أفجف طفرف وف
أفى ِمثفلف هفِذِه؟ هفلف نف رف نف سفِمعف ِمثفلف هفذفا؟ مف لفدفتف ذفكفرا . مف اضو وف خف ا الفمف لفيفهف . قفبفلف أفنف يفأفتِيف عف لفدفتف ذفهفا الطحلفقو وف هو. قفبفلف أفنف يفأفخو دفاءف اِزيا  أفعف جف ِ مو بت الرح

ب  أفوف أفنفا لتِدو يفقوولو الرح لف أووف خفضو وف ا! هفلف أفنفا أومف لفدفتف بفنِيهف نو بفلف وف يفوف ضفتف ِصهف خف اِحدفة ؟ ففقفدف مف ة  دفففعفة  وف اِحۭد أفوف توولفدو أومح ۭم وف خفضو بِلفد  فِي يفوف تفمف
ا لفيفهف ِميعف النحائِِحينف عف حا  يفا جف ا ففرف عفهف وا مف حو ا. اففرف ِحبتِيهف ِميعف مو ا يفا جف عفهف وا مف تفِهجو ابف ِليمف وف شف عف أوورو وا مف حو ِحمف قفالف إِلفهوِك؟ اففرف ِلقو الرح لتِدو هفلف أوغف وف الفمو

دف جف مف ۭر وف ا سفلفما  كفنفهف لفيفهف : «هفئفنفذفا أوِديرو عف ب  ِدهفا. لفنحهو هفكفذفا قفالف الرح جف ةِ مف تفتفلفذحذووا ِمنف ِدرح وا وف ا. ِلتفعفِصرو يِ تفعفِزيفاتِهف بفعووا ِمنف ثفدف تفشف عووا وف ضف ِلتفرف
. نف وف ِليمف توعفزح شف فِي أوورو يكومف أفنفا وف هو هفكفذفا أوعفزتِ يِه أوم  إِنفسفاۭن توعفزتِ . كف لحلوونف بفتفيفِن تودف كف عفلفى الر  لوونف وف مف عفلفى الفيفِدي توحف عوونف وف ضف اِرۭف ففتفرف ِم كفسفيفۭل جف الومف
بفاتوهو كف رف مف ب  بِالنحاِر يفأفتِي وف ذفا الرح دفائِِه. لفنحهو هووف نفقو عفلفى أفعف يفحف ِ ِعنفدف عفبِيِدِه وف بت فو يفدو الرح توعفرف ِب وف الفعوشف كومف كف هوو ِعظفامو تفزف حو قولووبوكومف وف تفففرف ونف وف ففتفرو

سوونف ِ. الحِذينف يوقفدتِ بت ثورو قفتفلفى الرح يفكف ِفِه عفلفى كولتِ بفشفۭر وف بِسفيف بح بِالنحاِر يوعفاقِبو وف هو بِلفِهيِب نفاۭر. لفنح الرح رف جف زف بفهو وف ۭ غفضف وت مو دح بِحو بفعفۭة ِليفرو وف كفزف
مف الفهو مف اِزي أفعف أفنفا أوجف . وف ب  عا  يفقوولو الرح ذف يفففنوونف مف رف الفجو سف وف جف الرتِ مف الفِخنفِزيِر وف سفِط آِكِلينف لفحف اِحۭد فِي الفوف اءف وف رف نحاِت وف مف فِي الفجف ونف أفنففوسفهو رو يوطفهتِ وف



لوودف فوولف وف ِشيشف وف ِم إِلفى تفرف مف نفاِجينف إِلفى الومف ِسلو ِمنفهو أورف عفلو فِيِهمف آيفة  وف أفجف ِدي. وف جف ونف مف يفرو الفلفِسنفِة ففيفأفتوونف وف ِم وف عِ كولتِ الومف مف دفثف ِلجف . حف هومف أفففكفارف وف
ِم. ِدي بفيفنف الومف جف ونف بِمف بِرو ِدي ففيوخف جف أفتف مف لف رف بفِري وف عف خف مف ةِ الحتِي لفمف تفسف ائِِر الفبفِعيدف زف انف إِلفى الفجف يفاوف ِس. إِلفى تووبفالف وف النحاِزِعينف فِي الفقفوف

ا ب  كفمف ِليمف قفالف الرح شف ِسي أوورو بفِل قودف ۭن إِلفى جف هوجو بِغفاۭل وف اِدجف وف وف بِهف كفبفاۭت وف رف بِمف يفۭل وف ِ عفلفى خف بت ة  ِللرح ِم تفقفِدمف تِكومف ِمنف كولتِ الومف وف ونف كولح إِخف ِضرو يوحف وف
ةف ِديدف اِت الفجف اوف ا أفنح السحمف . لفنحهو كفمف ب  لفِويتِينف قفالف الرح نفة  وف مف كفهف أفتحِخذو أفيفضا  ِمنفهو ِ. وف بت ة  فِي إِنفاۭء طفاِهۭر إِلفى بفيفِت الرح ائِيلف تفقفِدمف رف ِضرو بفنوو إِسف يوحف

ِمنف سفبفۭت إِلفى سفبفۭت أفنح يفكوونو ِمنف ِهلفۭل إِلفى ِهلفۭل وف . وف كومف مو اسف لوكومف وف ب  هفكفذفا يفثفبوتو نفسف اِمي يفقوولو الرح انِع  تفثفبوتو أفمف ةف الحتِي أفنفا صف ِديدف ضف الفجف الفرف وف
و ففأ هومف لف توطف نفارف وتو وف ثفثف النحاِس الحِذينف عفصووا عفلفيح لفنح دوودفهومف لف يفمو ونف جو يفرو ونف وف جو رو يفخف . وف ب  اِمي قفالف الرح دف أفمف جو سفۭد يفأفتِي ِليفسف كولح ِذي جف

سفۭد ذفالفة  ِلكولتِ ِذي جف يفكوونوونف رف  .وف
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سورة ارميا

بسم ا الرحمن الرحيم

ِلِك يفهووذفا فِي ونف مف ِ إِلفيفِه فِي أفيحاِم يووِشيحا بفِن آمو بت ةو الرح ِلمف يفاِمينف الحِذي كفانفتف كف ِض بِنف نفِة الحِذينف فِي عفنفاثووثف فِي أفرف ِقيحا ِمنف الفكفهف ِميفا بفِن ِحلف كفلفمو إِرف
ِلِك يفهووذفا قِيحا بفِن يووِشيحا مف ةف ِلِصدف اِديفِة عفشفرف اِم السحنفِة الفحف ِلِك يفهووذفا إِلفى تفمف كفانفتف فِي أفيحاِم يفهوويفاقِيمف بفِن يووِشيحا مف لفِكِه. وف ةف ِمنف مو السحنفِة الثحاِلثفِة عفشفرف

. توكف ِحِم قفدحسف تف ِمنف الرح جف رف ا خف لفمف قفبف ففتوكف وف ِن عفرف توكف فِي الفبفطف رف ا صفوح لفمف : [قفبف ِ إِلفيح بت ةو الرح اِمِس. ففكفانفتف كفِلمف ِر الفخف ِليمف فِي الشحهف شف إِلفى سفبفيِ أوورو
نف لفد  لفنحكف إِلفى كولتِ مف ب  ِلي: [لف تفقولف إِنتِي وف لفد ]. ففقفالف الرح لحمف لفنتِي وف ِرفو أفنف أفتفكف ب  إِنتِي لف أفعف : [آِه يفا سفيتِدو الرح عفلفتوكف نفبِيتا  ِللش عووِب]. ففقولفتو جف

قفالف سف ففِمي وف لفمف ب  يفدفهو وف دح الرح مف ]. وف ب  ِقذفكف يفقوولو الرح عفكف لونف وِهِهمف لفنتِي أفنفا مف جو فف ِمنف وو كف بِِه. لف تفخف رو ا آمو لحمو بِكولتِ مف تفتفكف ِسلوكف إِلفيفِه تفذفهفبو وف أورف

تفبفنِيف تفنفقوضف وف ِلكف وف توهف ِدمف وف تفهف اِلِك ِلتفقفلفعف وف مف عفلفى الفمف مف عفلفى الش عووِب وف لفتوكف هفذفا الفيفوف كح ! قفدف وف . اونفظورف عفلفتو كفلفِمي فِي ففِمكف ب  ِلي: [هفا قفدف جف الرح
يفةف لفنتِي أفنفا ؤف سفنفتف الر  ب  ِلي: [أفحف ۭز]. ففقفالف الرح اۭء قفِضيبف لفوف : [أفنفا رف ِميفا؟] ففقولفتو اۭء يفا إِرف اذفا أفنفتف رف : [مف ِ إِلفيح بت ةو الرح ِلمف تف كف ارف ]. ثومح صف تفغفِرسف وف

اِل]. مف ِة الشتِ ا ِمنف ِجهف هف هو جف وف ة  وف نففووخف را  مف اۭء قِدف : [إِنتِي رف اۭء؟] ففقولفتو اذفا أفنفتف رف ِ إِلفيح ثفانِيفة : [مف بت ةو الرح تف كفِلمف ارف ا]. ثومح صف ِريفهف تِي لوجف سفاِهر  عفلفى كفِلمف
عوونف يفضف ب  ففيفأفتوونف وف اِل يفقوولو الرح مف اِلِك الشتِ مف ِض. لفنتِي هفئفنفذفا دفاعۭ كولح عفشفائِِر مف ففتِحو الشحر  عفلفى كولتِ سوكحاِن الفرف اِل يفنف مف ب  ِلي: [ِمنف الشتِ ففقفالف الرح

مف ِهمف لفنحهو ايف عفلفى كولتِ شفرتِ وف أوقِيمو دفعف دوِن يفهووذفا. وف عفلفى كولتِ مو ا وف الفيفهف وف اِرهفا حف وف عفلفى كولتِ أفسف ِليمف وف شف اِب أوورو ِل أفبفوف خف دف ِسيحهو فِي مف اِحۭد كورف كول  وف
وِهِهمف ِلئفلح جو تفعف ِمنف وو كف بِِه. لف تفرف رو ا آمو مف بِكولتِ مف هو لتِمف كف قومف وف يفكف وف قفوف قف حف ا أفنفتف ففنفطتِ . [أفمح اِل أفيفِديِهمف مف دووا لفعف سفجف ى وف رف ۭة أوخف وا ِلِلهف رو بفخح كوونِي وف تفرف

ا نفتِهف ِلكفهف ا وف سفائِهف ؤف ِلرو لووِك يفهووذفا وف ِض ِلمو اۭس عفلفى كولتِ الفرف ارف نوحف وف أفسف ِديۭد وف ودف حف عفمو ِصينفة  وف ِدينفة  حف مف مف عفلفتوكف الفيفوف . هفئفنفذفا قفدف جف مف هو امف أوِريعفكف أفمف
نفاِد فِي أوذونفيف ِ: [اذفهفبف وف بت ةو الرح تف إِلفيح كفِلمف ارف صف ] وف ِقذفكف ب  لونف عفكف يفقوولو الرح لفيفكف لفنتِي أفنفا مف ونف عف لف يفقفِدرو اِربوونفكف وف ِض. ففيوحف ِلشفعفِب الفرف وف

ائِيلو قودفس  رف وعفۭة. إِسف رو زف يفِر مف ۭض غف يحِة فِي أفرف ائِي فِي الفبفرتِ رف بفتِِك ِذهفابفِك وف بحةف ِخطف حف ةف ِصبفاِك مف تو لفِك غفيفرف : قفدف ذفكفرف ب  ِليمف: هفكفذفا قفالف الرح شف أوورو
. هفكفذفا ائِيلف رف كولح عفشفائِِر بفيفِت إِسف ِ يفا بفيفتف يفعفقووبف وف بت ةف الرح عووا كفِلمف مف ]. اِسف ب  لفيفِهمف يفقوولو الرح . شفر  يفأفتِي عف ونف لحتِِه. كول  آِكِليِه يفأفثفمو ائِلو غف ِ أفوف بت ِللرح

ب  الحِذي لفمف يفقوولووا: أفيفنف هووف الرح وا بفاِطل ؟ وف ارو صف اءف الفبفاِطِل وف رف وا وف سفارو تحى ابفتفعفدووا عفنتِي وف ۭر حف وف كومف ِمنف جف دف فِيح آبفاؤو جف اذفا وف : [مف ب  قفالف الرح
لفمف ل  وف جو هفا رف ۭض لفمف يفعفبورف ِت فِي أفرف وف ِظلتِ الفمف ِض يوبووسفۭة وف ففۭر فِي أفرف حو ِض قفففۭر وف يحِة فِي أفرف رف الحِذي سفارف بِنفا فِي الفبفرتِ ِض ِمصف نفا ِمنف أفرف عفدف أفصف

نفةو لفمف يفقوولووا: أفيفنف سا . افلفكفهف اثِي ِرجف عفلفتومف ِميرف جف ِضي وف تومف أفرف سف نفجح فتفيفتومف وف هفا. ففأ يفرف خف هفا وف رف ِض بفسفاتِينف ِلتفأفكولووا ثفمف أفتفيفتو بِكومف إِلفى أفرف ؟ وف ا إِنفسفان  كونفهف يفسف
كومف بفعفدو يفقوولو اِصمو . [ِلذفِلكف أوخف ا لف يفنفففعو اءف مف رف ذفهفبووا وف ووا بِبفعفۭل وف بِيفاءو تفنفبحأ الفنف عفاةو عفصووا عفلفيح وف الر  لو الشحِريعفِة لفمف يفعفِرفوونِي وف أفهف ؟ وف ب  هووف الرح

ة  لفتف أومت ارف ِمثفلو هفذفا؟ هفلف بفدف وا: هفلف صف انفظورو ا  وف انفتفبِهووا ِجدت ِسلووا إِلفى قِيدفارف وف أفرف وا وف انفظورو ائِرف ِكتتِيمف وف زف وا جف بورو اِصمو. ففاعف بفنِي بفنِيكومف أوخف ب  وف الرح
. لفنح ب  ا  يفقوولو الرح يحِري ِجدت تفحف ي وف اقفشفِعرتِ اتو ِمنف هفذفا وف اوف ا السحمف تِي أفيحتوهف ! اِبفهف ا لف يفنفففعو دفهو بِمف جف ا شفعفبِي ففقفدف بفدفلف مف ة ؟ أفمح ِهيف لفيفسفتف آِلهف ة  وف آِلهف

؟ لوودو الفبفيفِت هووف وف ائِيلو أفوف مف رف . [أفعفبفد  إِسف اء  بوطو مف قحقفة  لف تفضف شف فوِسِهمف آبفارا  آبفارا  مو وا لفنف يحِة ِليفنفقورو كوونِي أفنفا يفنفبووعف الفِميفاِه الفحف يفِن: تفرف شفعفبِي عفِملف شفرح
وا ففنِيسف قفدف شفج  تفحف بفنوو نووفف وف . وف دونوهو ففلف سفاِكنف ِرقفتف مو ِربفة . أوحف هو خف ضف عفلفتف أفرف جف ا وف تفهف وف لفقفتف صف . أفطف بفالو لفيفِه الفشف تف عف رف جف مف ة ؟ زف ارف غفنِيمف اذفا صف ِلمف

ورف ِب ِميفاِه ِشيحو رف ِلشورف طفِريقف ِمصف ا لفِك وف النف مف ِك فِي الطحِريِق؟ وف سفيتِرف ا كفانف مو ِك ِحينفمف بح إِلفهف ِت الرح كف نفعفِت هفذفا بِنفففِسِك إِذف تفرف ا صف تفِك. أفمف هفامف
يفتِي شف أفنح خف ر  وف مو ِك شفر  وف بح إِلفهف كفِك الرح انفظوِري أفنح تفرف لفِمي وف بوِك. ففاعف دتِ يفانوِك يوؤف ِعصف ِك وف ِك شفر  بتِخو ِر؟ يووف ِب ِميفاِه النحهف طفِريقف أفش ورف ِلشورف ا لفِك وف مف وف
تف كولتِ تفحف اِليفۭة وف ۭة عف قولفِت: لف أفتفعفبحدو. لفنحِك عفلفى كولتِ أفكفمف قفطفعفتو قويوودفِك وف ِك وف تو نِيرف نفذو الفقفِديِم كفسفرف نووِد. [لفنحهو مو ب  الفجو لفيفسفتف فِيِك يفقوولو السحيتِدو رف
إِِن ففنفۭة غفِريبفۭة؟ ففإِنحِك وف وغف جف لفِت ِلي سورو وح ا. ففكفيففف تفحف ۭ كولحهف قت عف حف رف قف زف ةف سوورف مف توِك كفرف سف أفنفا قفدف غفرف انِيفة ! وف عفِت زف طفجف اءف أفنفِت اضف رف ضف ةۭ خف رف شفجف

؟ انفظوِري ِليمف لفمف أفذفهفبف اءف بفعف رف . وف سف : لفمف أفتفنفجح ب  كفيففف تفقووِلينف اِمي يفقوولو السحيتِدو الرح ِك أفمف نفانف ففقفدف نوِقشف إِثفمو ِت ِلنفففِسِك الفشف ثفرف أفكف وۭن وف رو تفسفلفِت بِنفطف اغف
. يحف تفنفِشقو الرتِ ا تفسف ةِ نفففِسهف وف يحةف! فِي شفهف دفِت الفبفرتِ اِء قفدف تفعفوح ا! يفا أفتفانف الفففرف قِهف بِعفة  فِي طورو ِفيففة  ضف ا عفِملفِت يفا نفاقفة  خف ِرفِي مف اِدي. إِعف طفِريقفِك فِي الفوف
! لف! لفنتِي قفدف إِ. ففقولفِت: بفاِطل  لفقفِك ِمنف الظحمف حف ففا وف لفِك ِمنف الفحف ففِظي ِرجف ا. اِحف ِرهفا يفِجدوونفهف . فِي شفهف ا لف يوعفيوونف اِلبِيهف د هفا؟ كول  طف نف يفرو ا مف بفِعهف ِعنفدف ضف

هومف قفائِِلينف أفنفبِيفاؤو مف وف نفتوهو كفهف هومف وف سفاؤو ؤف رو مف وف لووكوهو مو ائِيلف هومف وف رف يو بفيفِت إِسف ِجدف هفكفذفا ِخزف يِ السحاِرِق إِذفا وو . كفِخزف هومف أفذفهفبو اءف رف وف بفاءف وف بفبفتو الفغورف أفحف
نفعفتف توكف الحتِي صف فيفنف آِلهف نفا. ففأ لتِصف خف : قومف وف قفِت بفِليحتِِهمف يفقوولوونف فِي وف هف وف جف ِوي الفقفففا لف الفوف لووا نفحف وح مف حف تفنِي. لفنحهو لفدف ِر: أفنفتف وف جف ِللفحف ِللفعووِد: أفنفتف أفبِي وف
ونِي يفتومو ونفنِي؟ كول كومف عفصف اِصمو اذفا توخف توكف يفا يفهووذفا. ِلمف تف آِلهف ارف دونِكف صف . لفنحهو عفلفى عفدفِد مو قفِت بفِليحتِكف لتِصوونفكف فِي وف وا إِنف كفانووا يوخف ؟ ففلفيفقوومو ِلنفففِسكف
يحة  تو بفرتِ ِ. هفلف ِصرف بت ةف الرح وا كفِلمف ا الفِجيلو انفظورو ِلۭك. [أفنفتومف أفي هف هف فسفۭد مو أ كومف كف بِيفاءف . لفمف يفقفبفلووا تفأفِديبا . أفكفلف سفيففوكومف أفنف بفتو بفنِيكومف رف . ِلبفاِطۭل ضف ب  يفقوولو الرح
ا شفعفبِي ا؟ أفمح نفاِطقفهف وس  مف ا أفوف عفرو اء  ِزينفتفهف نفا. لف نفِجيءو إِلفيفكف بفعفدو؟ هفلف تفنفسفى عفذفرف دف اذفا قفالف شفعفبِي: قفدف شفرف ضف ظفلفۭم دفاِمۭس؟ ِلمف ائِيلف أفوف أفرف رف ِلسف

مو نوفووِس ِجدف دف يفاِلِك وو قفِك. أفيفضا  فِي أفذف اِت أفيفضا  طورو يرف رتِ ِت الشتِ لحمف بحةف؟ ِلذفِلكف عف حف لوبِي الفمف نِينف طفِريقفِك ِلتفطف ستِ اذفا توحف ففقفدف نفِسيفنِي أفيحاما  بِلف عفدفۭد. ِلمف
. ِطئف ِك لفنحِك قولفِت: لفمف أوخف اِكمو قتا . هفئفنفذفا أوحف بوهو عفنتِي حف تفدح غفضف أفتو ارف : لفنتِي تفبفرح تفقووِلينف توهو بفلف عفلفى كولتِ هفِذِه. وف دف جف ِكيفاِء. لف بِالنحقفِب وف سفاِكيِن الفزف الفمف

بح قفدف أفِسِك لفنح الرح يفدفاِك عفلفى رف ِجينف وف رو . ِمنف هونفا أفيفضا  تفخف ِزيِت ِمنف أفش ورف ا خف ِزينف كفمف رف أفيفضا  تفخف كوِضينف ِلتفبفدوِلي طفِريقفِك؟ ِمنف ِمصف اذفا تفرف ِلمف
ا بفعفدو؟ - أفلف ِجعو إِلفيفهف لف يفرف رف ففهف ۭل آخف جو تف ِلرف ارف صف لفقفتف ِمنف ِعنفِدِه وف أفتفهو ففانفطف رف ل  امف جو : إِذفا طفلحقف رف فلوونف أ ا. [يفسف ِحينف فِيهف ففضف ثِقفاتِِك ففلف تفنفجف رف

انفظوِري اِب وف نفيفِك إِلفى الفِهضف ففِعي عفيف . اِرف ب  ِجِعي إِلفيح يفقوولو الرح ! لفِكِن ارف اۭب كفثِيِرينف حف نفيفِت بِأفصف ا أفنفِت ففقفدف زف اسفة ؟ أفمح ضو نفجف سو تِلفكف الفرف تفتفنفجح
. ر  فختِ تفأ طفر  مو لفمف يفكونف مف تفنفعف الفغفيفثو وف ِك. ففامف بِشفرتِ ضف بِِزنفاِك وف ِت الفرف سف نفجح يحِة وف ۭ فِي الفبفرتِ ابِيت رف فعف مف كفأ ِت لفهو لفسف قفاِت جف ِعي! فِي الط رو اجف أفيفنف لفمف توضف

بفهو ففظو غفضف ِر أفوف يفحف ِقدو إِلفى الدحهف . هفلف يفحف ِعينفنِي: يفا أفبِي أفِليفو ِصبفايف أفنفتف ِت ِمنف النف تفدف ِلي. أفلفسف جف انِيفۭة كفانفتف لفِك. أفبفيفِت أفنف تفخف أفةۭ زف رف ةو امف بفهف جف وف
؟ ائِيلو رف ا ففعفلفِت الفعفاِصيفةو إِسف أفيفتف مف ِلِك: [هفلف رف ب  ِلي فِي أفيحاِم يووِشيحا الفمف قفالف الرح تفطفعفِت!]. وف اسف ورا  وف عفِملفِت شورو ِت وف لحمف إِلفى الفبفِد؟ هفا قفدف تفكف
ا توهف أفتف أوخف . ففرف ِجعف . ففلفمف تفرف ِجِعي إِلفيح ا ففعفلفتف كولح هفِذِه: ارف . ففقولفتو بفعفدف مف نفتف هونفاكف زف اءف وف رف ضف ةۭ خف رف إِلفى كولتِ شفجف بفۭل عفاۭل وف لفقفتف إِلفى كولتِ جف انفطف



ا بفلف توهف ائِنفةو يفهووذفا أوخف ِف الفخف ا لفمف تفخف ا ِكتفابف طفلفقِهف توهف طفيف أفعف ا وف لحقفتوهف ائِيلو ففطف رف نفِت الفعفاِصيفةو إِسف بفاِب إِذف زف ِل كولتِ الفسف أفيفتو أفنحهو لفجف ائِنفةو يفهووذفا. ففرف الفخف
ِجعف إِلفيح فِي كولتِ هفذفا أفيفضا  لفمف تفرف ِر. وف عف الشحجف مف ِر وف جف عف الفحف نفتف مف زف ضف وف سفِت الفرف ا نفجح اِن ِزنفاهفا أفنحهف كفانف ِمنف هفوف نفتف ِهيف أفيفضا . وف زف مفضفتف وف
ائِنفِة يفهووذفا]. ثفرف ِمنف الفخف ائِيلو أفكف رف ا الفعفاِصيفةو إِسف تف نفففسفهف رف ب  ِلي: [قفدف بفرح . ففقفالف الرح ب  ا بفلف بِالفكفِذِب]. يفقوولو الرح ائِنفةو يفهووذفا بِكولتِ قفلفبِهف ا الفخف توهف أوخف

. لف ب  أووف  يفقوولو الرح بِي بِكومف لفنتِي رف . لف أووقِعو غفضف ب  ائِيلو يفقوولو الرح رف ا الفعفاِصيفةو إِسف ِجِعي أفيحتوهف قوِل: ارف اِل وف مف وف الشتِ اِت نفحف ِذِه الفكفِلمف نفاِد بِهف [اِذفهفبف وف
عووا]. مف تِي لفمف تفسف وف ِلصف اءف وف رف ضف ةۭ خف رف تف كولتِ شفجف بفاِء تفحف قفِك ِللفغورف قفِت طورو ففرح نفبفِت وف ِ إِلفِهِك أفذف بت ِك أفنحِك إِلفى الرح ِرفِي ففقفطف إِثفمف ِقدو إِلفى الفبفِد. اِعف أفحف
آتِي بِكومف إِلفى ةِ وف اثفنفيفِن ِمنف الفعفِشيرف ِدينفِة وف اِحدا  ِمنف الفمف ذفكومف وف لفيفكومف ففآخو ب  لفنتِي سودفتو عف اةو يفقوولو الرح ا الفبفنوونف الفعوصف ِجعووا أفي هف . [اِرف ب  يفقوولو الرح

مف ب  أفنحهو ِض فِي تِلفكف الفيحاِم يفقوولو الرح ونف فِي الفرف توثفِمرو ونف وف ثورو يفكوونو إِذف تفكف ِم. وف ففهف الف عفِرففِة وف عوونفكومف بِالفمف سفبف قفلفبِي ففيفرف عفاة  حف ِطيكومف رو أوعف نف وف يفوف ِصهف
لف ونفهو وف لف يفذفكورو طورو عفلفى بفاۭل وف لف يفخف ِ وف بت ِد الرح لف يفقوولوونف بفعفدو: تفابووتف عفهف

لف يفذفهفبوونف  ِليمف وف شف ِ إِلفى أوورو بت ِم الرح ِم إِلفى اسف ا كول  الومف تفِمعو إِلفيفهف يفجف ِ وف بت ِسيح الرح ِليمف كورف شف ونف أوورو اِن يوسفم  مف نفعو بفعفدو. فِي ذفِلكف الزح لف يوصف دوونفهو وف يفتفعفهح
لحكفتو ِض الحتِي مف اِل إِلفى الفرف مف ِض الشتِ عا  ِمنف أفرف يفأفتِيفاِن مف ائِيلف وف رف عف بفيفِت إِسف يِر. فِي تِلفكف الفيحاِم يفذفهفبو بفيفتو يفهووذفا مف رتِ اءف ِعنفاِد قفلفبِِهِم الشتِ رف بفعفدو وف
ائِي لف رف ِمنف وف ِعينفنِي يفا أفبِي وف : تفدف قولفتو ِم؟ وف اِد الومف جف ِد أفمف جف اثف مف ضا  شفِهيحة  ِميرف ِطيِك أفرف أوعف عوِك بفيفنف الفبفنِينف وف : كفيففف أفضف أفنفا قولفتو كومف إِيحاهفا. وف آبفاءف

عفاِت بفنِي ر  اِب بوكفاءو تفضف ت  عفلفى الفِهضف . سوِمعف صفوف ب  ائِيلف يفقوولو الرح رف ونِي يفا بفيفتف إِسف نفتومو ا هفكفذفا خو أفةو قفِرينفهف رف ونو الفمف ا تفخو قتا  إِنحهو كفمف . [حف ِجِعينف تفرف
ب  ]. [هفا قفدف أفتفيفنفا إِلفيفكف لفنحكف أفنفتف الرح يفانفكومف ِفيف ِعصف فشف اةو ففأ ا الفبفنوونف الفعوصف ِجعووا أفي هف . اِرف مف هو بح إِلفهف . نفسووا الرح مف وا طفِريقفهو جو مف عفوح . لفنحهو ائِيلف رف إِسف

هومف بفنِيِهمف بفقفرف مف وف هو نفذو ِصبفانفا - غفنفمف يو تفعفبف آبفائِنفا مو قفدف أفكفلف الفِخزف . وف ائِيلف رف لفصو إِسف ِ إِلفِهنفا خف بت قتا  بِالرح ةو الفِجبفاِل. حف وف قتا  بفاِطلفة  ِهيف الكفامو ثفرف نفا. حف إِلفهو
ِ بت ِت الرح وف عف ِلصف مف لفمف نفسف ِم وف نفذو ِصبفانفا إِلفى هفذفا الفيفوف نفا مو آبفاؤو نو وف طفأفنفا نفحف ِ إِلفِهنفا أفخف بت لونفا لفنحنفا إِلفى الرح جف ينفا خف يوغفطتِ يِنفا وف طفِجعو فِي ِخزف . نفضف بفنفاتِِهمف وف
ِ قت ب  بِالفحف ي  هووف الرح : حف لفففتف إِنف حف اِمي ففلف تفتِيهو. وف هفاتِكف ِمنف أفمف رو كف عفتف مف إِنف نفزف عفتف إِلفيح وف جف ب  إِنف رف ائِيلو يفقوولو الرح رف عفتف يفا إِسف جف إِلفِهنفا]. [إِنف رف

عووا فِي رف لف تفزف ثا  وف رف فوِسكومف حف ثووا لفنف رو : [احف ِليمف شف لوورو اِل يفهووذفا وف ب  ِلِرجف ]. لفنحهو هفكفذفا قفالف الرح ونف بِِه يفففتفِخرو كو الش عووبو بِِه وف الفبِرتِ ففتفتفبفرح ِل وف الفعفدف وف
بفِب ِفئو بِسف نف يوطف لفيفسف مف ِرقف وف نفاۭر غفيفِظي ففيوحف جف كف رو ِليمف ِلئفلح يفخف شف سوكحانف أوورو الف يفهووذفا وف لف قولووبِكومف يفا ِرجف انفِزعووا غورف ِ وف بت تفتِنووا ِللرح اِك. اِخف وف الفشف
ِل خو تفِمعووا ففلفنفدف قوولووا: اجف ۭت عفاۭل وف وف ِض. نفادووا بِصف ِربووا بِالفبووِق فِي الفرف قوولووا: اضف ِليمف وف شف عووا فِي أوورو سفمتِ وا فِي يفهووذفا وف بِرو . أفخف اِلكومف مف شفرتِ أفعف

ِعدف الفسفدو ِمنف غفابفتِِه ۭر عفِظيۭم. قفدف صف كفسف اِل وف مف وا. لف تفِقفووا. لفنتِي آتِي بِشفرتۭ ِمنف الشتِ تفمو . احف نف يفوف وف ِصهف ايفةف نفحف ففعووا الرح ِصينفةف. اِرف دونف الفحف الفمو
لفِولووا لفنحهو وف وا وف سووحۭ. الفطومو ِل ذفِلكف تفنفطحقووا بِمو . ِمنف أفجف دونوِك ففلف سفاِكنف بو مو رف ابا . توخف رف ِك خف ضف عفلف أفرف كفانِِه ِليفجف جف ِمنف مف رف ِم. خف ِلكو الومف هف فف مو حف زف وف

بِيفاءو]. بو الفنف تفتفعفجح نفةو وف يحرو الفكفهف تفتفحف سفاِء. وف ؤف قولووبف الر  مو وف ِلِك يوعفدف ب  أفنح قفلفبف الفمف ِم يفقوولو الرح يفكوونو فِي ذفِلكف الفيفوف ِ عفنحا. وف بت و  غفضفِب الرح مو تفدح حو لفمف يفرف
اِن يوقفالو مف ]. فِي ذفِلكف الزح قفدف بفلفغف السحيففو النحففسف ِليمف قفائِل : يفكوونو لفكومف سفلفم  وف شف أوورو ادفعفتف هفذفا الشحعفبف وف قتا  إِنحكف ِخدفاعا  خف ب  حف : [آِه يفا سفيتِدو الرح ففقولفتو

لف ِللتحنفِقيفِة. ِريح  أفشفد  تفأفتِي ِلي ِمنف هفِذِه. النف ِريفِة وف وف بِنفِت شفعفبِي لف ِللتحذف يحِة نفحف اِب فِي الفبفرتِ ضف ِِ ة  ِمنف الفهف : [ِريح  لففِحف ِليمف شف لوورو ذفا الشحعفِب وف ِلهف
ِسِلي ِمنف الشحرتِ قفلفبفِك يفا نفا]. اِغف ِربف يفل  لفنفا لفنحنفا قفدف أوخف لوهو. وف يف عو ِمنف الن سووِر خف رف كفبفاتوهو. أفسف رف بفعفۭة مف وف كفزف عفدو وف اۭب يفصف ذفا كفسفحف ]. [هووف مف هو اِكمو أفنفا أفيفضا  أوحف

ِم. وا ِللومف : [اوذفكورو ايِمف بفِل أفففرف عو بِبفِليحۭة ِمنف جف مف يوسف بِرو ِمنف دفانف وف تا  يوخف وف ِك الفبفاِطلفةو؟ لفنح صف سفِطِك أفففكفارو تفى تفبِيتو فِي وف لحِصي. إِلفى مف ِليمو ِلتوخف شف أوورو
ا لفيفهف وا عف ارو قفۭل صف اِرِسي حف . كفحف مف تفهو وف دوِن يفهووذفا صف ِلقوونف عفلفى مو ۭض بفِعيدفةۭ ففيوطف ونف آتوونف ِمنف أفرف اِصرو حف . الفمو ِليمف شف ِمعووا عفلفى أوورو وا. أفسف انفظورو
شفائِي! شفائِي أفحف . ففإِنحهو قفدف بفلفغف قفلفبفِك]. أفحف ر  ِك. ففإِنحهو مو نفعفتف هفِذِه لفِك. هفذفا شفر  الوِك صف مف أفعف . طفِريقوِك وف ب  دفتف عفلفيح يفقوولو الرح رح ا تفمف ا لفنحهف الفيفهف وف حف

ۭر نووِديف ۭر عفلفى كفسف ِب. بِكفسف رف هوتفافف الفحف تف الفبووِق وف وف . لفنحِك سفِمعفِت يفا نفففِسي صف تفِطيعو الس كووتف انو قفلفبِي. يفئِن  فِيح قفلفبِي. لف أفسف رف دف تووِجعونِي جو
. إِيحايف قو مف تف الفبووِق؟ لفنح شفعفبِي أفحف عو صفوف مف أفسف ايفةف وف ى الرح تفى أفرف تحى مف ظفۭة. حف شوقفِقي فِي لفحف ِربفتف ِخيفاِمي وف ِض. بفغفتفة  خف ِربفتف كول  الفرف لفنحهو قفدف خف

ِربفة  إِذفا ِهيف خف ِض وف تو إِلفى الفرف . نفظفرف ونف مو ا يفففهف اِلحِ مف ِل الصح ِلعفمف ِل الشحرتِ وف اءو فِي عفمف كفمف . هومف حو هومف غفيفرو ففاِهِمينف اِهلوونف وف لفمف يفعفِرفووا. هومف بفنوونف جف
اِء كول  طويووِر السحمف إِذفا لف إِنفسفانف وف تو وف . نفظفرف كول  الكفاِم تفقفلفقفلفتف تفِجفو وف إِذفا ِهيف تفرف تو إِلفى الفِجبفاِل وف ا. نفظفرف اِت ففلف نوورف لفهف اوف إِلفى السحمف اِليفة  وف خف وف

ابا  تفكوونو كول  رف : [ خف ب  بِِه. لفنحهو هفكفذفا قفالف الرح ِ غفضف وت مو ِه حو جف ِ ِمنف وف بت ِه الرح جف ا نوِقضفتف ِمنف وف دونِهف كول  مو يحة  وف تفانو بفرتِ إِذفا الفبوسف تو وف . نفظفرف بفتف هفرف
ِجعو لف أفرف لف أفنفدفمو وف دفتو وف . قفصف تو ِل أفنتِي قفدف تفكفلحمف قو ِمنف أفجف اتو ِمنف ففوف اوف ِلمو السحمف توظف ضو وف ِل ذفِلكف تفنووحو الفرف ا. ِمنف أفجف لفِكنحنِي لف أوففنِيهف ِض وف الفرف

لف إِنفسفانف سفاِكن  وكفة  وف تفرو دوِن مف وِر. كول  الفمو خو ِعدووا عفلفى الص  صف لووا الفغفابفاِت وف ِدينفِة هفاِربفة . دفخف ِس كول  الفمف اِمي الفقفوف رف ِت الفففاِرِس وف عفنفهو. ِمنف صفوف
نِينف ذفاتفِك ففقفدف ستِ نفيفِك ففبفاِطل  توحف ِد عفيف لفِت بِالوثفمو يحنفِت بِِزينفۭة ِمنف ذفهفۭب إِذفا كفحح ِمزا  إِذفا تفزف ِت قِرف ؟ إِذفا لفبِسف ِلينف اذفا تفعفمف ِربفةو مف ا الفخف أفنفِت أفيحتوهف ا. وف فِيهف

ا قفائِلفة : . تفبفسوطو يفدفيفهف فِرو نف تفزف يفوف نفِة ِصهف تف ابف وف ِريحۭة. صف ۭة ِضيقا  ِمثفلف ِضيِق بِكف اِخضف تا  كفمف وف لوبوونف نفففسفِك. لفنتِي سفِمعفتو صف . يفطف ذفلفِك الفعفاِشقوونف رف
ا. هفلف تفِجدوونف إِنفسفانا  اتِهف ففتتِشووا فِي سفاحف ِرفووا وف اعف وا وف انفظورو ِليمف وف شف اِرعِ أوورو ]. طووفووا فِي شفوف قفاتِِلينف ا بِسفبفِب الف لفيفهف ِميف عف يفل  ِلي لفنح نفففِسي قفدف أوغف وف

؟ ِ قت يفنفاكف عفلفى الفحف ب  أفلفيفسفتف عف ِلفوونف بِالفكفِذِب! يفا رف مف يفحف ] ففإِنحهو ب  ي  هووف الرح إِنف قفالووا: [حف ا؟ وف ففحف عفنفهف ِ ففأفصف قت ِل طفاِلبو الفحف دو عفاِمل  بِالفعفدف أفوف يووجف
. قفدف سفاِكينو ا هومف مف : إِنحمف ا أفنفا ففقولفتو وعف. أفمح جو ِر. أفبووا الر  خف ثفرف ِمنف الصح مف أفكف وهفهو جو لحبووا وو أفبووا قوبوولف التحأفِديِب. صف مف وف عووا. أفففنفيفتفهو جح مف ففلفمف يفتفوف تفهو بف رف ضف

وا ا هومف ففقفدف كفسفرو . أفمح اءف إِلفِهِهمف ِ قفضف بت فووا طفِريقف الرح مف عفرف مف لفنحهو هو لتِمو أوكف اِء وف . أفنفطفِلقو إِلفى الفعوظفمف اءف إِلفِهِهمف ِ قفضف بت مف لفمف يفعفِرفووا طفِريقف الرح ِهلووا لفنحهو جف
ا جف ِمنفهف رف نف خف . كول  مف دونِِهمف لف مو وف نو النحِمرو حف مو . يفكف مف ِلكوهو سفاِء يوهف ِر. ِذئفبو الفمف عف مو الفسفدو ِمنف الفوف ِربوهو ِل ذفِلكف يفضف بوطف. ِمنف أفجف قفطفعووا الر  ِميعا  وف النتِيرف جف
نووا مف زف توهو بفعف ا أفشف لفمح ة . وف ا لفيفسفتف آِلهف لففووا بِمف حف كوونِي وف ففحو لفِك عفنف هفِذِه؟ بفنووِك تفرف ! [كفيففف أفصف عفاِصيِهمف تف مف . تفعفاظفمف تف مف كفثورف سو لفنح ذونووبفهو يوففتفرف

ا ؟ أفوف مف ب  ا أوعفاقِبو عفلفى هفذفا يفقوولو الرح اِحبِِه. أفمف أفةِ صف رف اِحۭد عفلفى امف لووا كول  وف هف عفلووففة  سفائِبفة . صف نا  مف صو وا حو ارو وا. صف مو احف انِيفۭة تفزف فِي بفيفِت زف وف
انفنِي بفيفتو ِ. لفنحهو ِخيفانفة  خف بت ا لفيفسفتف ِللرح ا لفنحهف لفِكنف لف توففنووهفا. انفِزعووا أفففنفانفهف ِربووا وف اخف اِرهفا وف وف عفدووا عفلفى أفسف ِذِه؟ [اِصف ۭة كفهف تفِقمو نفففِسي ِمنف أومح تفنف

ونف ِريحا  الفنفبِيفاءو يفِصيرو وعا . وف لف جو ى سفيففا  وف لف نفرف لفيفنفا شفر  وف لف يفأفتِي عف قفالووا: لفيفسف هووف وف بح وف دووا الرح حف . جف ب  بفيفتو يفهووذفا يفقوولو الرح ائِيلف وف رف إِسف
اِعل  كفلفِمي فِي ففِمكف ِة هفئفنفذفا جف ِذِه الفكفِلمف ونف بِهف ِل أفنحكومف تفتفكفلحمو نووِد: ِمنف أفجف ب  إِلفهو الفجو . ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف الرح نفعو بِِهمف . هفكفذفا يوصف ةو لفيفسفتف فِيِهمف الفكفِلمف وف
ة  لف تفعفِرفو نفذو الفقفِديِم. أومح ة  مو ة  قفِويحة . أومح . أومح ب  ائِيلف يفقوولو الرح رف ة  ِمنف بوعفۭد يفا بفيفتف إِسف لفيفكومف أومح ِلبو عف . هفئفنفذفا أفجف مف طفبا  ففتفأفكولوهو هفذفا الشحعفبف حف نفارا  وف

كف . يفأفكولوونف غفنفمف بفنفاتوكف كف الحِذي يفأفكولوهو بفنووكف وف بفزف خو ادفكف وف صف ة . ففيفأفكولوونف حف بفابِرف مف جف ففتووحۭ. كول هو قفبفۭر مف مف كف عفبفتوهو لحمو بِِه. جو ا تفتفكف مو مف لف تفففهف ا وف ِلسفانفهف



.[ ب  لف أوففنِيكومف أفيفضا  فِي تِلفكف الفيحاِم يفقوولو الرح ا. وف لفيفهف تحِكل  عف ِصينفةف الحتِي أفنفتف مو دونفكف الفحف ِلكوونف بِالسحيفِف مو . يوهف تِينفكف ففنفتفكف وف . يفأفكولوونف جف كف بفقفرف وف
ِضكومف هفكفذفا تفعفبودوونف ة  غفِريبفة  فِي أفرف تومف آِلهف عفبفدف ونِي وف تومو كف ا أفنحكومف تفرف : كفمف مف نفا بِنفا كولح هفِذِه؟ تفقوولو لفهو ب  إِلفهو نفعف الرح اذفا صف : ِلمف يفكوونو ِحينف تفقوولوونف [وف
ِم الفعفِديمو الفففهف اِهلو وف ا الشحعفبو الفجف عف هفذفا أفي هف مف : اِسف ِمعووا بِِه فِي يفهووذفا قفائِِلينف أفسف ذفا فِي بفيفِت يفعفقووبف وف وا بِهف بِرو . أفخف ۭض لفيفسفتف لفكومف بفاءف فِي أفرف الفغورف

لف مف عفتو الرح ضف ِهي أفنفا الحِذي وف جف تفِعدوونف ِمنف وف لف تفرف ؟ أفوف ب  شوونف يفقوولو الرح . أفإِيحايف لف تفخف عوونف مف لف يفسف مف آذفان  وف . لفهو ونف لف يوبفِصرو يون  وف مف أفعف الحِذينف لفهو
د . عفصووا رتِ تفمف مو ذفا الشحعفِب قفلفب  عفاۭص وف ارف ِلهف صف هفا. وف زو اوف لف تفتفجف هو وف اجو وف تفِعج  أفمف تفِطيعو وف لف تفسف ة  أفبفِديحة  لف يفتفعفدحاهفا ففتفتفلفطفمو وف ِر ففِريضف وما  ِللفبفحف توخو

ةف. وضف ففرو اِد الفمف صف ففظو لفنفا أفسفابِيعف الفحف قفتِِه. يفحف رف فِي وف فختِ تفأ الفمو رف وف بفكتِ طفرف الفمو نفا الحِذي يوعفِطي الفمف بح إِلفهف ِف الرح : ِلنفخف لفمف يفقوولووا بِقولووبِِهمف ضووا. وف مف وف
ِسكوونف اكا  يومف رف . يفنفِصبوونف أفشف ۭن ِمنف الفقفانِِصينف نفحف صودوونف كفمو ار  يفرف رف ِجدف فِي شفعفبِي أفشف . لفنحهو وو يفرف عفنفكومف نفعفِت الفخف طفايفاكومف مف خف كومف عفكفسفتف هفِذِه وف [آثفامو
. وِر الشحرتِ وا فِي أومو زو اوف عووا. أفيفضا  تفجف تفغفنووا. سفِمنووا. لفمف اسف وا وف ِل ذفِلكف عفظومو را . ِمنف أفجف كف لنفة  مف مف مف لۭن طويوورا  هفكفذفا بويووتوهو . ِمثفلف قفففۭص مف النحاسف
ِذِه؟ ۭة كفهف لف تفنفتفِقمو نفففِسي ِمنف أومح ؟ أفوف ب  ِل هفِذِه لف أوعفاقِبو يفقوولو الرح سفاِكيِن لفمف يفقفضووا. أفففلفجف ِ الفمف قت بِحف وا. وف حو قفدف نفجف ى الفيفتِيِم. وف وف لفمف يفقفضووا فِي دفعف
ا؟ تِهف لوونف فِي آِخرف اذفا تفعفمف مف . وف بح شفعفبِي هفكفذفا أفحف كومو عفلفى أفيفِديِهمف وف نفةو تفحف الفكفهف وونف بِالفكفِذِب وف ة . افلفنفبِيفاءو يفتفنفبحأ عفِريرف قفشف ِض دفهفش  وف ارف فِي الفرف [صف

ِربووا بِالفبووِق فِي تفقووعف اضف شفِليمف وف سفِط أوورو يفاِمينف ِمنف وف بووا يفا بفنِي بِنف رو [اوهف
عفاةو  ا تفأفتِي الر  ا. إِلفيفهف ِلكوهف نف أوهف يفوف ِميلفةو اللحِطيففةو ابفنفةو ِصهف ر  عفِظيم . افلفجف كفسف اِل وف مف فف ِمنف الشتِ رف لفمف نفاۭر لفنح الشحرح أفشف ففعووا عف عفلفى بفيفِت هفكحاِريمف ارف وف

يفل  لفنفا لفنح ةِ. وف عفدف في الظحِهيرف وا ففنفصف با . قوومو رف ا حف لفيفهف سووا عف كفانِِه. قفدتِ اِحۭد فِي مف عوونف كول  وف ا. يفرف الفيفهف وف . يفنفِصبوونف ِعنفدفهفا ِخيفاما  حف مف عفانوهو قوطف وف
لف وف وا حف ارا . أفقِيمو جف نووِد: [اقفطفعووا أفشف ب  الفجو هفا]. لفنحهو هفكفذفا قفالف رف ِدمف قوصوورف نفهف عفدف في اللحيفِل وف وا ففنفصف . قوومو تفدحتف سفاِء امف الف لفنح ِظلفلف الفمف ارف مف النحهف
اِمي ا. أفمف عو فِيهف مف طفف  يوسف خف هفا. ظولفم  وف ا هفكفذفا تونفبِعو ِهيف شفرح ا تونفبِعو الفعفيفنو ِميفاهفهف ا. كفمف سفِطهف ا ظولفم  فِي وف عفاقفبفةو. كول هف ِدينفةو الفمو سفة . ِهيف الفمف ِليمف ِمتفرف شف أوورو

نووِد: [تفعفِليل  ب  الفجو كوونفۭة]. هفكفذفا قفالف رف سف ضا  غفيفرف مف ابا  أفرف رف عفلفِك خف فووِك نفففِسي. ِلئفلح أفجف ِليمو ِلئفلح تفجف شف فدحبِي يفا أوورو . تفأ ب  رف ضف ض  وف رف دفائِما  مف
غووا. هفا ونف أفنف يفصف ففاءو ففلف يفقفِدرو لف مف غف نفهو عووا؟ هفا إِنح أوذف مف هومف ففيفسف أونفِذرو مف وف هو لتِمو نف أوكف لفِل. مف قفاِطۭف إِلفى الستِ دح يفدفكف كف . رو ائِيلف رف ففنفۭة بفِقيحةف إِسف لوونف كفجف يوعفلتِ
ِلِس جف عفلفى مف اِرجِ وف ففاِل فِي الفخف كوبوهو عفلفى الفطف ِللفتو الطحاقفةف. أفسف ِ. مف بت يفِظ الرح فتو ِمنف غف تفلف ا. ففامف ونف بِهف مف عفارا . لف يوسفر  تف لفهو ارف ِ صف بت ةف الرح إِنح كفِلمف
د  يفِدي عا  لفنتِي أفمو النتِسفاءو مف قوولو وف ِرينف الفحو مف إِلفى آخف لو بويووتوهو وح تفتفحف تفِلِئ أفيحاما . وف مف عف الفمو الشحيفخف مف ا وف ذفاِن ِكلفهومف خف أفةف يوؤف رف الفمف لف وف جو عا  لفنح الرح الش بحاِن مف
لو بِالفكفِذِب. اِحۭد يفعفمف ِ إِلفى الفكفاِهِن كول  وف ِمنف النحبِيت بفحِ وف ولفع  بِالرتِ اِحۭد مو ِغيِرِهمف إِلفى كفبِيِرِهمف كول  وف مف ِمنف صف . لفنحهو ب  ِض يفقوولو الرح عفلفى سوكحاِن الفرف
. لف جف لفمف يفعفِرفووا الفخف يا  وف وا ِخزف زو سا ؟ بفلف لفمف يفخف مف عفِملووا ِرجف وا لفنحهو زو لف سفلفمف. هفلف خف : سفلفم  سفلفم  وف رف بِنفِت شفعفبِي عفلفى عفثفۭم قفائِِلينف فوونف كفسف يفشف وف

فلووا عفِن الس بوِل أ اسف وا وف انفظورو ِق وف : [قِفووا عفلفى الط رو ب  ]. هفكفذفا قفالف الرح ب  ونف قفالف الرح عفاقفبفتِِهمف يفعفثِرو قفِت مو . فِي وف قوطوونف بفيفنف السحاقِِطينف ِلذفِلكف يفسف
غووا : اصف قفبفاءف قفائِِلينف لفيفكومف رو تو عف أفقفمف مف قفالووا: لف نفِسيرو فِيِه! وف لفِكنحهو . وف ة  ِلنوفووِسكومف احف وا فِيِه ففتفِجدووا رف ِسيرو ؟ وف اِلحو ِة: أفيفنف هووف الطحِريقو الصح الفقفِديمف

اِلب  : هفئفنفذفا جف ضو ا الفرف ِعي أفيحتوهف مف . اِسف مف ا هووف بفيفنفهو اعفةو مف مف ا الفجف ِرفِي أفيحتوهف اعف ا الش عووبو وف عووا يفا أفي هف مف غفى! ِلذفِلكف اسف ِت الفبووِق. ففقفالووا: لف نفصف وف ِلصف
ۭض ةِ ِمنف أفرف قفصفبو الذحِريرف اذفا يفأفتِي ِلي الل بفانو ِمنف شفبفا وف ففضووهفا. ِلمف شفِريعفتِي رف غووا ِلكفلفِمي وف مف لفمف يفصف رف أفففكفاِرِهمف لفنحهو ا  عفلفى هفذفا الشحعفِب ثفمف شفرت
عا . نفاءو مف الفبف ا البفاءو وف اۭت ففيفعفثورو بِهف عفثفرف ذفا الشحعفِب مف اِعل  ِلهف : هفئفنفذفا جف ب  كومف لف تفلوذ  ِلي. ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف الرح ذفبفائِحو قفبوولفۭة وف قفاتوكومف غفيفرو مف رف حف ةۭ؟ مو بفِعيدف

سف ِسكو الفقفوف ِض. تومف ة  تفقوومو ِمنف أفقفاِصي الفرف ة  عفِظيمف أومح اِل وف مف ِض الشتِ ذفا شفعفب  قفاِدم  ِمنف أفرف : هووف ب  اِحبوهو يفبِيدفاِن. هفكفذفا قفالف الرح صف ارو وف الفجف
تف تفخف هفا. ارف بفرف ]. سفِمعفنفا خف نف يفوف بفتِِك يفا ابفنفةف ِصهف ارف حف إِنفسفاۭن ِلمو فحة  كف طف كفبو موصف يفۭل تفرف عفلفى خف ِر يفِعج  وف الفبفحف ا كف توهف وف مو. صف حف . ِهيف قفاِسيفة  لف تفرف حف مف الر  وف
ۭة. يفا ابفنفةف شفعفبِي ف  ِمنف كولتِ ِجهف وف ِ خف شووا لفنح سفيففف الفعفدووت فِي الطحِريِق لف تفمف قفِل وف وا إِلفى الفحف جو رو اِخِض. لف تفخف الفمف ع  كف جف وف سفكفنفا ِضيق  وف أفيفِدينفا. أفمف

جا  فِي شفعفبِي عفلفتوكف بورف لفيفنفا بفغفتفة . [قفدف جف بف يفأفتِي عف رتِ خف ة  لفنح الفمو رح ة  مو نفاحف نفِعي ِلنفففِسِك مف ِحيۭد اصف حف وف اِد. نفوف مف ِغي فِي الرح رح تفمف حۭ وف تفنفطحِقي بِِمسف
قف الفِمنفففاخو ِمنف النحاِر. تفرف . اِحف ففِسدوونف مف مو ِديد . كول هو حف اس  وف دوونف سفاعوونف فِي الفِوشفايفِة. هومف نوحف رتِ تفمف اة  مو مف عوصف تفِحنف طفِريقفهو. كول هو تفمف نا  ِلتفعفِرفف وف ِحصف
تف إِلفى ارف ةو الحتِي صف ِلمف ]. افلفكف مف هو ففضف بح قفدف رف . لفنح الرح نف عفوف ة  يودف فووضف رف ة  مف . فِضح ونف زو ارو لف يوففرف رف الفشف ائِغو وف اغف الصح . بفاِطل  صف صفاصو ففنِيف الرتِ

دووا جو اِب ِلتفسف ِميعف يفهووذفا الدحاِخِلينف فِي هفِذِه الفبفوف ِ يفا جف بت ةف الرح عووا كفِلمف مف ِة: اسف ِذِه الفكفِلمف نفاِد هونفاكف بِهف ِ وف بت ِ: [قِفف فِي بفاِب بفيفِت الرح بت ِميفا ِمنف الرح إِرف
: هفيفكفلو ِضعِ. لف تفتحِكلووا عفلفى كفلفِم الفكفِذِب قفائِِلينف وف ِكنفكومف فِي هفذفا الفمف وسف الفكومف ففأ مف أفعف قفكومف وف وا طورو ِلحو : أفصف ائِيلف رف نووِد إِلفهو إِسف ب  الفجو ِ. هفكفذفا قفالف رف بت ِللرح

وا ِلمو اِحبِِه إِنف لفمف تفظف صف ل  بفيفنف اِلنفسفاِن وف يفتومف عفدف رف الفكومف إِنف أفجف مف أفعف قفكومف وف لفحا  طورو تومف إِصف لفحف ! لفنحكومف إِنف أفصف ِ هووف بت ِ هفيفكفلو الرح بت ِ هفيفكفلو الرح بت الرح
ِضعِ فِي وف ِكنوكومف فِي هفذفا الفمف ى لفذفائِكومف ففإِنتِي أوسف رف ۭة أوخف اءف آِلهف رف وا وف لفمف تفِسيرو ِضعِ وف وف ِكيتا  فِي هفذفا الفمف ِفكووا دفما  زف لفمف تفسف لفةف وف مف الفرف الفيفتِيمف وف الفغفِريبف وف

ِلفوونف تفحف نوونف وف تفزف تفقفتولوونف وف ِرقوونف وف . أفتفسف تحِكلوونف عفلفى كفلفِم الفكفِذِب الحِذي لف يفنفففعو إِلفى الفبفِد. [هفا إِنحكومف مو ِل وف طفيفتو ِلبفائِكومف ِمنف الفزف ِض الحتِي أفعف الفرف
: قفدف تفقوولوونف لفيفِه وف ِمي عف اِمي فِي هفذفا الفبفيفِت الحِذي دوِعيف بِاسف تفِقفوونف أفمف ى لفمف تفعفِرفووهفا ثومح تفأفتوونف وف رف ۭة أوخف اءف آِلهف رف ونف وف تفِسيرو ونف ِللفبفعفِل وف رو توبفختِ كفِذبا  وف

أفيفتو ؟ هفئفنفذفا أفيفضا  قفدف رف يونِكومف ةف لوصووۭص فِي أفعف غفارف لفيفِه مف ِمي عف ارف هفذفا الفبفيفتو الحِذي دوِعيف بِاسف اسفاِت. هفلف صف جف لووا كولح هفِذِه الرح تحى تفعفمف نفا. حف ِقذف أونف
. ائِيلف رف ِل شفرتِ شفعفبِي إِسف نفعفتو بِِه ِمنف أفجف ا صف وا مف انفظورو ل  وف ِمي أفوح كفنفتو فِيِه اسف ِضِعي الحِذي فِي ِشيلووهف الحِذي أفسف وف . لفِكِن اذفهفبووا إِلفى مف ب  يفقوولو الرح

نفعو بِالفبفيفِت الحِذي دوِعيف توكومف ففلفمف توِجيبووا أفصف دفعفوف عووا وف مف لتِما  ففلفمف تفسف كف مو را  وف بفكتِ توكومف مو لحمف قفدف كف ب  وف الف يفقوولو الرح مف ِلكومف هفِذِه الفعف ِل عفمف النف ِمنف أفجف وف
تو كولح حف ا طفرف اِمي كفمف كومف ِمنف أفمف حو رف أفطف نفعفتو بِِشيلووهف. وف ا صف كومف إِيحاهو كفمف آبفاءف توكومف وف طفيف ِضعِ الحِذي أفعف وف بِالفمف لفيفِه وف تحِكلوونف عف لفيفِه الحِذي أفنفتومف مو ِمي عف بِاسف
ى ا تفرف عوك. [أفمف مف لف توِلحح عفلفيح لفنتِي لف أفسف لف صفلفة  وف ِلِهمف دوعفاء  وف ففعف لفجف لف تفرف ِل هفذفا الشحعفِب وف لتِ لفجف أفنفتف ففلف توصف ايِمف. وف ِل أفففرف تِكومف كولح نفسف وف إِخف
نفعفنف كفعفكا  النتِسفاءو يفعفِجنح الفعفِجينف ِليفصف البفاءو يووقِدوونف النحارف وف طفبا  وف ِليمف؟ الفبفنفاءو يفلفتفِقطوونف حف شف اِرعِ أوورو فِي شفوف دوِن يفهووذفا وف لوونف فِي مو اذفا يفعفمف مف

؟]. ِلذفِلكف هفكفذفا وِهِهمف جو يِ وو ِل ِخزف مف لفجف ؟ أفلفيفسف أفنففوسفهو ب  ى ِليوِغيظوونِي. أفففإِيحايف يوِغيظوونف يفقوولو الرح رف ۭة أوخف ِب سفكفائِبف ِلِلهف ِلسفكف اِت وف اوف ِلكفِة السحمف ِلمف
ِض ِر الفرف عفلفى ثفمف قفِل وف ِر الفحف عفلفى شفجف ائِِم وف عفلفى الفبفهف ِضعِ عفلفى النحاِس وف وف غفيفِظي يفنفسفِكبفاِن عفلفى هفذفا الفمف بِي وف : [هفا غفضف ب  قفالف السحيتِدو الرح

مف يفتوهو صف لف أفوف كومف وف مف آبفاءف لتِ ما . لفنتِي لفمف أوكف كولووا لفحف قفاتِكومف إِلفى ذفبفائِِحكومف وف رف حف وا مو : [ضوم  ائِيلف رف نووِد إِلفهو إِسف ب  الفجو لف يفنفطفِفئفاِن] هفكفذفا قفالف رف ففيفتحِقدفاِن وف
أفنفتومف تفكوونوونف ِلي فكوونف لفكومف إِلفها  وف تِي ففأ وف عووا صف مف ِر: اسف ذفا الفمف مف بِهف توهو يف صف ا أفوف ۭة. بفلف إِنحمف ذفبِيحف قفۭة وف رف حف ِة مو رف ِمنف ِجهف ِض ِمصف مف ِمنف أفرف توهو جف رف مف أفخف يفوف
ير رتِ ِعنفاِد قفلفبِِهِم الشتِ اِت وف شوورف وا فِي مف مف بفلف سفارو نفهو لفمف يفِميلووا أوذف عووا وف مف . ففلفمف يفسف سفنف إِلفيفكومف وا فِي كولتِ الطحِريِق الحِذي أووِصيكومف بِِه ِليوحف ِسيرو شفعفبا  وف



ۭم را  كولح يفوف بفكتِ بِيفاِء مو سفلفتو إِلفيفكومف كولح عفبِيِدي الفنف ِم أفرف رف إِلفى هفذفا الفيفوف ِض ِمصف كومف ِمنف أفرف جف فِيِه آبفاؤو رف ِم الحِذي خف هف. ففِمنف الفيفوف جف قفففا لف الفوف طووا الف أفعف وف
عووهومف تفدف عوونف لفكف وف مف لف يفسف اِت وف مف بِكولتِ هفِذِه الفكفِلمف هو لتِمو . ففتوكف ثفرف ِمنف آبفائِِهمف . أفسفاءووا أفكف مف لحبووا ِرقفابفهو مف بفلف صف لفمف يفِميلووا أوذونفهو عووا ِلي وف مف ِسل  ففلفمف يفسف رف مو وف
ِك ي شفعفرف زتِ . [جو اِهِهمف قوِطعف عفنف أفففوف ق  وف لفمف تفقفبفلف تفأفِديبا . بفادف الفحف ا وف ِ إِلفِههف بت ِت الرح وف عف ِلصف مف ةو الحتِي لفمف تفسف : هفِذِه ِهيف الومح مف . ففتفقوولو لفهو لف يوِجيبوونفكف وف
. ب  يفنفيح يفقوولو الرح ِزِه. لفنح بفنِي يفهووذفا قفدف عفِملووا الشحرح فِي عف ذفلف ِجيلف ِرجف رف ففضف وف بح قفدف رف ثفاة  لفنح الرح رف اِب مف ففِعي عفلفى الفِهضف ارف ِحيِه وف رف اطف وف
بفنفاتِِهمف بِالنحاِر ِرقووا بفنِيِهمف وف اِدي ابفِن ِهن ومف ِليوحف تفففعفاِت تووففةف الحتِي فِي وف رف بفنووا مو سووهو. وف ِمي ِليونفجتِ هفاتِِهمف فِي الفبفيفِت الحِذي دوِعيف بِاسف رو كف عووا مف ضف وف

قفتفِل. اِدي الف اِدي ابفِن ِهن ومف بفلف وف لف وف ى بفعفدو تووففةو وف لف يوسفمح ب  وف ِعدف عفلفى قفلفبِي. [ِلذفِلكف هفا ِهيف أفيحام  تفأفتِي يفقوولو الرح لف صف رف بِِه وف الحِذي لفمف آمو
دوِن لو ِمنف مو أوبفطتِ . وف ِعجف زف لف مو ِض وف وِش الفرف حو ِلوو اِء وف ل  ِلطويووِر السحمف ثفثو هفذفا الشحعفِب أفكف تفِصيرو جو . وف ِضع  وف تحى لف يفكوونف مف فِنوونف فِي تووففةف حف يفدف وف

ابا ]. [فِي ذفِلكف رف ضف تفِصيرو خف وِس لفنح الفرف تف الفعفرو وف صف تف الفعفِريِس وف وف حِ صف تف الفففرف وف صف ِب وف تف الطحرف وف شفِليمف صف اِرعِ أوورو ِمنف شفوف يفهووذفا وف
ِليمف ِمنف قوبووِرِهمف شف ِعظفامف سوكحاِن أوورو ِعظفامف الفنفبِيفاِء وف نفِة وف ِعظفامف الفكفهف سفائِِه وف ؤف ِعظفامف رو لووِك يفهووذفا وف ونف ِعظفامف مو ِرجو ب  يوخف اِن يفقوولو الرح مف الزح

ا. دووا لفهف الحتِي سفجف وهفا وف تفشفارو الحتِي اسف هفا وف اءف رف وا وف الحتِي سفارو الحتِي عفبفدووهفا وف ب وهفا وف اِت الحتِي أفحف اوف نووِد السحمف ِلكولتِ جو ِر وف قفمف ِللف ِس وف ا ِللشحمف يفبفسوطوونفهف وف
ةِ الفبفاقِيفِة يرف رتِ ةِ الشتِ يفاةِ ِعنفدف كولتِ الفبفِقيحِة الفبفاقِيفِة ِمنف هفِذِه الفعفِشيرف تو عفلفى الفحف وف تفارو الفمف يوخف ِض. وف ِه الفرف جف نفة  عفلفى وف ففنو بفلف تفكوونو ِدمف لف تودف عو وف مف لف توجف
؟ ِجعو لف يفرف د  وف تفد  أفحف ونف أفوف يفرف لف يفقوومو قوطوونف وف : [هفلف يفسف ب  مف هفكفذفا قفالف الرح تفقوولو لفهو نووِد]. وف ب  الفجو ا يفقوولو رف مف إِلفيفهف توهو دف اِكِن الحتِي طفرف فِي كولتِ الفمف

د  . لفيفسف أفحف ونف تفِقيِم يفتفكفلحمو سف . بِغفيفِر الفمو سفِمعفتو غفيفتو وف ِجعووا. صف ِر. أفبووا أفنف يفرف كف سحكووا بِالفمف تِدفادا  دفائِما ؟ تفمف ِليمف ارف شف تفدح هفذفا الشحعفبو فِي أوورو اذفا ارف ففِلمف
ِب. بفِل اللحقفلفقو رف ۭس ثفائِۭر فِي الفحف اهو كفففرف رف سف عف إِلفى مف جف اِحۭد رف ؟ كول  وف اذفا عفِملفتو ِه قفائِل : مف يفتووبو عفنف شفرتِ

نو  : نفحف ِ. كفيففف تفقوولوونف بت اءف الرح ا شفعفبِي ففلفمف يفعفِرفف قفضف ا. أفمح ِجيئِِهمف قفتف مف ِفظفتفا وف قفِزقفةو حف زف نفةو الفمو الس نووف ةو وف امف الفيفمف اِت يفعفِرفو ِميعفادفهو وف اوف فِي السحمف
فيحةو ِ ففأ بت ةف الرح ففضووا كفِلمف أوِخذووا. هفا قفدف رف تفاعووا وف اءو. ارف كفمف ِزيف الفحو . خف تفبفِة الفكفاِذبو ا قفلفمو الفكف لفهف وح قتا  إِنحهو إِلفى الفكفِذِب حف عفنفا؟ حف ِ مف بت شفِريعفةو الرح اءو وف كفمف حو
ِ إِلفى الفكفاِهِن كول  بفحِ ِمنف النحبِيت ولفع  بِالرتِ اِحۭد مو ِغيِر إِلفى الفكفبِيِر كول  وف مف ِمنف الصح اِلِكينف لفنحهو مف ِلمف قوولفهو حو ِرينف وف هومف ِلخف ِطي نِسفاءف ؟ ِلذفِلكف أوعف مف ۭة لفهو مف ِحكف

يا  وا ِخزف زو سا ؟ بفلف لفمف يفخف مف عفِملووا ِرجف وا لفنحهو زو لف سفلفمف. هفلف خف : سفلفم  سفلفم ! وف رف بِنفِت شفعفبِي عفلفى عفثفۭم قفائِِلينف فوونف كفسف يفشف لو بِالفكفِذِب. وف اِحۭد يفعفمف وف
ففنفِة . لف ِعنفبف فِي الفجف ب  مف يفقوولو الرح عا  أفنفِزعوهو ]. [نفزف ب  ونف قفالف الرح عفاقفبفتِِهمف يفعفثورو قفِت مو . فِي وف قوطوونف بفيفنف السحاقِِطينف ! ِلذفِلكف يفسف لف جف لفمف يفعفِرفووا الفخف وف

. لفنح تف هونفاكف مو نفصف ِصينفِة وف دوِن الفحف لف إِلفى الفمو خو تفِمعووا ففلفنفدف ؟ اجف لووس  نو جو اذفا نفحف . ِلمف مف نفهو ولو عف ا يفزو ِطيِهمف مف أوعف قو ذفبولف وف رف الفوف لف تِينف فِي التتِينفِة وف وف
. ِمنف دفانف عفب  إِذفا رو ففاِء وف انف الشتِ مف زف يفر  وف لفمف يفكونف خف نفا السحلفمف وف ِ. اِنفتفظفرف بت أفنفا إِلفى الرح طف قفِم لفنحنفا قفدف أفخف اءف الفعفلف قفانفا مف أفسف تفنفا وف مف نفا قفدف أفصف بح إِلفهف الرح

ا. لفنتِي هفئفنفذفا السحاِكنِينف فِيهف ِدينفةف وف ِملفهفا الفمف ضف وف أفكفلووا الفرف فتووا وف ِض. ففأ ففتف كول  الفرف تفجف ِهيِل ِجيفاِدِه ارف ِت صف ِلِه. ِعنفدف صفوف يف ةو خف مف حف مف سوِمعفتف حف
تِغفاثفِة بِنفِت شفعفبِي ِمنف تو اسف ذفا صفوف ِقيم . هووف ؟ قفلفبِي فِيح سف نف زف ج  عفنتِي الفحو ففرتِ نف مو ]. مف ب  قفى ففتفلفدفغوكومف يفقوولو الرح يحاۭت أفففاِعيف لف تورف لفيفكومف حف ِسل  عف رف مو

يففو تفهفى الصح ادو انف صف ضفى الفحف فبفاِطيلف غفِريبفۭة؟ مف وتفاتِِهمف بِأ نفحو اذفا أفغفاظوونِي بِمف ا؟ ِلمف ا لفيفسف فِيهف ِلكفهف نف أفوف مف يفوف بح لفيفسف فِي ِصهف ۭض بفِعيدفةۭ. أفلفعفلح الرح أفرف
اذفا لفمف ؟ ففِلمف شفة . أفلفيفسف بفلفسفان  فِي ِجلفعفادف أفمف لفيفسف هونفاكف طفبِيب  ذفتفنِي دفهف . أفخف ِزنفتو . حف قفتو ِق بِنفِت شفعفبِي انفسفحف ِل سفحف ! ِمنف أفجف لوصف نو لفمف نفخف نفحف وف

سفافِِرينف بِيتف مو يحِة مف لفيفل  قفتفلفى بِنفِت شفعفبِي. يفا لفيفتف ِلي فِي الفبفرتِ ارا  وف فبفِكيف نفهف وعۭ ففأ نفيح يفنفبووعو دومو عفيف اء  وف أفِسي مف توعفصفبف بِنفتو شفعفبِي؟ يفا لفيفتف رف
مف ِض. لفنحهو وا فِي الفرف ِ قفوو قت ِقِسيتِِهمف ِللفكفِذِب. لف ِللفحف مف كف د ونف أفلفِسنفتفهو . يفمو ائِنِينف اعفةو خف مف نفاة  جف ِميعا  زو مف جف أفنفطفِلقف ِمنف ِعنفِدِهمف لفنحهو كف شفعفبِي وف فتفرو ففأ

ِقبا  عفلفى كولتِ أفخۭ لف تفتحِكلووا لفنح كولح أفخۭ يفعفِقبو عف اِحبِِه وف اِحۭد ِمنف صف وا كول  وف تفِرزو . اِحف ب  إِيحايف لفمف يفعفِرفووا يفقوولو الرح وا ِمنف شفرتۭ إِلفى شفرتۭ وف جو رف خف
كفنوكف سف اِء. مف تفِعبووا فِي اِلففتِرف ل مف بِالفكفِذِب وف مو التحكف وا أفلفِسنفتفهو لحمو . عف ِ قت ونف بِالفحف لف يفتفكفلحمو اِحبفهو وف تِلو اِلنفسفانو صف يفخف عفى فِي الفِوشفايفِة. وف اِحۭب يفسف كولح صف وف

ِل بِنفِت لو ِمنف أفجف مف اذفا أفعف . لفنتِي مف مف تفِحنوهو أفمف نووِد: [هفئفنفذفا أونفقتِيِهمف وف ب  الفجو . ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف رف ب  ِر أفبووا أفنف يفعفِرفوونِي يفقوولو الرح كف ِر. بِالفمف كف سفِط الفمف فِي وف
تفِقمو ؟ أفمف لف تفنف ب  مف عفلفى هفِذِه يفقوولو الرح ا أوعفاقِبوهو عو لفهو كفِمينا . أفففمف فِي قفلفبِِه يفضف اِحبفهو بِسفلفۭم وف لتِمو صف . بِففِمِه يوكف لحمو بِالفِغشتِ م  قفتحال  يفتفكف مف سفهف شفعفبِي؟ ِلسفانوهو

اِشيفِة. تو الفمف وف عو صف مف لف يوسف قفتف ففلف إِنفسفانف عفابِر  وف تفرف ا احف با  لفنحهف يحِة نفدف اِعي الفبفرتِ رف عفلفى مف ثفاة  وف رف مف ففعو بوكفاء  وف ِذِه؟]. عفلفى الفِجبفاِل أفرف ۭة كفهف نفففِسي ِمنف أومح
نف هووف ابا  بِلف سفاِكۭن. مف رف ا خف عفلوهف دونف يفهووذفا أفجف مو ى وف ى بفنفاِت آوف أفوف مف ما  وف جف شفِليمف رو عفلو أوورو أفجف . وف بفتف مفضفتف ائِِم هفرف اِت إِلفى الفبفهف اوف ِمنف طفيفِر السحمف

ِكِهمف : [عفلفى تفرف ب  يحۭة بِلف عفابِۭر؟ ففقفالف الرح بفرتِ قفتف كف تفرف احف ضو وف اذفا بفادفِت الفرف ا؟ ِلمف بِرو بِهف ِ ففيوخف بت هو ففمو الرح لحمف الحِذي كف مو هفِذِه وف ِكيمو الحِذي يفففهف اِلنفسفانو الفحف
. هومف مف إِيحاهفا آبفاؤو هو لحمف ِليِم الحتِي عف اءف الفبفعف رف وف اءف ِعنفاِد قولووبِِهمف وف رف لفكووا وف ا. بفلف سف لوكووا بِهف لفمف يفسف تِي وف وف عووا ِلصف مف لفمف يفسف مف وف هو امف ا أفمف عفلفتوهف شفِريعفتِي الحتِي جف
هومف لف آبفاؤو ۭم لفمف يفعفِرفووهفا هومف وف دوهومف فِي أومف أوبفدتِ اءف الفعفلفقفِم وف ِقيِهمف مف أفسف ِعمو هفذفا الشحعفبف أفففسفنفتِينا  وف : هفئفنفذفا أوطف ائِيلف رف نووِد إِلفهو إِسف ب  الفجو ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف رف

نف ِرعف يوسف اِت ففيوقفبِلفنف وف ِكيمف ِسلووا إِلفى الفحف أفرف عووا النحاِدبفاِت ففيفأفتِينف وف ادف لووا وف فمح نووِد: [تفأ ب  الفجو ]. هفكفذفا قفالف رف مف تحى أوففنِيفهو هومو السحيففف حف اءف رف ِلقو وف أوطف وف
نفا كف ِزينفا ِجدتا  لفنحنفا تفرف نفا؟ خف ِلكف : كفيففف أوهف نف يفوف تف ِرثفايفۭة سوِمعف ِمنف ِصهف وف . لفنح صف اء  ففانونفا مف تفِفيضف أفجف وعا  وف يونونفا دومو ثفاة  ففتفذفِرفف أفعف رف نفا مف لفيف ففعفنف عف يفرف وف

! ا النحدفبف اِحبفتفهف أفةو صف رف الفمف ثفايفةف وف نف بفنفاتِكونح الرتِ لتِمف عف ةف ففِمِه وف لفتفقفبفلف آذفانوكونح كفِلمف ِ وف بت ةف الرح ا النتِسفاءو كفِلمف عفنف أفيحتوهف مف سفاِكنفنفا. بفِل اسف وا مف مف هفدفمو ضف لفنحهو الفرف
ثحةو اِلنفسفاِن قوطو جو تفسف . وف ب  لحمف. هفكفذفا يفقوولو الرح اِت. تفكف الش بحانف ِمنف السحاحف اِرجۭ وف ففالف ِمنف خف نفا ِليفقفطفعف الفطف لف قوصوورف لفعف إِلفى كووانفا دفخف تف طف وف لفنح الفمف

بحارو لف يفففتفِخِر الفجف تِِه وف مف ِكيمو بِِحكف نح الفحف : [لف يفففتفِخرف ب  !]. هفكفذفا قفالف الرح عو مف نف يفجف لفيفسف مف اِصِد وف اءف الفحف رف ۭة وف قفبفضف كف قفِل وف ِه الفحف جف نفۭة عفلفى وف كفِدمف
ِض ل  فِي الفرف عفدف اء  وف قفضف ة  وف مف حف انِعو رف ب  الصح يفعفِرفونِي أفنتِي أفنفا الرح مو وف فنحهو يفففهف : بِأ ففتفِخرو نح الفمو ذفا ِليفففتفِخرف لف يفففتفِخِر الفغفنِي  بِِغنفاهو. بفلف بِهف وتِِه وف بفرو بِجف

كولح وآبف وف مو ونف وف بفنِي عفم  أفدوومف وف يفهووذفا وف رف وف . ِمصف لففف أفغف تووۭن وف خف أوعفاقِبو كولح مف ب  وف . [هفا أفيحام  تفأفتِي يفقوولو الرح ب  ِذِه أوسفر  يفقوولو الرح لفنتِي بِهف
ب  ا الرح لحمف بِهف ةف الحتِي تفكف عووا الفكفِلمف مف ائِيلف غولففو الفقولووِب]. اِسف رف كولح بفيفِت إِسف ِم غولفف  وف يحِة لفنح كولح الومف تفِديرا  السحاِكنِينف فِي الفبفرتِ سف قفصووِصي الشحعفِر مو مف

ائِضف ا. لفنح ففرف تفِعبو ِمنفهف مف تفرف تفِعبووا لفنح الومف اِت لف تفرف اوف ِمنف آيفاِت السحمف ِم وف وا طفِريقف الومف : [لف تفتفعفلحمو ب  . هفكفذفا قفالف الرح ائِيلف رف لفيفكومف يفا بفيفتف إِسف عف
ا ففلف دوونفهف طفاِرِق يوشفدتِ الفمف سفاِميِر وف بِالفمف ا وف يتِنوونفهف الذحهفِب يوزف ِة وف قفدووِم. بِالفِفضح اۭر بِالف نفعفةو يفدفيف نفجح ِر. صف عف ا ِمنف الفوف ة  يفقفطفعوونفهف رف ا شفجف ِم بفاِطلفة . لفنحهف الومف
يفرا ]. لف ِمثفلف لفكف يفا نفعف خف ا أفنف تفصف لف فِيهف ا لف تفضور  وف افووهفا لفنحهف ِشي! لف تفخف ا لف تفمف ل  لفنحهف مف لو حف مف لحمو! توحف فةۭ ففلف تفتفكف قفثفأ اللحِعيِن فِي مف . ِهيف كف كو رح تفتفحف

فِي كولتِ اِء الش عووِب وف كفمف ِميعِ حو . لفنحهو فِي جف ِلكف الش عووِب؟ لفنحهو بِكف يفِليقو افوكف يفا مف نف لف يفخف وِت. مف بفرو كف فِي الفجف مو عفِظيم  اسف ! عفِظيم  أفنفتف وف ب  رف
يفدفيف انِعۭ وف نفعفةو صف ذفهفب  ِمنف أووففازف صف ِشيشف وف لفبو ِمنف تفرف قفة  توجف طفرح ة  مو . فِضح شفبو عا . أفدفبو أفبفاِطيلف هووف الفخف ِمقووا مف حف . بفِلدووا وف اِلِكِهمف لفيفسف ِمثفلفكف مف مف



لف ضو وف تفِعدو الفرف ِطِه تفرف . ِمنف سوخف ِلك  أفبفِدي  مف ي  وف . هووف إِلفه  حف ق  ب  اِللفهو ففحف ا الرح . أفمح اءف كفمف نفعفةو حو ا صف ا. كول هف ان  ِلبفاسوهف وف جو أورف ونِي  وف انفجو مف ائِغۭ. أفسف صف
انِعو اِت. صف اوف ِت هفِذِه السحمف ِمنف تفحف ِض وف ضف تفبِيدو ِمنف الفرف الفرف اِت وف اوف نفعِ السحمف ةو الحتِي لفمف تفصف : [الِلهف مف بفهو. هفكفذفا تفقوولوونف لفهو مو غفضف تفِطيقو الومف
ابف ِمنف ِعدو السححف يوصف اِت وف اوف ةو ِميفاۭه فِي السحمف ل  تفكوونو كفثفرف طفى قفوف اِت. إِذفا أفعف اوف ِمِه بفسفطف السحمف بِففهف تِِه وف مف كوونفِة بِِحكف سف سو الفمف ستِ ؤف تِِه مو ِض بِقووح الفرف
بووكفهو سف ثفاِل لفنح مف ائِغۭ ِمنف التتِمف ِزيف كول  صف عفِرففتِِه. خف ائِنِِه. بفِلدف كول  إِنفسفاۭن ِمنف مف زف يحف ِمنف خف جف الرتِ رف أفخف طفِر وف وقا  ِللفمف نفعف بورو ِض. صف أفقفاِصي الفرف

ائِيلو قفِضيبو رف إِسف ِميعِ وف رو الفجف ِ وت . لفنحهو موصف ِذِه نفِصيبو يفعفقووبف ا تفبِيدو. لفيفسف كفهف قفِت ِعقفابِهف اِليِل. فِي وف نفعفةو الفضف وحف فِيِه. ِهيف بفاِطلفة  صف لف رو كفِذب  وف
اۭم ِمنف ِمقفلفعۭ سوكحانف : [هفئفنفذفا رف ب  اِر. لفنحهو هفكفذفا قفالف الرح ا السحاِكنفةو فِي الفِحصف ِك أفيحتوهف مف زف ِض حو ِعي ِمنف الفرف مف هو. اِجف مو نووِد اسف ب  الفجو اثِِه. رف ِميرف
ا. تفِملوهف فحف ِصيبفة  ففأ ا هفِذِه مو : إِنحمف ففاِء! ففقولفتو ةو الشتِ بفتِي عفِديمف رف ِقي! ضف ِل سفحف يفل  ِلي ِمنف أفجف وا]. وف عورو لفيفِهمف ِلكفيف يفشف يتِقو عف أوضف ةف وف رح ِض هفِذِه الفمف الفرف
بح لفمف الرح عفاةف بفِلدووا وف يوِقيمو شوقفِقي. لفنح الر  تِي وف يفمف نف يفبفسوطو بفعفدو خف لفيفسووا. لفيفسف مف نتِي وف وا عف جو رف . بفنِيح خف نفابِي قوِطعفتف كول  أفطف ِربفتف وف تِي خف يفمف خف

دوِن يفهووذفا عفِل مو اِل ِلجف مف ِض الشتِ اب  عفِظيم  ِمنف أفرف ِطرف اضف اءف وف بفۭر جف تو خف وف ذفا صف . هووف ِعيحتِِهمف تفبفدحدفتف كول  رف وا وف حو ِل ذفِلكف لفمف يفنفجف لوبووا. ِمنف أفجف يفطف
ِ لف قت لفِكنف بِالفحف ب  وف بفنِي يفا رف اتِِه. أفدتِ طفوف ِديف خف ِشي أفنف يفهف ب  أفنحهو لفيفسف ِلِلنفسفاِن طفِريقوهو. لفيفسف ِلنفسفاۭن يفمف ففتو يفا رف ى. عفرف ى بفنفاِت آوف أفوف ابا  مف رف خف
نووهو أففف . أفكفلووهو وف مف أفكفلووا يفعفقووبف . لفنحهو ِمكف عو بِاسف عفلفى الفعفشفائِِر الحتِي لفمف تفدف ِم الحتِي لفمف تفعفِرففكف وف بفكف عفلفى الومف كوبف غفضف بِكف ِلئفلح توففنِيفنِي. اوسف بِغفضف

: هفكفذفا مف . ففتفقوولو لفهو ِليمف شف سوكحانف أوورو الف يفهووذفا وف وا ِرجف لتِمو كف ِد وف عووا كفلفمف هفذفا الفعفهف مف ِ: [اسف بت ِميفا ِمنف الرح ارف إِلفى إِرف كفنفهو. افلفكفلفمو الحِذي صف سف بووا مف رف أفخف وف
رف ِمنف كووِر ِض ِمصف مف ِمنف أفرف توهو جف رف مف أفخف كومف يفوف تو بِِه آبفاءف رف ِد الحِذي أفمف عو كفلفمف هفذفا الفعفهف مف لفعوون  اِلنفسفانو الحِذي لف يفسف : مف ائِيلف رف ب  إِلفهو إِسف قفالف الرح

لفففتو ِلبفائِكومف أفنف لففف الحِذي حف أفنفا أفكوونو لفكومف إِلفها  لوقِيمف الفحف كومف بِِه ففتفكوونووا ِلي شفعفبا  وف رو ا آمو سفبف كولتِ مف لووا بِِه حف مف اعف تِي وف وف عووا صف مف ِديِد قفائِل : اسف الفحف

اِرعِ فِي شفوف دوِن يفهووذفا وف ب  ِلي: [نفاِد بِكولتِ هفذفا الفكفلفِم فِي مو ]. ففقفالف الرح ب  : [آِمينف يفا رف بفتو فجف ِم]. ففأ ذفا الفيفوف عفسفل  كفهف ضا  تفِفيضو لفبفنا  وف مف أفرف ِطيفهو أوعف
بفِكرا  ِم مو رف إِلفى هفذفا الفيفوف ِض ِمصف مف ِمنف أفرف توهو عفدف مف أفصف ادا  يفوف هف دفتو عفلفى آبفائِكومف إِشف هف لووا بِِه. لفنتِي أفشف مف اعف ِد وف عووا كفلفمف هفذفا الفعفهف مف : اسف ِليمف شف أوورو

لفمف عووا وف مف تِي. ففلفمف يفسف وف عووا صف مف ِهدا  قفائِل : اسف شف مو وف
قفالف  نفعووهو]. وف لفمف يفصف نفعووهو وف مف أفنف يفصف توهو رف ِد الحِذي أفمف لفيفِهمف كولح كفلفِم هفذفا الفعفهف لفبفتو عف يِر. ففجف رتِ اِحۭد فِي ِعنفاِد قفلفبِِه الشتِ مف بفلف سفلفكووا كول  وف يوِميلووا أوذونفهو

اءف رف قفدف ذفهفبووا وف عووا كفلفِمي وف مف ِلينف الحِذينف أفبووا أفنف يفسف عووا إِلفى آثفاِم آبفائِِهِم الفوح جف . قفدف رف ِليمف شف سوكحاِن أوورو اِل يفهووذفا وف دو فِتفنفة  بفيفنف ِرجف ب  ِلي: [تووجف الرح
ا  لف لفيفِهمف شفرت اِلب  عف : هفئفنفذفا جف ب  . ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف الرح عف آبفائِِهمف ِدي الحِذي قفطفعفتوهو مف بفيفتو يفهووذفا عفهف ائِيلف وف رف بودووهفا. قفدف نفقفضف بفيفتو إِسف ى ِليفعف رف ۭة أوخف آِلهف
ا ونف لفهف رو ِة الحتِي يوبفختِ ونف إِلفى الِلهف خو رو يفصف ِليمف وف شف سوكحانو أوورو دونو يفهووذفا وف . ففيفنفطفِلقو مو مف عو لفهو مف ونف إِلفيح ففلف أفسف خو رو يفصف وا ِمنفهو وف جو رو تفِطيعوونف أفنف يفخف يفسف

ذفابِحف ِللتحبفِخيِر ِللفبفعفِل. يِ مف ذفابِحف ِللفِخزف عفتومف مف ضف ِليمف وف شف اِرعِ أوورو بِعفدفِد شفوف توكف يفا يفهووذفا وف تف آِلهف ارف دونِكف صف . لفنحهو بِعفدفِد مو قفِت بفِليحتِِهمف مف فِي وف هو لتِصف ففلفنف توخف
بِيبفتِي فِي ا ِلحف . [مف اِخِهمف إِلفيح ِمنف قِبفِل بفِليحتِِهمف رف قفِت صو عو فِي وف مف لف صفلفة  لفنتِي لف أفسف ِلِهمف دوعفاء  وف ففعف لفجف لف تفرف ِل هفذفا الشحعفِب وف لتِ لفجف أفنفتف ففلف توصف وف
ۭر اءف ذفاتف ثفمف رف ضف يفتوونفة  خف ِك: زف مف ب  اسف . دفعفا الرح تفِهِجينف نفعفِت الشحرح ِحينفئِۭذ تفبف قفدحسو قفدف عفبفرف عفنفِك. إِذفا صف مو الفمو اللححف ة  وف ِملفتف ففظفائِعف كفثِيرف بفيفتِي؟ قفدف عف
ِل شفرتِ بفيفِت ا  ِمنف أفجف لفيفِك شفرت لحمف عف نووِد غفاِرسوِك قفدف تفكف ب  الفجو رف ا. وف انوهف تف أفغفصف ا ففانفكفسفرف لفيفهف قفدف نفارا  عف ۭة أفوف ۭة عفِظيمف جح ِت ضف وف ةِ. بِصف ِميِل الص ورف جف

وۭف رو أفنفا كفخف . وف مف يفتفنِي أفففعفالفهو . ِحينفئِۭذ أفرف ففتو ففنِي ففعفرف ب  عفرح الرح فبفِخيِرِهمف ِللفبفعفِل]. وف فوِسِهمف ِليوِغيظوونِي بِت نفعووهو ِضدح أفنف بفيفِت يفهووذفا الحِذي صف ائِيلف وف رف إِسف
هو]. مو يفاِء ففلف يوذفكفرف بفعفدو اسف ِض الفحف نفقفطفعفهو ِمنف أفرف ِرهفا وف ةف بِثفمف رف ِلِك الشحجف : [ِلنوهف وا عفلفيح أفففكفارا  قفائِِلينف مف ففكحرو لفمف أفنحهو لفمف أفعف دفاِجۭن يوسفاقو إِلفى الذحبفحِ وف
ِل ب  عفنف أفهف . ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف الرح ايف وف مف لفنتِي لفكف كفشفففتو دفعف كف ِمنفهو تِقفامف ى انف نِي أفرف قفلفِب دفعف الف لف ففاِحصف الفكولفى وف نووِد الفقفاِضيف الفعفدف بح الفجو ففيفا رف
وتو الش بحانو . يفمو مف نووِد: [هفئفنفذفا أوعفاقِبوهو ب  الفجو وتف بِيفِدنفا]. ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف رف ِ ففلف تفمو بت ِم الرح : [لف تفتفنفبحأف بِاسف لوبوونف نفففسفكف قفائِِلينف عفنفاثووثف الحِذينف يفطف
ب  ِمنف أفنف ]. أفبفر  أفنفتف يفا رف ِل عفنفاثووثف سفنفةف ِعقفابِِهمف ا  عفلفى أفهف ِلبو شفرت مف بفِقيحة  لفنتِي أفجف لف تفكوونو لفهو وعِ. وف مف بِالفجو بفنفاتوهو وتو بفنووهومف وف يفمو بِالسحيفِف وف

را . وا ثفمف رو أفثفمف وا وف لووا. نفمو مف ففأفصح تفهو سف را . غفرف فنح كول  الفغفاِدِرينف غفدف أ مف اِر؟ اطف رف حو طفِريقو الفشف اذفا تفنفجف . ِلمف كفاِمكف ِة أفحف كف ِمنف ِجهف لتِمو . لفِكنف أوكف كف اِصمف أوخف
ِم مف ِليفوف هو صف صتِ خف هومف كفغفنفۭم ِللذحبفحِ وف . اففِرزف تِكف تف قفلفبِي ِمنف ِجهف تفبفرف اخف تفنِي وف أفيف ففتفنِي. رف ب  عفرف أفنفتف يفا رف . وف بفِعيد  ِمنف كولفهومف أفنفتف قفِريب  فِي ففِمِهمف وف

تفنفا]. إِنف ى آِخرف مف قفالووا: [لف يفرف الط يوورو لفنحهو ائِمو وف ا ففنِيفِت الفبفهف قفِل؟ ِمنف شفرتِ السحاِكنِينف فِيهف يفيفبفسو عوشفبو كولتِ الفحف ضو وف تفى تفنووحو الفرف تحى مف الفقفتفِل. حف
مف تفكف أفنففوسفهو وف ؟ لفنح إِخف دونتِ لو فِي ِكبفِريفاِء الورف ِض السحلفِم ففكفيففف تفعفمف نفبفِطحا  فِي أفرف إِنف كونفتف مو ؟ وف يفلف فتفعفبووكف ففكفيففف توبفاِري الفخف شفاةِ ففأ عف الفمو يفتف مف رف جف
اثِي. تو ِميرف ففضف تو بفيفتِي. رف كف يفِر. [قفدف تفرف وكف بِالفخف مف إِذفا كفلحمو ۭت عفاۭل. لف تفأفتفِمنفهو وف اءفكف بِصف رف وكف هومف أفيفضا . هومف أفيفضا  نفادووا وف بفيفتف أفبِيكف قفدف غفادفرو وف
اثِي ِلي. بوع  ِميرف ة  ضف اِرحف توهو. جف ِل ذفِلكف أفبفغفضف تِِه. ِمنف أفجف وف ِر. نفطفقف عفلفيح بِصف عف فسفۭد فِي الفوف أ اثِي كف ارف ِلي ِميرف ا. صف دفائِهف بِيبفةف نفففِسي ِليفِد أفعف دفففعفتو حف

عفلووا نفِصيبِي ِمي دفاسووا نفِصيبِي. جف ونف أفففسفدووا كفرف عفاة  كفثِيرو ِل. رو ا ِللفكف قفِل. ايتووا بِهف اِن الفحف يفوف عووا كولح حف مف لفيفِه. هفلومح اجف الفيفِه عف وف اِرحو حف وف الفجف
يحِة ابِي فِي الفبفرتِ وف ِميعِ الرح عو فِي قفلفبِِه. عفلفى جف دف يفضف ِض لفنحهو لف أفحف ِربفتف كول  الفرف . خف ِرب  هووف خف ابا  يفنووحو عفلفيح وف رف عفلووهو خف ِربفة . جف يحة  خف تفهفى بفرتِ شف الفمو
كا . دووا شفوف صف حف عووا ِحنفطفة  وف رف ۭد ِمنف الفبفشفِر. زف ِض. لفيفسف سفلفم  لفحف ِض إِلفى أفقفصفى الفرف ِ يفأفكولو ِمنف أفقفصفى الفرف بت أفتفى النحاِهبوونف لفنح سفيففا  ِللرح

اثف اِر الحِذينف يفلفِمسوونف الفِميرف رف انِي الفشف ِميعِ ِجيرف ب  عفلفى جف ِ]. هفكفذفا قفالف الرح بت ِ غفضفِب الرح وت مو وا ِمنف غفلحتِكومف ِمنف حو زو لفمف يفنفتفِفعووا بفلف خف يووا وف أفعف
مف هو مو حف فرف ِجعو ففأ يفكوونو بفعفدف اقفتِلفِعي إِيحاهومف أفنتِي أفرف . وف سفِطِهمف أفقفتفِلعو بفيفتف يفهووذفا ِمنف وف ِضِهمف وف مف عفنف أفرف : [هفئفنفذفا أفقفتفِلعوهو ائِيلف رف ثفتوهو ِلشفعفبِي إِسف رف الحِذي أفوف
وا لحمو ا عف ب  كفمف ي  هووف الرح ِمي: حف ِلفو بِاسف قف شفعفبِي أفنتِي أفحف وا ِعلفما  طورو يفكوونو إِذفا تفعفلحمو ِضِه. وف اِحۭد إِلفى أفرف كولح وف اثِِه وف اِحۭد إِلفى ِميرف د هومف كولح وف أفرو وف
ب  ]. هفكفذفا قفالف الرح ب  أوبِيدوهفا يفقوولو الرح ةف اقفتِلفعا  وف عووا ففإِنتِي أفقفتفِلعو تِلفكف الومح مف إِنف لفمف يفسف سفِط شفعفبِي. وف نف فِي وف نفوف مف يوبف ِلفووا بِبفعفۭل أفنحهو شفعفبِي أفنف يفحف
ا عفلفى عفتوهف ضف وف ِ وف بت ِل الرح قفةف كفقفوف يفتو الفِمنفطف تفرف اِء]. ففاشف ا فِي الفمف ِخلفهف لف تودف يفكف وف قفوف ا عفلفى حف عفهف ضف قفة  ِمنف كفتحاۭن وف تفِر ِلنفففِسكف ِمنفطف اشف ِلي: [اذفهفبف وف
ِ هفا هونفاكف فِي شفقت رف مو اطف اِت وف قوِم انفطفِلقف إِلفى الففورف يفكف وف قفوف ا الحتِي ِهيف عفلفى حف يفتفهف تفرف قفةف الحتِي اشف ِذ الفِمنفطف ِ إِلفيح ثفانِيفة : [خو بت ارف كفلفمو الرح . ففصف يح قفوف حف

ذف ِمنف هونفاكف خو اِت وف بح قفالف ِلي: [قوِم انفطفِلقف إِلفى الففورف ةۭ أفنح الرح كفانف بفعفدف أفيحاۭم كفثِيرف . وف ب  نِي الرح رف ا أفمف اِت كفمف ا ِعنفدف الففورف توهف رف طفمف لفقفتو وف ۭر]. ففانفطف صفخف
قفِة قفدف إِذفا بِالفِمنفطف ا فِيِه. وف توهف رف ِضعِ الحِذي طفمف وف ذفتو الفِمنفطفقفةف ِمنف الفمف أفخف تو وف ففرف حف اِت وف لفقفتو إِلفى الففورف ]. ففانفطف هفا هونفاكف رف مو توكف أفنف تفطف رف قفةف الحتِي أفمف الفِمنفطف

ِة. هفذفا الشحعفبو شفِليمف الفعفِظيمف ِكبفِريفاءف أوورو : هفكفذفا أوففِسدو ِكبفِريفاءف يفهووذفا وف ب  : [هفكفذفا قفالف الرح ِ إِلفيح بت ارف كفلفمو الرح ۭء. ففصف لوحو ِلشفيف . لف تفصف ففسفدفتف
ِذِه الفِمنفطفقفِة الحتِي لف ا يفِصيرو كفهف دف لفهف جو يفسف بودفهفا وف ى ِليفعف رف ۭة أوخف اءف آِلهف رف يفِسيرو وف لوكو فِي ِعنفاِد قفلفبِِه وف عف كفلفِمي الحِذي يفسف مف يرو الحِذي يفأفبفى أفنف يفسف رتِ الشتِ



ب  ِليفكوونووا ِلي كولح بفيفِت يفهووذفا يفقوولو الرح ائِيلف وف رف قفتو بِنفففِسي كولح بفيفِت إِسف يِ اِلنفسفاِن هفكفذفا أفلفصف قفوف قفةو بِحف ا تفلفتفِصقو الفِمنفطف ۭء. لفنحهو كفمف حو ِلشفيف ِو لف تفصف
ا : أفمف را . ففيفقوولوونف لفكف مف تفِلئو خف ۭ يفمف : كول  ِزقت ائِيلف رف ب  إِلفهو إِسف ةف: هفكفذفا قفالف الرح مف هفِذِه الفكفِلمف عووا. ففتفقوولو لفهو مف مف لفمف يفسف لفِكنحهو دا  وف جف مف را  وف ففخف ما  وف اسف شفعفبا  وف

دف عفلفى اِلِسينف ِلدفاوو لووكف الفجف الفمو ِض وف و كولح سوكحاِن هفِذِه الفرف لف : هفئفنفذفا أفمف ب  : هفكفذفا قفالف الرح مف را ؟ ففتفقوولو لفهو مف تفِلئو خف ۭ يفمف عفِرففة  أفنح كولح ِزقت نفعفِرفو مف
لف أحفو وف لف أفتفرف ِفقو وف . لف أوشف ب  عا  يفقوولو الرح الفبفنفاءف مف اِحدف عفلفى أفِخيِه البفاءف وف مو الفوف هو مو طتِ أوحف را . وف ِليمف سوكف شف كولح سوكحاِن أوورو الفنفبِيفاءف وف نفةف وف الفكفهف ِسيتِِه وف كورف

لوكومف جو ثورو أفرف ا تفعف لفمف قفبف عفلف ظفلفما  وف دا  قفبفلف أفنف يفجف جف كومف مف بح إِلفهف طووا الرح . أفعف لحمف بح تفكف وا لفنح الرح غووا. لف تفتفعفظحمو اصف عووا وف مف ]. اِسف مو ِمنف إِهفلفِكِهمف حف أفرف
ِل ة  ِمنف أفجف تفتِرف سف اِكنف مو عووا ذفِلكف ففإِنح نفففِسي تفبفِكي فِي أفمف مف إِنف لفمف تفسف ظفلفما  دفاِمسا . وف ۭت وف وف عفلوهو ِظلح مف ونف نوورا  ففيفجف ِة ففتفنفتفِظرو عفلفى ِجبفاِل الفعفتفمف

ا تفاجو أفسفيفكومف ِلسفا لفنحهو قفدف هفبفطف عفنف رف اجف ِلكفِة: [اتحِضعفا وف ِللفمف ِلِك وف ِ. قولف ِللفمف بت وعف لفنحهو قفدف سوبِيف قفِطيعو الرح تفذفِرفو الد مو نفيح بوكفاء  وف تفبفِكي عفيف الفِكبفِريفاِء وف
اِل. أفيفنف مف قفبِِلينف ِمنف الشتِ وا الفمو انفظورو يونفكومف وف ففعووا أفعف اِم. اِرف ا. سوبِيفتف بِالتحمف . سوبِيفتف يفهووذفا كول هف نف يفففتفحو لفيفسف مف نووِب وف دونو الفجف ِلقفتف مو ا]. أوغف ِدكومف جف مف

اِخۭض؟ أفةۭ مف رف اعو كفامف جف ذوِك الفوف ا تفأفخو يفاسفِة؟ أفمف ادا  ِللرتِ تِِهمف عفلفى نفففِسِك قووح لحمف قفدف عف اذفا تفقووِلينف ِحينف يوعفاقِبوِك وف ِدِك؟ مف جف نفمو مف ِطيف لفِك غف الفقفِطيعو الحِذي أوعف
قفطفهو؟ ِقبفاِك. هفلف يوغفيتِرو الفكووِشي  ِجلفدفهو أفِو النحِمرو رو انفكفشففف عونففا  عف ِة إِثفِمِك هوتِكف ذفيفلفِك وف ِل عفظفمف ابفتفنِي هفِذِه؟ - لفجف اذفا أفصف إِنف قولفِت فِي قفلفبِِك: ِلمف وف

ِكيلو لفِك ِمنف عفتوِك النحِصيبو الفمف يحِة. هفِذِه قورف عف ِريحِ الفبفرتِ دوهومف كفقفشتۭ يفعفبورو مف وبفدتِ ! ففأ ونف الشحرح تفعفلتِمو ا الفمو يفرا  أفي هف نفعووا خف ونف أفنف تفصف فنفتومف أفيفضا  تفقفِدرو ففأ
ذفالفةو ِزنفاِك عفلفى رف ِهيلوِك وف صف قوِك وف يوِك. فِسف ى ِخزف ِهِك ففيورف جف لفيفِك عفلفى وف ففعو ذفيف فنفا أفيفضا  أفرف اتحكفلفِت عفلفى الفكفِذِب. ففأ ب  لفنحِك نفِسيتِنِي وف ِعنفِدي يفقوولو الرح

ِة ِميفا ِمنف ِجهف تف إِلفى إِرف ارف ِ الحتِي صف بت ةو الرح تفى بفعفدو؟ كفِلمف تحى مف . حف ِرينف هو ِليمو! لف تفطف شف يفل  لفِك يفا أوورو هفاتِِك. وف رو كف أفيفتو مف قفِل. قفدف رف الكفاِم فِي الفحف
بفاِب اِء. أفتووا إِلفى الفجف هومف ِللفمف اِغرف سفلووا أفصف مف أفرف افوهو رف أفشف . وف شفِليمف ِعدف عفِويلو أوورو صف ِض وف ِزنفتف إِلفى الفرف . حف ا ذفبولفتف ابوهف أفبفوف تف يفهووذفا وف ِط: [نفاحف الفقفحف
ِض طفر  عفلفى الفرف . لفنحهو لفمف يفكونف مف قحقفتف ضف قفدف تفشف ِل أفنح الفرف مف ِمنف أفجف وسفهو ؤو غفط وا رو ِجلووا وف خف وا وف زو عووا بِآنِيفتِِهمف ففاِرغفة . خف جف اء . رف ففلفمف يفِجدووا مف
تفنفِشقو اِب تفسف قفففتف عفلفى الفِهضف اءو وف كفتف لفنحهو لفمف يفكونف كفلف . الفففرف تفرف لفدفتف وف قفِل وف تحى أفنح اِليحلفةف أفيفضا  فِي الفحف . حف مف وسفهو ؤو . غفط وا رو ونف ِزيف الفففلححو خف

. إِلفيفكف تف عفاِصيفنفا كفثورف . لفنح مف ِمكف ِل اسف لف لفجف مف ب  ففاعف لفيفنفا يفا رف دو عف هف نفا تفشف إِنف تفكونف آثفامو ]. وف ا لفنحهو لفيفسف عوشفب  ى. كفلحتف عويوونوهف يحف ِمثفلف بفنفاِت آوف الرتِ
يحرف إِنفسفاۭن قفدف تفحف اذفا تفكوونو كف ؟ ِلمف سفافِۭر يفِميلو ِليفبِيتف كفمو ِض وف اذفا تفكوونو كفغفِريۭب فِي الفرف يِق ِلمف اِن الضتِ مف هو فِي زف لتِصف خف ائِيلف مو رف اءف إِسف جف أفنفا. يفا رف طف أفخف

ب وا أفنف ذفا الشحعفِب: [هفكفذفا أفحف ب  ِلهف نفا! هفكفذفا قفالف الرح كف . لف تفتفرو ِمكف قفدف دوِعينفا بِاسف ب  وف سفِطنفا يفا رف أفنفتف فِي وف ؟ وف لتِصف تفِطيعو أفنف يوخف بحاۭر لف يفسف كفجف
مف لفهو جو نفعووا أفرف ولووا. لفمف يفمف يفجو

عو  مف ونف لف أفسف يفِر. ِحينف يفصوومو ِل هفذفا الشحعفِب ِللفخف لتِ لفجف ب  ِلي: [لف توصف قفالف الرح ]. وف طفايفاهومف يوعفاقِبو خف مف وف هو . النف يفذفكورو إِثفمف مف ب  لفمف يفقفبفلفهو ففالرح
ذفا الفنفبِيفاءو ! هووف ب  ا السحيتِدو الرح : [آِه أفي هف ]. ففقولفتو بفإِ أفنفا أوففنِيِهمف الفوف وعِ وف الفجو مف بفلف بِالسحيفِف وف ة  لف أفقفبفلوهو تفقفِدمف قفة  وف رف حف ِعدوونف مو ِحينف يوصف مف وف هو اخف صورف

ِمي. لفمف بِيفاءو بِاسف و الفنف ب  ِلي: [بِالفكفِذِب يفتفنفبحأ ِضعِ]. ففقفالف الرح وف ِطيكومف فِي هفذفا الفمف وع  بفلف سفلفما  ثفابِتا  أوعف لف يفكوونو لفكومف جو ونف سفيففا  وف مف لف تفرو يفقوولوونف لفهو
ب  عفِن الفنفبِيفاِء الحِذينف ]. ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف الرح وونف لفكومف ِر قولووبِِهمف هومف يفتفنفبحأ كف مف بفاِطۭل وف اففۭة وف ِعرف يفا كفاِذبفۭة وف ؤف . بِرو مف توهو لحمف لف كف مف وف توهو رف لف أفمف مف وف ِسلفهو أورف

الشحعفبو وعِ يفففنفى أوولفئِكف الفنفبِيفاءو. وف الفجو ِض]: [ِللسحيفِف وف وع  فِي هفِذِه الفرف لف جو : [لف يفكوونو سفيفف  وف هومف يفقوولوونف مف وف ِسلفهو أفنفا لفمف أورف ِمي وف وونف بِاسف يفتفنفبحأ
كوبو أفسف بفنفاتِِهمف وف بفنِيِهمف وف نِسفاءفهومف وف مف هومف وف فِنوهو نف يفدف لفيفسف مف السحيفِف وف وعِ وف ى الفجو رف شفِليمف ِمنف جف اِرعِ أوورو وحا  فِي شفوف رو طف وونف لفهو يفكوونو مف الحِذي يفتفنفبحأ

بفۭة رف قا  عفِظيما  بِضف اءف بِنفتف شفعفبِي سوِحقفتف سفحف لف تفكوفحا لفنح الفعفذفرف ارا  وف نفهف وعا  لفيفل  وف ةف: [ِلتفذفِرفف عفيفنفايف دومو مف هفِذِه الفكفِلمف تفقوولو لفهو ]. وف هومف لفيفِهمف شفرح عف
ا يفطووففاِن فِي الفكفاِهنف ِكلفيفِهمف وعِ لفنح النحبِيح وف ضفى بِالفجو رف ِدينفةف ففإِذفا الفمف لفتو الفمف إِذفا دفخف قفِل ففإِذفا الفقفتفلفى بِالسحيفِف. وف تو إِلفى الفحف جف رف ا . إِذفا خف وِجعفۭة ِجدت مو
يفر  نفا السحلفمف ففلفمف يفكونف خف لف ِشففاءف لفنفا؟ انفتفظفرف تفنفا وف بف رف اذفا ضف ؟ ِلمف نف يفوف ففضا  أفوف كفِرهفتف نفففسوكف ِصهف تف يفهووذفا رف ففضف لف يفعفِرففاِن شفيفئا ]. هفلف رف ِض وف الفرف
. لف . اذفكورف ِدكف جف ِسيح مف . لف تفِهنف كورف ِمكف ِل اسف فوضف لفجف . لف تفرف أفنفا إِلفيفكف طف نفا إِثفمف آبفائِنفا لفنحنفا قفدف أفخف ب  شفرح ففنفا يفا رف . قفدف عفرف عفب  ففاِء ففإِذفا رو انف الشتِ مف زف وف

وكف لفنحكف أفنفتف جو نفا؟ ففنفرف ب  إِلفهو ا أفنفتف هووف الرح ابِل ؟ أفمف اتو وف اوف ِطرو أفوف هفلف توعفِطي السحمف نف يومف ِم مف دو فِي أفبفاِطيِل الومف عفنفا. هفلف يووجف دفكف مف تفنفقوضف عفهف
وا. جو رو اِمي ففيفخف مف ِمنف أفمف هو حف رف وف هفذفا الشحعفِب. اطف اِمي لف تفكوونو نفففِسي نفحف وئِيلو أفمف مو صف وسفى وف قففف مو إِنف وف ب  ِلي: [وف نفعفتف كولح هفِذِه. ثومح قفالف الرح صف

وعِ الحِذينف ِللفجو الحِذينف ِللسحيفِف ففإِلفى السحيفِف وف ِت وف وف ِت ففإِلفى الفمف وف : الحِذينف ِللفمف ب  : هفكفذفا قفالف الرح مف ؟ أفنحكف تفقوولو لفهو جو رو : إِلفى أفيفنف نفخف يفكوونو إِذفا قفالووا لفكف وف
وشف حو وو اِء وف طويوورف السحمف ِب وف الفِكلفبف ِللسححف قفتفِل وف : السحيففف ِللف ب  اعۭ يفقوولو الرح بفعفةف أفنفوف لفيفِهمف أفرف لو عف كتِ أووف الحِذينف ِللسحبفيِ ففإِلفى السحبفيِ. وف وعِ وف ففإِلفى الفجو

نف ِليمف. ففمف شف نفعف فِي أوورو ا صف ِل مف ِلِك يفهووذفا ِمنف أفجف قِيحا مف زف نفسحى بفِن حف ِل مف ِض ِمنف أفجف اِلِك الفرف مف قفلفِق فِي كولتِ مف مف ِللف ففعوهو أفدف اِلهفلفِك. وف ِل وف ِض ِللفكف الفرف
لفيفِك د  يفِدي عف فمو ِت. ففأ اِء ِسرف رف . إِلفى الفوف ب  تِنِي يفقوولو الرح كف تِِك؟ أفنفِت تفرف فلف عفنف سفلفمف أ نف يفِميلو ِليفسف مف يِك وف نف يوعفزتِ مف ِليمو وف شف لفيفِك يفا أوورو ِفقو عف يوشف

ثفرف ِمنف مف أفكف اِملوهو تف ِلي أفرف . كفثورف قِِهمف ِجعووا عفنف طورو أوبِيدو شفعفبِي. لفمف يفرف ِض. أوثفِكلو وف اِب الفرف اةۭ فِي أفبفوف ِريِهمف بِِمذفرف أوذف ِة. وف ِللفتو ِمنف النحدفامف ِلكوِك. مف أوهف وف
ا. تف نفففسفهف لفمف اِلدفةو السحبفعفِة. أفسف عوبفاۭت. ذفبولفتف وف رو دفة  وف عف تفة  رف ا بفغف لفيفهف قفعفتو عف ةِ. أفوف لفيفِهمف عفلفى أومتِ الش بحاِن نفاِهبا  فِي الظحِهيرف لفبفتو عف اِر. جف ِل الفبِحف مف رف

تِنِي إِنفسفانف لفدف ي لفنحِك وف يفل  ِلي يفا أومتِ ]. وف ب  دفائِِهمف يفقوولو الرح امف أفعف ا أفمف ففعوهف مف ففِللسحيفِف أفدف ا بفِقيحتوهو . أفمح ِجلفتف خف ِزيفتف وف . خف ار  ا إِذف بفعفدو نفهف سوهف بفتف شفمف غفرف
عو عفلو الفعفدووح يفتفضفرح يفِر. إِنتِي أفجف ل كف ِللفخف : [إِنتِي أفحو ب  اِحۭد يفلفعفنونِي. قفالف الرح كول  وف ضوونِي وف لف أفقفرف ِض. لفمف أفقفِرضف وف اعۭ ِلكولتِ الفرف إِنفسفانف نِزف اۭم وف ِخصف
ۭن بفلف ِب لف بِثفمف ا ِللنحهف ففعوهف ائِنوكف أفدف زف خف توكف وف وف ؟ ثفرف اسف الن حف اِل وف مف ِديدف الحِذي ِمنف الشتِ ِديدو الفحف ِسرو الفحف يِق. هفلف يفكف قفِت الضتِ فِي وف قفِت الشحرتِ وف إِلفيفكف فِي وف

. ففتف ب  عفرف ]. أفنفتف يفا رف لفيفكومف بِي تووقفدو عف ِعلفتف بِغفضف ا لفنح نفارا  قفدف أوشف ۭض لفمف تفعفِرففهف دفائِكف فِي أفرف عف أفعف كف مف بتِرو أوعف . وف وِمكف فِي كولتِ توخو طفايفاكف وف بِكولتِ خف
كف ِلي لفتوهو ففكفانف كفلفمو فكف كف ففأ ِجدف كفلفمو . وو ِلكف اِلي الفعفارف لفجف تِمف ِرِف احف ذفنِي. اعف . بِطووِل أفنفاتِكف لف تفأفخو طفِهِديح انفتفِقمف ِلي ِمنف موضف نِي وف دف تفعفهح نِي وف اذفكورف
ِدي لفنحكف قفدف حف لفسفتو وف ِل يفِدكف جف بفتفِهجا . ِمنف أفجف اِزِحينف مو ففِل الفمف حف ِلسف فِي مف نووِد. لفمف أفجف ب  إِلفهف الفجو ِمكف يفا رف ِة قفلفبِي لفنتِي دوِعيتو بِاسف جف ِلبفهف حِ وف ِللفففرف
ۭة؟ ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف ففى؟ أفتفكوونو ِلي ِمثفلف كفاِذۭب ِمثفلف ِميفاۭه غفيفِر دفائِمف ففاِء يفأفبفى أفنف يوشف ِحي عفِديمف الشتِ رف جو ِعي دفائِما  وف جف اذفا كفانف وف با . ِلمف فتفنِي غفضف لف مف
. ِجعو إِلفيفِهمف أفنفتف لف تفرف ِجعوونف إِلفيفكف وف . هومف يفرف ذووِل ففِمثفلف ففِمي تفكوونو رف تف الثحِمينف ِمنف الفمف جف رف إِذفا أفخف اِمي. وف عفكف ففتفِقفو أفمف جتِ عفتف أورف جف : [إِنف رف ب  الرح

اِر رف ِقذوكف ِمنف يفِد الفشف ونف . ففأ ب  ِقذفكف يفقوولو الرح أونف لتِصفكف وف عفكف لوخف لفيفكف لفنتِي مف ونف عف لف يفقفِدرو اِربوونفكف وف ِصينا  ففيوحف اۭس حف ذفا الشحعفِب سوورف نوحف عفلوكف ِلهف أفجف وف
ِضعِ. لفنحهو هفكفذفا قفالف وف لف بفنفات  فِي هفذفا الفمف لف يفكونف لفكف بفنوونف وف أفة  وف رف ِ: [لف تفتحِخذف ِلنفففِسكف امف بت ارف إِلفيح كفلفمو الرح ِ الفعوتفاةِ]. ثومح صف أفففِديكف ِمنف كففت وف

ِض: ِميتفاِت لفدووهومف فِي هفِذِه الفرف عفنف آبفائِِهِم الحِذينف وف مف وف نفهو لفدف اتِي وف اتِِهِم اللحوف هف عفنف أومح ِضعِ وف وف لووِدينف فِي هفذفا الفمف وف عفِن الفبفنفاِت الفمف ب  عفِن الفبفنِينف وف الرح



اِء ل  ِلطويووِر السحمف مف أفكف ثفثوهو تفكوونو جو وعِ يفففنوونف وف الفجو بِالسحيفِف وف ِض وف ِه الفرف جف نفة  عفلفى وف ففنوونف بفلف يفكوونوونف ِدمف لف يودف . لف يونفدفبوونف وف وتوونف اۭض يفمو رف أفمف
عفتو سفلفِمي ِمنف هفذفا الشحعفِب يفقوولو ِهمف لفنتِي نفزف لف توعفزتِ ِب وف ِض ِللنحدف لف تفمف حِ وف لف بفيفتف النحوف خو : لف تفدف ب  ِض. لفنحهو هفكفذفا قفالف الرح وِش الفرف حو ِلوو وف

عفة  عفلوونف قفرف لف يفجف مف وف ِمشوونف أفنففوسفهو لف يفخف مف وف لف يفنفدوبوونفهو ففنوونف وف ِض. لف يودف غفارو فِي هفِذِه الفرف الصتِ وتو الفِكبفارو وف . ففيفمو اِحمف رف الفمف سفانف وف ب  - اِلحف الرح
ِلسف ِة ِلتفجف ِليمف لف بفيفتف الفوف خو لف تفدف . وف مف كفأفسف التحعفِزيفِة عفنف أفۭب أفوف أومتۭ قوونفهو لف يفسف يتِۭت وف وهومف عفنف مف ِة ِليوعفز  نفاحف بفزا  فِي الفمف ونف خو ِسرو لف يفكف . وف ِلِهمف ِمنف أفجف

ِب تف الطحرف وف فِي أفيحاِمكومف صف يونِكومف وف امف أفعف ِضعِ أفمف وف ل  ِمنف هفذفا الفمف بفطتِ : هفئفنفذفا مو ائِيلف رف نووِد إِلفهو إِسف ب  الفجو ِب. لفنحهو هفكفذفا قفالف رف رف ِِ الش  ِل وف مف ِللفكف عفهو مف
ب  لحمف الرح اذفا تفكف : ِلمف مف يفقوولوونف لفكف وِر أفنحهو بِرو هفذفا الشحعفبف بِكولتِ هفِذِه الومو يفكوونو ِحينف توخف وِس. [وف تف الفعفرو وف صف تف الفعفِريِس وف حِ صفوف تف الفففرف وف صف وف

كوونِي يفقوولو كومف قفدف تفرف ِل أفنح آبفاءف : ِمنف أفجف مف ِ إِلفِهنفا؟ ففتفقوولو لفهو بت طفأفنفاهفا إِلفى الرح ِطيحتونفا الحتِي أفخف ا ِهيف خف مف ا هووف ذفنفبونفا وف لفيفنفا بِكولتِ هفذفا الشحرتِ الفعفِظيِم ففمف عف
هفا . وف ثفرف ِمنف آبفائِكومف ِلكومف أفكف تومف أفسفأفتومف فِي عفمف أفنف ففظووهفا. وف شفِريعفتِي لفمف يفحف كووا وف إِيحايف تفرف ا وف دووا لفهف سفجف عفبفدووهفا وف ى وف رف ۭة أوخف اءف آِلهف رف ذفهفبووا وف ب  وف الرح

كومف لف آبفاؤو ۭض لفمف تفعفِرفووهفا أفنفتومف وف ِض إِلفى أفرف دوكومف ِمنف هفِذِه الفرف رو فطف عووا ِلي. ففأ مف تحى لف تفسف يِر حف رتِ بِِه الشتِ اءف ِعنفاِد قفلف رف اِحۭد وف أفنفتومف ذفاِهبوونف كول  وف
عفدف ب  الحِذي أفصف ي  هووف الرح لف يوقفالو بفعفدو: حف ب  وف ة . [ِلذفِلكف هفا أفيحام  تفأفتِي يفقوولو الرح ِطيكومف نِعفمف يفثو لف أوعف لفيفل  حف ارا  وف ى نفهف رف ة  أوخف بودوونف هونفاكف آِلهف ففتفعف

ا. دفهومف إِلفيفهف اِضي الحتِي طفرف ِميعِ الفرف ِمنف جف اِل وف مف ِض الشتِ ائِيلف ِمنف أفرف رف عفدف بفنِي إِسف ب  الحِذي أفصف ي  هووف الرح رف بفل:ف حف ِض ِمصف ائِيلف ِمنف أفرف رف بفنِي إِسف
ِسلو إِلفى مف ثومح بفعفدف ذفِلكف أورف طفادوونفهو ب  ففيفصف يحاِدينف كفثِيِرينف يفقوولو الرح ِسلو إِلفى صف هومف إِيحاهفا. هفئفنفذفا أورف طفيفتو آبفاءف ِضِهِم الحتِي أفعف مف إِلفى أفرف ِجعوهو ورف ففأ

ِهي جف تفتِرف عفنف وف . لفمف تفسف قِِهمف نفيح عفلفى كولتِ طورو وِر. لفنح عفيف ِمنف شوقووِق الص خو ۭة وف عفنف كولتِ أفكفمف بفۭل وف مف عفنف كولتِ جف كفثِيِرينف ِمنف الفقفانِِصينف ففيفقفتفنِصوونفهو
ووا لف اسفاتِِهمف قفدف مف جف رف هفاتِِهمف وف رو كف ثفِث مف بِجو ِضي وف مف دفنحسووا أفرف ففيفِن لفنحهو مف ِضعف ِطيحتفهو خف مف وف هو ل  إِثفمف أوعفاقِبو أفوح . وف يفنفيح اِم عف مف ِمنف أفمف هو تفِف إِثفمو لفمف يفخف وف

أفبفاِطيلف نفا كفِذبا  وف ثف آبفاؤو رف ا وف : [إِنحمف يفقوولوونف ِض وف اِف الفرف رف مو ِمنف أفطف يِق إِلفيفكف تفأفتِي الومف ِم الضتِ إِي فِي يفوف لفجف مف نِي وف ِحصف ي وف ب  ِعزتِ اثِي]. يفا رف ِميرف
ِمي وتِي ففيفعفِرفوونف أفنح اسف بفرو جف ةف يفِدي وف رح مف هفِذِه الفمف فوهو ة ؟ [ِلذفِلكف هفئفنفذفا أوعفرتِ ِهيف لفيفسفتف آِلهف ة  وف نفعو اِلنفسفانو ِلنفففِسِه آِلهف ففعفةف فِيِه]. هفلف يفصف نف ا لف مف مف وف

مف هو ذفابِحف ِر بفنِيِهمف مف . كفِذكف ذفابِِحكومف وِن مف عفلفى قورو حِ قفلفبِِهمف وف نفقووشفة  عفلفى لفوف اِس مف أفۭس ِمنف الفمف ِديۭد بِرف تووبفة  بِقفلفۭم ِمنف حف كف ِطيحةو يفهووذفا مف هو]. خف وف يفهف
. وِمكف ِطيحِة فِي كولتِ توخو تفففعفاتِكف ِللفخف رف مو ِب وف ائِنِكف ِللنحهف زف تفكف كولح خف وف عفلو ثفرف قفِل أفجف بفِلي فِي الفحف تفِفعفۭة. يفا جف رف ۭر عفلفى آكفاۭم مو اۭر خوضف جف مف ِعنفدف أفشف اِريفهو سفوف وف
بِي تفتحِقدو إِلفى الفبفِد. تومف نفارا  بِغفضف مف رف ا لفنحكومف قفدف أفضف ۭض لفمف تفعفِرففهف دفاءفكف فِي أفرف ِدمو أفعف عفلوكف تفخف أفجف طفيفتوكف إِيحاهو وف اثِكف الحِذي أفعف بِنفففِسكف عفنف ِميرف أو وف تفتفبفرح وف
لف عفِر فِي الفبفاِديفِة وف يفكوونو ِمثفلف الفعفرف ِ يفِحيدو قفلفبوهو. وف بت عفِن الرح اعفهو وف عفلو الفبفشفرف ِذرف يفجف لو الحِذي يفتحِكلو عفلفى اِلنفسفاِن وف جو لفعوون  الرح : [مف ب  هفكفذفا قفالف الرح
لفهو ففإِنحهو تحكف ب  مو كفانف الرح ِ وف بت لو الحِذي يفتحِكلو عفلفى الرح جو ك  الرح بفارف كوونفۭة. مو سف غفيفرف مف ة  وف ضا  سفبِخف يحِة أفرف ةف فِي الفبفرتِ رح كونو الفحف يفرو بفلف يفسف اءف الفخف ى إِذفا جف يفرف

لف افو وف ِط لف تفخف فِي سفنفِة الفقفحف رف وف ضف ا أفخف قوهف رف يفكوونو وف ر  وف اءف الفحف ى إِذفا جف لف تفرف ا وف د  أوصوولفهف ۭر تفمو عفلفى نفهف وسفۭة عفلفى ِميفاۭه وف غفرو ةۭ مف رف يفكوونو كفشفجف
هووف ۭء وف دفعو ِمنف كولتِ شفيف اِر. [افلفقفلفبو أفخف تفكوف  عفِن اِلثفمف

ا لفمف تفبِضف  ضونو مف لفة  تفحف جف اِلِه. حف مف ِر أفعف سفبف ثفمف قِِه حف سفبف طورو اِحۭد حف ِطيف كولح وف تفبِرو الفكولفى لوعف خف قفلفِب مو ب  ففاِحصو الف نف يفعفِرفوهو! أفنفا الرح نفِجيس  مف
ا قفِدِسنفا. أفي هف ِضعو مف وف تفِفع  ِمنف اِلبفتِدفاِء هووف مف رف ۭد مو جف ِسي  مف !] كورف قف مف تِِه يفكوونو أفحف فِي آِخرف كوهو وف ِف أفيحاِمِه يفتفرو صف ِو ِف . فِي ِن ۭ قت لو الفِغنفى بِغفيفِر حف صتِ حف مو

ِفنِي يفا يحِة]. اِشف بح يفنفبووعف الفِميفاِه الفحف كووا الرح مف تفرف تفبوونف لفنحهو اِب يوكف نتِي فِي الت رف ائِدوونف عف . [الفحف ونف زو كوونفكف يفخف ائِيلف كول  الحِذينف يفتفرو رف اءو إِسف جف ب  رف الرح
اِعيا  تفِزلف عفنف أفنف أفكوونف رف ا أفنفا ففلفمف أفعف ِ؟ ِلتفأفِت!] أفمح بت ةو الرح تِي. هفا هومف يفقوولوونف ِلي: [أفيفنف ِهيف كفِلمف بِيحف لحصف لفنحكف أفنفتف تفسف وخف نِي ففأ لتِصف ففى. خف وشف ب  ففأ رف

زف . ِليفخف ِم الشحرتِ إِي فِي يفوف لفجف با . أفنفتف مف عف . لف تفكونف ِلي رو ِهكف جف قفابِلف وف جف ِمنف شفففتفيح كفانف مو رف ا خف . مف ففتف مف الفبفِليحِة. أفنفتف عفرف يفتو يفوف تفهف لف اشف اءفكف وف رف وف
قِفف فِي ب  ِلي: [اذفهفبف وف اعففا . هفكفذفا قفالف الرح قا  موضف مف سفحف قفهو حف اسف مف الشحرتِ وف لفيفِهمف يفوف ِلبف عف تفِعبف أفنفا. إِجف لف أفرف تفِعبووا هومف وف زف أفنفا. ِليفرف لف أفخف طفاِرِديح وف
كولح لووكف يفهووذفا وف ِ يفا مو بت ةف الرح عووا كفِلمف مف مو: اسف قولف لفهو ِليمف وف شف اِب أوورو فِي كولتِ أفبفوف ونف ِمنفهو وف جو رو يفخف لووكو يفهووذفا وف لو ِمنفهو مو خو بفاِب بفنِي الشحعفِب الحِذي يفدف

ِخلووهو فِي لف تودف مف السحبفِت وف ل  يفوف ِملووا ِحمف لف تفحف فوِسكومف وف فنف فحظووا بِأ : تفحف ب  اِب. هفكفذفا قفالف الرح ِليمف الدحاِخِلينف ِمنف هفِذِه الفبفوف شف كولح سوكحاِن أوورو يفهووذفا وف
لفمف عووا وف مف . ففلفمف يفسف كومف تو آبفاءف رف ا أفمف مف السحبفِت كفمف سووا يفوف ا بفلف قفدتِ لووا شوغفل  مف لف تفعفمف مف السحبفِت وف ل  ِمنف بويووتِكومف يفوف وا ِحمف ِرجو لف توخف ِليمف وف شف اِب أوورو أفبفوف
اِب هفِذِه ل  فِي أفبفوف ِخلووا ِحمف لفمف تودف ب  وف عا  يفقوولو الرح تومف ِلي سفمف يفكوونو إِذفا سفِمعف ِلئفلح يفقفبفلووا تفأفِديبا . وف عووا وف مف مف ِلئفلح يفسف نفاقفهو مف بفلف قفس وا أفعف يفِميلووا أوذونفهو

ِ ِسيت اِلسوونف عفلفى كورف سفاءو جف ؤف رو لووك  وف ِدينفِة مو اِب هفِذِه الفمف لو فِي أفبفوف خو ا أفنحهو يفدف لووا فِيِه شوغفل  مف لفمف تفعفمف مف السحبفِت وف تومف يفوف مف السحبفِت بفلف قفدحسف ِدينفِة يفوف الفمف
دوِن يفهووذفا يفأفتوونف ِمنف مو ِدينفةو إِلفى الفبفِد. وف كفنو هفِذِه الفمف توسف شفِليمف وف سوكحانو أوورو الو يفهووذفا وف هومف ِرجف سفاؤو ؤف رو يفۭل هومف وف عفلفى خف كفبفاۭت وف رف اِكبوونف فِي مف دف رف دفاوو

لوونف بِذفبفائِحِ خو يفدف لوبفاۭن وف اۭت وف تفقفِدمف ذفبفائِحف وف قفاۭت وف رف حف نووِب يفأفتوونف بِمو ِمنف الفجف ِمنف الفِجبفاِل وف ِل وف ِمنف السحهف ِض بِنفيفاِمينف وف ِمنف أفرف ِليمف وف شف الفيف أوورو وف ِمنف حف وف
مف السحبفِت ففإِنتِي ِليمف يفوف شف اِب أوورو ِخلووهو فِي أفبفوف لف تودف ل  وف ِملووا ِحمف مف السحبفِت ِلكفيفلف تفحف سووا يفوف عووا ِلي ِلتوقفدتِ مف لفِكنف إِنف لفمف تفسف ِ. وف بت ۭر إِلفى بفيفِت الرح شوكف
هونفاكف ِ وف اِريت ِ: [قوِم انفِزلف إِلفى بفيفِت الفففخح بت ِميفا ِمنف الرح ارف إِلفى إِرف ]. الفكفلفمو الحِذي صف لف تفنفطفِفئو ِليمف وف شف ا ففتفأفكولو قوصوورف أوورو ابِهف ِعلو نفارا  فِي أفبفوف أوشف

ِ اِريت يِن بِيفِد الفففخح نفعوهو ِمنف الطتِ ل  عفلفى الد ولفِب. ففففسفدف الفِوعفاءو الحِذي كفانف يفصف نفعو عفمف إِذفا هووف يفصف ِ وف اِريت لفتو إِلفى بفيفِت الفففخح ِمعوكف كفلفِمي]. ففنفزف أوسف
ِ يفا اِريت ذفا الفففخح نفعف بِكومف كفهف تفِطيعو أفنف أفصف ا أفسف ِ: [أفمف بت ارف إِلفيح كفلفمو الرح نفعفهو. ففصف ِ أفنف يفصف اِريت يفنفيِ الفففخح سونف فِي عف ا حف رف كفمف عفِملفهو ِوعفاء  آخف ففعفادف وف
ِم دف الفهف لفكفۭة بِالفقفلفعِ وف مف عفلفى مف ۭة وف لحمو عفلفى أومح ة  أفتفكف . تفارف ائِيلف رف ِ أفنفتومف هفكفذفا بِيفِدي يفا بفيفتف إِسف اِريت يِن بِيفِد الفففخح ذفا كفالطتِ ؟ هووف ب  ائِيلف يفقوولو الرح رف بفيفتف إِسف

لفكفۭة مف عفلفى مف ۭة وف لحمو عفلفى أومح ة  أفتفكف تفارف ا. وف نفعفهو بِهف دفتو أفنف أفصف فنفدفمو عفِن الشحرتِ الحِذي قفصف هفا ففأ ا عفنف شفرتِ لفيفهف تو عف ةو الحتِي تفكفلحمف ِجعو تِلفكف الومح اِلهفلفِك ففتفرف وف
سوكحاِن اِل يفهووذفا وف ا بِِه. [ففالنف قولف ِلِرجف ِسنو إِلفيفهف يفِر الحِذي قولفتو إِنتِي أوحف مو عفِن الفخف فنفدف تِي ففأ وف عو ِلصف مف يفنفيح ففلف تفسف ِس ففتفففعفلو الشحرح فِي عف الفغفرف بِالفبِنفاِء وف

قفكومف وا طورو ِلحو أفصف ِديِء وف اِحۭد عفنف طفِريِقِه الرح ِجعووا كول  وف دا . ففارف لفيفكومف قفصف قفاِصد  عف ا  وف لفيفكومف شفرت ِدر  عف : هفئفنفذفا موصف ب  ِليمف: هفكفذفا قفالف الرح شف أوورو
ِم. فلووا بفيفنف الومف أ : [اسف ب  ِديِء]. ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف الرح سفبف ِعنفاِد قفلفبِِه الرح لو حف اِحۭد يفعفمف كول  وف اءف أفففكفاِرنفا وف رف عفى وف ! لفنحنفا نفسف ]. ففقفالووا: [بفاِطل  الفكومف مف أفعف وف

ةو الفبفاِردفةو نفففِجرف ؟ أفوف هفلف تفنفشففو الفِميفاهو الفمو قفِلي ِمنف ثفلفجِ لوبفنفانف رو حف لوو صفخف . هفلف يفخف ائِيلف رف اءو إِسف ا يوقفشفعفر  ِمنفهو ِجدتا  عفِملفتف عفذفرف ِذِه؟ مف نف سفِمعف كفهف مف
ۭل سفهح لوكووا فِي شوعفۭب فِي طفِريۭق غفيفِر مو ِة ِليفسف قِِهمف فِي الس بوِل الفقفِديمف وهومف فِي طورو ثفرو قفدف أفعف وا ِللفبفاِطِل وف رو اِريفةو؟ لفنح شفعفبِي قفدف نفِسينِي! بفخح الفجف

ِم هف فِي يفوف جف . أوِريِهِم الفقفففا لف الفوف ِ امف الفعفدووت دوهومف أفمف قِيحۭة أوبفدتِ أفسفهو. كفِريحۭ شفرف يفنفِغضو رف هفشو وف ا يفدف ارتۭ فِيهف ِفيرا  أفبفِديتا . كول  مف صف ابا  وف رف مف خف هو ضو عفلف أفرف ِلتوجف
ِ. هفلومح ةف عفِن النحبِيت لف الفكفِلمف ِكيِم وف ةف عفِن الفحف شوورف لف الفمف ِميفا أفففكفارا  لفنح الشحِريعفةف لف تفبِيدو عفِن الفكفاِهِن وف رو عفلفى إِرف ]. ففقفالووا: [هفلومح ففنوففكتِ ِصيبفتِِهمف مو



ة  ففرف وا حو ففرو مف حف ؟ لفنحهو يفۭر بِشفرتۭ ى عفنف خف ازف اِمي. هفلف يوجف صف تف أفخف عف صفوف مف اسف ب  وف غِ ِلي يفا رف غِ]. أفصف ِلكولتِ كفلفِمِه لف نوصف ِربوهو بِاللتِسفاِن وف ففنفضف
هومف ثفكفالفى مف ِليفِد السحيفِف ففتفِصيرف نِسفاؤو ففعفهو ادف وعِ وف مف بفنِيِهمف ِللفجو . ِلذفِلكف سفلتِ مف بفكف عفنفهو دح غفضف يفِر لفرو مف بِالفخف لحمف عفنفهو كف لفتفكف امف قووفِي أفمف ِلنفففِسي. اذفكورف وو

مف تفة . لفنحهو يفشا  بفغف لفيفِهمف جف ِلبو عف عف ِصيفاح  ِمنف بويووتِِهمف إِذف تفجف مف ِب. ِليوسف رف وبِي السحيفِف فِي الفحف رو ضف مف مف شوبحانوهو ِت وف وف مف قفتفلفى الفمف الوهو تفِصيرف ِرجف اِملف وف أفرف وف
مف ِطيحتفهو حو خف لف تفمف ففحف عفنف إِثفِمِهمف وف ِت. لف تفصف وف تِِهمف عفلفيح ِللفمف شوورف ففتف كولح مف ب  عفرف أفنفتف يفا رف . وف لفيح اخا  ِلِرجف وا فِخف رو طفمف ِسكوونِي وف ة  ِليومف ففرف وا حو ففرو حف

ذف ِمنف خو ۭف وف زف ۭ ِمنف خف اِريت تفِر إِبفِريقف ففخح اشف : [اذفهفبف وف ب  . هفكفذفا قفالف الرح مف بِكف عفاِملفهو قفِت غفضف . فِي وف كف امف تفعفثتِِرينف أفمف اِمكف بفلف ِليفكوونووا مو ِمنف أفمف
قوِل: ا. وف كف بِهف لتِمو اِت الحتِي أوكف نفاِد هونفاكف بِالفكفِلمف اِر وف ِل بفاِب الفففخح خف دف اِدي ابفِن ِهن ومف الحِذي ِعنفدف مف جف إِلفى وف رو اخف نفِة وف ِمنف شويووخِ الفكفهف شويووخِ الشحعفِب وف

نف سفِمعف ا  كول  مف ِضعِ شفرت وف اِلب  عفلفى هفذفا الفمف : هفئفنفذفا جف ائِيلف رف نووِد إِلفهو إِسف ب  الفجو ِليمف. هفكفذفا قفالف رف شف سوكحانف أوورو لووكف يفهووذفا وف ِ يفا مو بت ةف الرح عووا كفِلمف مف اسف
ووا لف مف لووكو يفهووذفا وف لف مو هومف وف لف آبفاؤو ى لفمف يفعفِرفووهفا هومف وف رف ۭة أوخف وا فِيِه ِلِلهف رو بفخح ِضعف وف وف وا هفذفا الفمف أفنفكفرو كوونِي وف مف تفرف ِل أفنحهو بِِه تفِطن  أوذونفاهو. ِمنف أفجف
ِعدف عفلفى لف صف تو بِِه وف لف تفكفلحمف قفاۭت ِللفبفعفِل الحِذي لفمف أووِص وف رف حف لفدفهومف بِالنحاِر مو ِرقووا أفوف تفففعفاۭت ِللفبفعفِل ِليوحف رف بفنووا مو ِكيفاِء وف ِضعف ِمنف دفِم الفزف وف هفذفا الفمف

ةف يفهووذفا شوورف أفنفقوضو مف اِدي الفقفتفِل. وف اِدي ابفِن ِهن ومف بفلف وف لف وف ِضعو تووففةف وف وف عفى بفعفدو هفذفا الفمف لف يودف ب  وف قفلفبِي. ِلذفِلكف هفا أفيحام  تفأفتِي يفقوولو الرح
وِش حو ِلوو اِء وف ل  ِلطويووِر السحمف مف أفكف ثفثفهو عفلو جو أفجف اِلبِي نوفووِسِهمف وف بِيفِد طف دفائِِهمف وف امف أفعف قوطوونف بِالسحيفِف أفمف مف يفسف عفلوهو أفجف ِضعِ وف وف ِليمف فِي هفذفا الفمف شف أوورو وف
مف بفنفاتِِهمف لفحف مف بفنِيِهمف وف مف لفحف هو ِعمو أوطف ا. وف بفاتِهف رف ِل كولتِ ضف ِفرو ِمنف أفجف يفصف هفشو وف ا يفدف ِفيِر. كول  عفابِۭر بِهف الصح ِدينفةف ِللدحهفِش وف عفلو هفِذِه الفمف أفجف ِض. وف الفرف

ِم الحِذينف يوِن الفقفوف امف أفعف ِسرو اِلبفِريقف أفمف . ثومح تفكف طفاِلبوو نوفووِسِهمف هومف وف دفاؤو مف بِِه أفعف ايِقوهو يِق الحِذي يوضف الضتِ اِر وف اِحبِِه فِي الفِحصف مف صف اِحۭد لفحف ففيفأفكولوونف كول  وف
هو بفرو ِكنو جف يفثو لف يومف ِ بِحف اِريت سفرو ِوعفاءو الفففخح ا يوكف ِدينفةف كفمف هفِذِه الفمف ِسرو هفذفا الشحعفبف وف نووِد: هفكفذفا أفكف ب  الفجو : هفكفذفا قفالف رف مف تفقوولو لفهو عفكف وف ونف مف يفِسيرو

تفكوونو ِدينفةف ِمثفلف تووففةف. وف عفلو هفِذِه الفمف أفجف ِلسوكحانِِه وف ب  وف ِضعِ يفقوولو الرح وف ذفا الفمف نفعو ِلهف ففِن. هفكفذفا أفصف ِضع  ِللدح وف تحى لف يفكوونف مف ففنوونف حف فِي تووففةف يودف بفعفدو وف
ۭة سفكفبووا سفكفائِبف ِلِلهف اِء وف نفِد السحمف ا ِلكولتِ جو وا عفلفى سوطووِحهف رو ِضعِ تووففةف نفِجسفة  كول  الفبويووِت الحتِي بفخح وف لووِك يفهووذفا كفمف بويووتو مو ِليمف وف شف بويووتو أوورو
نووِد إِلفهو ب  الفجو قفالف ِلكولتِ الشحعفِب: [هفكفذفا قفالف رف ِ وف بت قففف فِي دفاِر بفيفِت الرح وف ف وف ا ِليفتفنفبحأ ب  إِلفيفهف لفهو الرح سف ِميفا ِمنف تووففةف الحتِي أفرف اءف إِرف ى]. ثومح جف رف أوخف

سفِمعف عووا ِلكفلفِمي]. وف مف مف ففلفمف يفسف لحبووا ِرقفابفهو مف صف ا لفنحهو لفيفهف تو بِِه عف اهفا كولح الشحرتِ الحِذي تفكفلحمف عفلفى كولتِ قورف ِدينفِة وف اِلب  عفلفى هفِذِه الفمف : هفئفنفذفا جف ائِيلف رف إِسف
ةِ الحتِي عفلفهو فِي الفِمقفطفرف جف ِميفا النحبِيح وف ورو إِرف حو بف ففشف رف اِت. ففضف ِذِه الفكفِلمف و بِهف ِميفا يفتفنفبحأ ِ) إِرف بت ل  فِي بفيفِت الرح هووف نفاِظر  أفوح يرف الفكفاِهنو (وف ورو بفنو إِمتِ حو ففشف

كف مف ب  اسف عو الرح ِميفا: [لفمف يفدف ةِ. ففقفالف لفهو إِرف ِميفا ِمنف الفِمقفطفرف جف إِرف رف ورف أفخف حو كفانف فِي الفغفِد أفنح ففشف ِ. وف بت لفى الحِذي ِعنفدف بفيفِت الرح فِي بفاِب بِنفيفاِمينف الفعف
اِن يفنفاكف تفنفظورف عف دفائِِهمف وف قوطوونف بِسفيفِف أفعف ِحبتِيكف ففيفسف ِلكولتِ مو فا  ِلنفففِسكف وف وف عفلوكف خف : هفئفنفذفا أفجف ب  . لفنحهو هفكفذفا قفالف الرح ورف ِمسحابِيبف جو ورف بفلف مف حو ففشف

ائِِن زف كولح خف ا وف نفاتِهف ثفمح كولح مو ا وف كولح تفعفبِهف ِدينفِة وف ةِ هفِذِه الفمف وف ففعو كولح ثفرف أفدف مف بِالسحيفِف. وف ِربوهو يفضف بِيِهمف إِلفى بفابِلف وف ِلِك بفابِلف ففيفسف ففعو كولح يفهووذفا ِليفِد مف أفدف وف
تفأفتِي كول  سوكحاِن بفيفتِكف تفذفهفبوونف فِي السحبفيِ وف ورو وف حو أفنفتف يفا ففشف . وف ا إِلفى بفابِلف ونفهف ِضرو يوحف ا وف ذوونفهف يفأفخو ا وف ونفهف نفمو دفائِِهمف ففيفغف ا ِليفِد أفعف ففعوهف لووِك يفهووذفا أفدف مو
تو . ِصرف تف عفلفيح ففغفلفبفتف حف أفلفحف ب  ففاقفتفنفعفتو وف تفنِي يفا رف مف بِالفكفِذِب]. قفدف أفقفنفعف ِحبتِيكف الحِذينف تفنفبحأفتف لفهو كول  مو ففنو أفنفتف وف هونفاكف تودف وتو وف هونفاكف تفمو إِلفى بفابِلف وف

تف ِلي ِللفعفاِر ارف ِ صف بت ةف الرح !] لفنح كفِلمف اب  تِصف اغف : [ظولفم  وف . نفادفيفتو تو خف تو صفرف ا تفكفلحمف أف بِي. لفنتِي كولحمف زف تفهف اِحۭد اسف اِر. كول  وف ِك كولح النحهف حف ِللضتِ
ةِ رف ِللس خف وف

 . تفِطعف لفمف أفسف سفاِك وف ِللفتو ِمنف اِلمف ةۭ فِي ِعظفاِمي ففمف صوورف حف ِرقفۭة مف حف نفاۭر مو ِمِه]. ففكفانف فِي قفلفبِي كف لف أفنفِطقو بفعفدو بِاسف هو وف : [لف أفذفكورو اِر. ففقولفتو كولح النحهف
غفى : [لفعفلحهو يوطف اقِبوونف ظفلفِعي قفائِِلينف ابِي يورف حف لفيفِه]. كول  أفصف تفِكيف عف تفكووا ففنفشف : [اشف انِۭب. يفقوولوونف ف  ِمنف كولتِ جف وف . خف ة  ِمنف كفثِيِرينف ذفمح لفنتِي سفِمعفتو مف

يا  وا ِخزف حو مف لفمف يفنفجف وا ِجدتا  لفنحهو زو . خف ونف لف يفقفِدرو طفِهِديح وف ِل ذفِلكف يفعفثورو موضف بحاۭر قفِديۭر. ِمنف أفجف ِعي كفجف بح مف لفِكنح الرح نفنفتفِقمف ِمنفهو]. وف لفيفِه وف ففنفقفِدرف عف
وا ِ. سفبتِحو بت وا ِللرح نتِمو . رف ايف وف مف لفنتِي لفكف كفشفففتو دفعف تفكف ِمنفهو ى نفقفمف نِي أفرف قفلفِب دفعف الف يِق نفاِظرف الفكولفى وف دتِ تفبِرف الصتِ خف نووِد مو بح الفجو أفبفِديتا  لف يونفسفى. ففيفا رف

لفعوون  كا ! مف بفارف ي لف يفكونف مو تفنِي فِيِه أومتِ لفدف مو الحِذي وف ِلدفتو فِيِه! الفيفوف مو الحِذي وو لفعوون  الفيفوف اِر. مف رف ِكيِن ِمنف يفِد الفشف قفذف نفففسف الفِمسف بح لفنحهو قفدف أفنف الرح
عف ِصيفاحا  فِي مف لفمف يفنفدفمف ففيفسف ب  وف ا الرح دوِن الحتِي قفلفبفهف الفمو لفيفكونف ذفِلكف اِلنفسفانو كف حا . وف حا  إِيحاهو ففرف ففرتِ ] مو ِلدف لفكف ابفن  اِلنفسفانو الحِذي بفشحرف أفبِي قفائِل : [قفدف وو

ى ِحِم لفرف تو ِمنف الرح جف رف اذفا خف بفلفى إِلفى الفبفِد. ِلمف ا حو هف ِحمو رف ي قفبفِري وف ِحِم ففكفانفتف ِلي أومتِ ةِ. لفنحهو لفمف يفقفتولفنِي ِمنف الرح قفِت الظحِهيرف لفبفة  فِي وف جف بفاحِ وف الصح
يفا بفنف ففنف صف لفِكيحا وف ورف بفنف مف حو قِيحا ففشف ِلكو ِصدف سفلف إِلفيفِه الفمف ِ ِحينف أفرف بت ِميفا ِمنف الرح ارف إِلفى إِرف يِ أفيحاِمي؟. افلفكفلفمو الحِذي صف نا  ففتفففنفى بِالفِخزف زف حو تفعفبا  وف

عفدف عفنحا]. ائِبِِه ففيفصف سفبف كولتِ عفجف عفنفا حف نفعو مف بح يفصف اِربونفا. لفعفلح الرح ِلكف بفابِلف يوحف رف مف نفصح ذف ِلنفا لفنح نفبووخف بح ِمنف أفجف فِل الرح أ عفِسيحا الفكفاِهنف قفائِل : [اسف مف
ِلكف ا مف اِربوونف بِهف حف ِب الحتِي بِيفِدكومو الحتِي أفنفتومف مو رف اِت الفحف د  أفدفوف : هفئفنفذفا أفرو ائِيلف رف ب  إِلفهو إِسف قِيحا: هفكفذفا قفالف الرح ِميفا: [هفكفذفا تفقوولفِن ِلِصدف ا إِرف مف ففقفالف لفهو
ۭب بِغفضف اعۭ شفِديدفةۭ وف بِِذرف دوودفةۭ وف مف اِربوكومف بِيفۭد مف أفنفا أوحف ِدينفِة. وف سفِط هفِذِه الفمف مف فِي وف عوهو مف أفجف اِرجف الس وِر وف ونفكومف خف اِصرو الفِكلفدفانِيتِينف الحِذينف يوحف بفابِلف وف

ِلكف يفهووذفا قِيحا مف ففعو ِصدف : أفدف ب  . ثومح بفعفدف ذفِلكف قفالف الرح وتوونف بفۭأ عفِظيۭم يفمو عا . بِوف ائِمف مف الفبفهف ِدينفِة النحاسف وف ِربو سوكحانف هفِذِه الفمف أفضف يفۭظ عفِظيۭم. وف غف ۭ وف وت مو حو وف
مف ِربوهو ِليفِد طفاِلبِي نوفووِسِهمف ففيفضف دفائِِهمف وف ِليفِد أفعف ِلِك بفابِلف وف نفصحرف مف ذف وعِ ِليفِد نفبووخف الفجو السحيفِف وف بفإِ وف ِدينفِة ِمنف الفوف الفبفاقِينف فِي هفِذِه الفمف الشحعفبف وف عفبِيدفهو وف وف

طفِريقف يفاةِ وف كومف طفِريقف الفحف امف عفلو أفمف . هفئفنفذفا أفجف ب  ذفا الشحعفِب: هفكفذفا قفالف الرح تفقوولو ِلهف مو]. [وف حف لف يفرف ِفقو وف لف يوشف لفيفِهمف وف أحفو عف دتِ السحيفِف. لف يفتفرف بِحف
تفِصيرو يفا وف ونفكومف يفحف اِصرو قوطو إِلفى الفِكلفدفانِيتِينف الحِذينف يوحف يفسف جو وف رو الحِذي يفخف بفإِ. وف الفوف وعِ وف الفجو وتو بِالسحيفِف وف ِدينفِة يفمو ِت. الحِذي يوِقيمو فِي هفِذِه الفمف وف الفمف

ِلِك يفهووذفا ِلبفيفِت مف ا بِالنحاِر. [وف ِرقوهف ففعو ففيوحف ِلِك بفابِلف تودف . ِليفِد مف ب  يفِر يفقوولو الرح ِدينفِة ِللشحرتِ لف ِللفخف ِهي عفلفى هفِذِه الفمف جف عفلفتو وف ة . لفنتِي قفدف جف نفففسوهو لفهو غفنِيمف
جف كفنفاۭر رو غفصووبف ِمنف يفِد الظحاِلِم ِلئفلح يفخف أفنفِقذووا الفمف ل  وف بفاحِ عفدف : اقفضووا فِي الصح ب  دف هفكفذفا قفالف الرح ِ. يفا بفيفتف دفاوو بت ةف الرح عووا كفِلمف مف : اسف تفقوولو

نف يفنفِزلو : مف . الحِذينف يفقوولوونف ب  ِل يفقوولو الرح ةف السحهف رف ِق صفخف . هفئفنفذفا ِضد ِك يفا سفاِكنفةف الفعومف اِلكومف مف ِل شفرتِ أفعف ِفئو ِمنف أفجف نف يوطف لفيفسف مف ِرقف وف بِي ففيوحف غفضف
: ب  ا]. هفكفذفا قفالف الرح الفيفهف وف ا حف ِرِه ففتفأفكولو مف عف ِعلو نفارا  فِي وف أوشف ب  وف اِلكومف يفقوولو الرح مف ِر أفعف سفبف ثفمف لفِكنحنِي أوعفاقِبوكومف حف نفاِزِلنفا؟ وف لو إِلفى مف خو نف يفدف مف لفيفنفا وف عف
شفعفبوكف عفبِيدوكف وف دف أفنفتف وف ِ دفاوو ِسيت اِلسف عفلفى كورف ِلكف يفهووذفا الفجف ِ يفا مف بت ةف الرح ِلمف عف كف مف قوِل: اسف ِة وف ِذِه الفكفِلمف لحمف هونفاكف بِهف تفكف ِلِك يفهووذفا وف [انفِزلف إِلفى بفيفِت مف
طفِهدووا لفةف لف تفضف مف الفرف الفيفتِيمف وف الفغفِريبف وف غفصووبف ِمنف يفِد الظحاِلِم وف ِقذووا الفمف أفنف ل  وف عفدف قتا  وف وا حف رو : أفجف ب  اِب. هفكفذفا قفالف الرح اِخِلينف فِي هفِذِه الفبفوف الدح

دف عفلفى اِلسوونف ِلدفاوو لووك  جف اِب هفذفا الفبفيفِت مو لو فِي أفبفوف خو رف يفدف ِضعِ. لفنحكومف إِنف ففعفلفتومف هفذفا الفمف وف ِكيتا  فِي هفذفا الفمف فوكووا دفما  زف لف تفسف وا وف ِلمو لف تفظف وف
ب  إِنح هفذفا الفبفيفتف تو بِنفففِسي يفقوولو الرح اِت ففقفدف أفقفسفمف ِذِه الفكفِلمف عووا ِلهف مف إِنف لفمف تفسف شفعفبوهو. وف عفبِيدوهو وف يفۭل. هووف وف عفلفى خف كفبفاۭت وف رف اِكبِينف فِي مف ِسيتِِه رف كورف



سو أوقفدتِ كوونفۭة. وف سف دونا  غفيفرف مف يحة  مو عفلوكف بفرتِ . إِنتِي أفجف نفانف أفس  ِمنف لوبف ِلِك يفهووذفا: ِجلفعفاد  أفنفتف ِلي. رف ب  عفنف بفيفِت مف ابا . لفنحهو هفكفذفا قفالف الرح رف يفكوونو خف
اذفا اِحبِِه: ِلمف اِحدو ِلصف يفقوولوونف الفوف ِدينفِة وف ة  فِي هفِذِه الفمف م  كفثِيرف بورو أومف يفعف يولفقوونفهو فِي النحاِر. وف ِزكف وف آلفتِِه ففيفقفطفعوونف ِخيفارف أفرف اِحۭد وف ِلِكينف كولح وف هف لفيفكف مو عف
يتِتا  عفبفدووهفا]. لف تفبفكووا مف ى وف رف ۭة أوخف دووا ِلِلهف سفجف ِ إِلفِهِهمف وف بت دف الرح كووا عفهف مف تفرف ِل أفنحهو : ِمنف أفجف ِة؟ ففيفقوولوونف ِدينفِة الفعفِظيمف ِذِه الفمف ب  ِمثفلف هفذفا ِلهف ففعفلف الرح

اِلِك ِلِك يفهووذفا الفمف ب  عفنف شفل ومف بفِن يووِشيحا مف ضف ِميلفِدِه. لفنحهو هفكفذفا قفالف الرح ى أفرف ِجعو بفعفدو ففيفرف ِضي لفنحهو لف يفرف نف يفمف لف تفنفدوبووهو. ابفكووا ابفكووا مف وف
اهفا ضو لف يفرف هفِذِه الفرف . وف وتو ِضعِ الحِذي سفبووهو إِلفيفِه يفمو وف ِجعو إِلفيفِه بفعفدو. بفلف فِي الفمف ِضعِ لف يفرف وف جف ِمنف هفذفا الفمف رف ضا  عفنف يووِشيحا أفبِيِه: [الحِذي خف ِعوف
ِسيعا  : [أفبفنِي ِلنفففِسي بفيفتا  وف قفائِلو تفهو. الف رف لف يوعفِطيِه أوجف انا  وف جح اِحبفهو مف ِدمو صف تفخف ۭ الحِذي يفسف قت عفلفِليفهو بِغفيفِر حف ۭل وف نف يفبفنِي بفيفتفهو بِغفيفِر عفدف يفل  ِلمف بفعفدو]. وف

قتا  ى حف رف أفجف شفِربف وف ا أفكفلف أفبووكف وف ؟ أفمف زف اِذي الفرف ِلكو لفنحكف أفنفتف توحف ةۭ. هفلف تفمف غفرف هونو بِمو يفدف ۭز وف فرف ِقفو بِأ يفسف يفشوق  ِلنفففِسِه كووى  وف ة ] وف عفلفِليف ففِسيحف وف
قفلفبفكف لفيفسفتف إِلح نفيفكف وف ؟ لفنح عفيف ب  عفِرففتِي يفقوولو الرح . أفلفيفسف ذفِلكف مف يفر  ِكيِن ِحينفئِۭذ كفانف خف الفِمسف ففِقيِر وف اءف الف . قفضفى قفضف يفر  ل ؟ ِحينفئِۭذ كفانف لفهو خف عفدف وف
ِلِك يفهووذفا: [ لف ب  عفنف يفهوويفاقِيمف بفِن يووِشيحا مف ا. ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف الرح مف لفهو لفِم ِلتفعفمف الظ  اِب وف تِصف عفلفى اِلغف فوكفهو وف ِ ِلتفسف ِكيت ِم الزح عفلفى الدح ِفكف وف طف عفلفى خف

اِب وحا  بفِعيدا  عفنف أفبفوف رو طف مف وبا  وف حو سف اۭر مف ففنو دفففنف ِحمف لفلفهو! يودف : آِه يفا سفيتِدو أفوف آِه يفا جف تِي! لف يفنفدوبوونفهو قفائِِلينف : آِه يفا أفِخي أفوف آِه يفا أوخف يفنفدوبوونفهو قفائِِلينف
تو إِلفيفِك فِي ِحبتِيِك. تفكفلحمف ِخي ِمنف عفبفاِريمف لفنحهو قفدف سوِحقف كول  مو رو اصف تفِك وف وف ِلِقي صف فِي بفاشفانف أفطف ِخي وف رو اصف نفانف وف عفِدي عفلفى لوبف ِليمف]. اِصف شف أوورو

ِحب وِك يفذفهفبوونف إِلفى السحبفيِ. مو يحو وف عفاهومو الرتِ عفاتِِك تفرف تِي. كول  رو وف ِعينف ِلصف مف نفذو ِصبفاِك أفنحِك لف تفسف ]. هفذفا طفِريقوِك مو عو مف تِِك. قولفِت: [لف أفسف احف رف

عِ جف لفيفِك وف اِض عف خف لفيفِك ِعنفدف إِتفيفاِن الفمو ِفقو عف ِز كفمف يوشف شفةو فِي الفرف عفشتِ نفانف الفمو ا السحاِكنفةو فِي لوبف ِك. أفيحتوهف ِل كولتِ شفرتِ ِلينف لفجف جف تفخف ِزينف وف ففِحينفئِۭذ تفخف
اِلبِي كف ِليفِد طف لتِمو أوسف نفى ففإِنتِي ِمنف هونفاكف أفنفِزعوكف وف اتِما  عفلفى يفِدي الفيومف ِلكو يفهووذفا خف يفاهوو بفنو يفهوويفاقِيمف مف لفوف كفانف كونف ب  وف ي  أفنفا يفقوولو الرح اِلدفةۭ! حف كفوف
ا ى لفمف توولفدفا فِيهف رف ۭض أوخف لفدفتفكف إِلفى أفرف كف الحتِي وف أومح كف وف حو رف أفطف . وف ِليفِد الفِكلفدفانِيتِينف ِلِك بفابِلف وف رف مف ذفنفصح ِليفِد نفبووخف مف وف افو ِمنفهو ِليفِد الحِذينف تفخف نفففِسكف وف

سووۭر أفوف كف اۭن مف هف ۭف مو زف لو [كونفيفاهوو] ِوعفاءو خف جو ا. هفلف هفذفا الرح ِجعفاِن إِلفيفهف ا ففلف يفرف وعِ إِلفيفهف جو تفاقفاِن إِلفى الر  ضو الحتِي يفشف ا الفرف وتفاِن. أفمح هونفاكف تفمو وف
ِ! هفكفذفا قفالف بت ةف الرح ِعي كفِلمف مف ضو اسف ضو يفا أفرف ضو يفا أفرف ۭض لفمف يفعفِرفووهفا؟ يفا أفرف أولفقووا إِلفى أفرف لوهو وف نفسف اذفا طوِرحف هووف وف ة ؟ ِلمف سفرح إِنفاء  لفيفسفتف فِيِه مف

يفل  اِكما  بفعفدو فِي يفهووذفا]. وف حف دف وف ِ دفاوو ِسيت اِلسا  عفلفى كورف د  جف ِلِه أفحف حو ِمنف نفسف حو فِي أفيحاِمِه لفنحهو لف يفنفجف ل  لف يفنفجف جو لف عفِقيما  رف جو توبووا هفذفا الرح : [اكف ب  الرح
تومف تومف بفدحدف عوونف شفعفبِي: [أفنف عفاةِ الحِذينف يفرف ائِيلف عفِن الر  رف ب  إِلفهو إِسف . ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف الرح ب  ِعيحتِي يفقوولو الرح نفمف رف دوونف غف يوبفدتِ ِلكوونف وف عفاةِ الحِذينف يوهف ِللر 

ا توهف دف اِضي الحتِي طفرف ِميعِ الفرف عو بفِقيحةف غفنفِمي ِمنف جف مف أفنفا أفجف . وف ب  اِلكومف يفقوولو الرح مف دووهفا. هفئفنفذفا أوعفاقِبوكومف عفلفى شفرتِ أفعف لفمف تفتفعفهح وهفا وف تومو دف طفرف غفنفِمي وف
]. [هفا أفيحام  تفأفتِي يفقوولو ب  لف توففقفدو يفقوولو الرح تفِعدو وف لف تفرف افو بفعفدو وف ا ففلف تفخف عوونفهف عفاة  يفرف ا رو لفيفهف أوقِيمو عف . وف ثورو تفكف ا ففتوثفِمرو وف ابِِضهف رف د هفا إِلفى مف أفرو ا وف إِلفيفهف
هفذفا هووف ائِيلو آِمنا  وف رف كونو إِسف يفسف لحصو يفهووذفا وف ِض. فِي أفيحاِمِه يوخف ل  فِي الفرف عفدف قتا  وف ِري حف يوجف حو وف يفنفجف ِلك  وف ِلكو مف نف بِرتۭ ففيفمف دف غوصف أوقِيمو ِلدفاوو ب  وف الرح
ِض ائِيلف ِمنف أفرف رف عفدف بفنِي إِسف ب  الحِذي أفصف ي  هووف الرح لف يفقوولوونف بفعفدو: حف ب  وف نفا. ِلذفِلكف هفا أفيحام  تفأفتِي يفقوولو الرح ب  بِر  عوونفهو بِِه: الرح هو الحِذي يفدف مو اسف

كونوونف فِي ا ففيفسف مف إِلفيفهف توهو دف اِضي الحتِي طفرف ِميعِ الفرف ِمنف جف اِل وف مف ِض الشتِ ائِيلف ِمنف أفرف رف ِل بفيفِت إِسف أفتفى بِنفسف عفدف وف ب  الحِذي أفصف ي  هووف الرح : حف . بفلف رف ِمصف
ِ بت ِل الرح رو ِمنف أفجف مف لفبفتفهو الفخف ۭل غف جو ِمثفلف رف انف وف رف إِنفسفاۭن سفكف تو كف تف كول  ِعظفاِمي. ِصرف تفخف سفِطي. ارف قف قفلفبِي فِي وف ]. فِي الفنفبِيفاِء - انفسفحف ِضِهمف أفرف
مف ِللشحرتِ ارف سفعفيوهو صف يحِة وف اِعي الفبفرتِ رف فحتف مف . جف ضو ِت الفرف ِل اللحعفِن نفاحف . لفنحهو ِمنف أفجف فتف ِمنف الفففاِسِقينف تفلف ضف امف ِسِه. لفنح الفرف ِل كفلفِم قودف ِمنف أفجف وف

اِلقف فِي ظفلفۭم زف مف كفمف مف لفهو . ِلذفِلكف يفكوونو طفِريقوهو ب  هومف يفقوولو الرح دفتو شفرح جف ِميعا  بفلف فِي بفيفتِي وف سووا جف نفةف تفنفجح الفكفهف مف ِللفبفاِطِل. لفنح الفنفبِيفاءف وف وتوهو بفرو جف وف
اقفة  مف ةِ حف أفيفتو فِي أفنفبِيفاِء السحاِمرف قفدف رف . وف ب  ا  سفنفةف ِعقفابِِهمف يفقوولو الرح لفيفِهمف شفرت ِلبو عف ا لفنتِي أفجف قوطوونف فِيهف يفسف دوونف وف رف .دفاِمۭس ففيوطف

دوونف أفيفاِديف ففاِعِلي الشحرتِ  يوشفدتِ لوكوونف بِالفكفِذِب وف يفسف ا يوقفشفعفر  ِمنفهو. يفففِسقوونف وف أفيفتو مف ِليمف رف شف فِي أفنفبِيفاِء أوورو . وف ائِيلف رف ل وا شفعفبِي إِسف أفضف ووا بِالفبفعفِل وف تفنفبحأ
مف هو ِعمو بِيفاِء: هفئفنفذفا أوطف نووِد عفِن الفنف ب  الفجو ةف. ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف رف ورف ا كفعفمو سوكحانوهف مف كفسفدوومف وف وا ِلي كول هو ارو ِه. صف اِحدو عفنف شفرتِ ِجعووا الفوف تحى لف يفرف حف
عووا ِلكفلفِم الفنفبِيفاِء مف نووِد: لف تفسف ب  الفجو ِض. هفكفذفا قفالف رف جف نِففاق  فِي كولتِ الفرف رف ِليمف خف شف بِيفاِء أوورو قفِم لفنحهو ِمنف ِعنفِد أفنف اءف الفعفلف ِقيِهمف مف أفسف أفففسفنفتِينا  وف
: يفكوونو لفكومف سفلفم !] ب  : [قفالف الرح تفِقِريح حف ل  ِلمو ِ. قفائِِلينف قفوف بت يفا قفلفبِِهمف لف عفنف ففِم الرح ؤف ونف بِرو عفلوونفكومف بفاِطل . يفتفكفلحمو مف يفجف وونف لفكومف ففإِنحهو الحِذينف يفتفنفبحأ
تِِه ِلمف غفى ِلكف نف أفصف تفهو؟ مف ِلمف سفِمعف كف أفى وف رف ِ وف بت ِلِس الرح جف قففف فِي مف نف وف ]. لفنحهو مف لفيفكومف شفر  نف يفِسيرو فِي ِعنفاِد قفلفبِِه: [لف يفأفتِي عف يفقوولوونف ِلكولتِ مف وف

قفاِصدف قفلفبِِه. فِي يوِقيمف مف ِريف وف تحى يوجف ِ حف بت تفد  غفضفبو الرح . لف يفرف اِر يفثوورو رف وِس الفشف ؤو . عفلفى رو ء  هفائِج  نفوف جو وف رو ِ. غفيفظ  يفخف بت بفعفةو الرح وف ؟ هفا زف سفِمعف وف
وا شفعفبِي بِكفلفِمي بفرو فخف ِلِسي لف جف قففووا فِي مف لفوف وف ووا. وف مف بفلف هومف تفنفبحأ عفهو لحمف مف وا. لفمف أفتفكف رو ِسِل الفنفبِيفاءف بفلف هومف جف ما . [لفمف أورف ونف ففهف مو آِخِر الفيحاِم تفففهف

ةۭ تفتِرف سف اِكنف مو ف إِنفسفان  فِي أفمف تفبفأ لفسفتو إِلفها  ِمنف بفِعيۭد. إِذفا اخف ب  وف . أفلفعفلتِي إِلفه  ِمنف قفِريۭب يفقوولو الرح اِلِهمف مف عفنف شفرتِ أفعف ِديِء وف د وهومف عفنف طفِريِقِهِم الرح رف وف
: ِمي بِالفكفِذِب قفائِِلينف ووا بِاسف ا قفالفهو الفنفبِيفاءو الحِذينف تفنفبحأ ؟ قفدف سفِمعفتو مف ب  ضف يفقوولو الرح الفرف اِت وف اوف و أفنفا السحمف لف ا أفمف ؟ أفمف ب  اهو أفنفا يفقوولو الرح ا أفرف أفففمف
ِمي ونف أفنف يونفس وا شفعفبِي اسف رو تفنفبتِئِينف بِالفكفِذِب؟ بفلف هومف أفنفبِيفاءو ِخدفاعِ قفلفبِِهِم! الحِذينف يوففكتِ بِيفاِء الفمو دو فِي قفلفِب الفنف تفى يووجف تحى مف . حف تو لومف تو حف لومف حف

تِي عفهو كفِلمف الحِذي مف لفما  وف لفم  ففلفيفقوصح حو عفهو حو ِل الفبفعفِل. افلنحبِي  الحِذي مف ِمي لفجف هومو اسف ا نفِسيف آبفاؤو اِحبِِه كفمف لو عفلفى صف جو ا الرح ونفهف لفِمِهِم الحتِي يفقوص  فحف بِأ
؟ ِلذفِلكف هفئفنفذفا عفلفى رف خف مو الصح طتِ قفۭة توحف رف كفِمطف ب  وف تِي كفنفاۭر يفقوولو الرح ؟ أفلفيفسفتف هفكفذفا كفِلمف ب  عف الفِحنفطفِة يفقوولو الرح ا ِللتتِبفِن مف . مف ِ قت تِي بِالفحف لحمف بِكفِلمف ففلفيفتفكف
. هفئفنفذفا : قفالف يفقوولوونف مف وف ذوونف ِلسفانفهو ب  الحِذينف يفأفخو مف ِمنف بفعفۭض. هفئفنفذفا عفلفى الفنفبِيفاِء يفقوولو الرح هو تِي بفعفضو ِرقوونف كفِلمف ب  الحِذينف يفسف الفنفبِيفاِء يفقوولو الرح

. ففلفمف يوِفيدووا مف توهو رف لف أفمف مف وف ِسلفهو أفنفا لفمف أورف اتِِهمف وف رف ففاخف مو فكفاِذيبِِهمف وف يوِضل ونف شفعفبِي بِأ ا وف ب  الحِذينف يفقوص ونفهف لفۭم كفاِذبفۭة يفقوولو الرح فحف وونف بِأ عفلفى الحِذينف يفتفنفبحأ
لو كومف - هووف قفوف فوضو يۭ؟ إِنتِي أفرف حف : [أفي  وف مف ِ؟] ففقولف لفهو بت يو الرح حف ا وف : [مف فلفكف هفذفا الشحعفبو أفوف نفبِي  أفوف كفاِهن  إِذفا سفأ ]. وف ب  هفذفا الشحعفبف ففائِدفة  يفقوولو الرح
لو لفِخيِه: جو الرح اِحبِِه وف لو ِلصف جو تفهو. هفكفذفا تفقوولوونف الرح بفيف لف وف جو ِ - أوعفاقِبو ذفِلكف الرح بت يو الرح حف : وف ِ. ففالنحبِي  أفِو الفكفاِهنو أفِو الشحعفبو الحِذي يفقوولو بت الرح
ِ يت ففتومف كفلفمف اِللفِه الفحف رح يفهو إِذف قفدف حف حف ةف كولتِ إِنفسفاۭن تفكوونو وف وهو بفعفدو لفنح كفِلمف ِ ففلف تفذفكورو بت يو الرح حف ا وف ؟ أفمح ب  لحمف بِِه الرح اذفا تفكف مف ب  وف ابف الرح اذفا أفجف بِمف

: ِمنف ب  ِ - ففِلذفِلكف هفكفذفا قفالف الرح بت يو الرح حف : وف إِذفا كونفتومف تفقوولوونف ؟ وف ب  لحمف بِِه الرح اذفا تفكف مف ب  وف ابفكف الرح اذفا أفجف ِ: بِمف نووِد إِلفِهنفا. هفكفذفا تفقوولو ِللنحبِيت ِ الفجو بت رف
ِهي أفنفتومف جف اِم وف كومف ِمنف أفمف فوضو أفرف يفانا  وف ِ ِلذفِلكف هفئفنفذفا أفنفسفاكومف نِسف بت يو الرح حف سفلفتو إِلفيفكومف قفائِل  لف تفقوولووا: وف قفدف أفرف ِ وف بت يو الرح حف ةف: وف ِلكومف هفِذِه الفكفِلمف ِل قفوف أفجف
امف هفيفكفِل ضووعفتفاِن أفمف وف لحتفا تِيۭن مف إِذفا سف ب  وف انِي الرح يا  أفبفِديتا  لف يونفسفى]. أفرف ِخزف لفيفكومف عفارا  أفبفِديتا  وف عفلو عف أفجف كومف إِيحاهفا. وف آبفاءف طفيفتوكومف وف ِدينفةف الحتِي أفعف الفمف وف

أفتفى بِِهمف إِلفى ِليمف وف شف دحاِدينف ِمنف أوورو الفحف اِرينف وف النحجح سفاءف يفهووذفا وف ؤف رو ِلكف يفهووذفا وف ِلكو بفابِلف يفكونفيفا بفنف يفهوويفاقِيمف مف رو مف ذفنفصح ا سفبفى نفبووخف ِ بفعفدف مف بت الرح



اذفا : [مف ب  تِِه. ففقفالف ِلي الرح دفاءف كفلو ِمنف رف ِديء  ِجدتا  لف يوؤف ى تِين  رف رف فِي السحلحِة الوخف ِ وف ا  ِمثفلو التتِيِن الفبفاكووِريت يتِد  ِجدت اِحدفةِ تِين  جف لحِة الفوف . فِي السح بفابِلف
: [هفكفذفا ِ إِلفيح بت ارف كفلفمو الرح تِِه]. ثومح صف دفاءف كفلو ِمنف رف ِديء  ِجدتا  لف يوؤف ِديءو رف التتِينو الرح ا  وف يتِد  ِجدت يتِدو جف : [تِينا . التتِينو الفجف ِميفا؟] ففقولفتو اۭء يفا إِرف أفنفتف رف
عفلو أفجف يفِر. وف لفدفانِيتِينف ِللفخف ِض الفكف ِضعِ إِلفى أفرف وف لفتوهو ِمنف هفذفا الفمف سف يتِِد هفكفذفا أفنفظورو إِلفى سفبفيِ يفهووذفا الحِذي أفرف ذفا التتِيِن الفجف : كفهف ائِيلف رف ب  إِلفهو إِسف قفالف الرح
ب  ففيفكوونووا ِطيِهمف قفلفبا  ِليفعفِرفوونِي أفنتِي أفنفا الرح أوعف . وف مف لفعوهو لف أفقف مف وف ِرسوهو أفغف مف وف هو ِدمو لف أفهف أفبفنِيِهمف وف ِض وف مف إِلفى هفِذِه الفرف ِجعوهو أورف يفِر وف لفيفِهمف ِللفخف عفيفنفيح عف

عفلو . هفكفذفا أفجف ب  تِِه. هفكفذفا قفالف الرح دفاءف كفلو ِمنف رف ِديِء الحِذي لف يوؤف كفالتتِيِن الرح . [وف ِجعوونف إِلفيح بِكولتِ قفلفبِِهمف مف يفرف مف إِلفها  لفنحهو أفنفا أفكوونو لفهو ِلي شفعفبا  وف
اِلِك مف ِميعِ مف الشحرتِ فِي جف مف ِللفقفلفِق وف هو لتِمو أوسف . وف رف ِض ِمصف السحاِكنفةف فِي أفرف ِض وف ِليمف الفبفاقِيفةف فِي هفِذِه الفرف شف بفِقيحةف أوورو هو وف سفاءف ؤف رو ِلكف يفهووذفا وف قِيحا مف ِصدف
ِه جف تحى يفففنووا عفنف وف ف حف بفأ الفوف وعف وف الفجو لفيفِهِم السحيففف وف ِسلو عف أورف ا. وف دوهومف إِلفيفهف رو اِضعِ الحتِي أفطف وف ِميعِ الفمف لفعفنفة  فِي جف أفة  وف هوزف ثفل  وف مف ِض عفارا  وف الفرف

ِلِك يفهووذفا ابِعفِة ِليفهوويفاقِيمف بفِن يووِشيحا مف ِميفا عفنف كولتِ شفعفِب يفهووذفا فِي السحنفِة الرح ارف إِلفى إِرف هومف إِيحاهفا]. افلفكفلفمو الحِذي صف آبفاءف مف وف توهو طفيف ِض الحتِي أفعف الفرف
ِليمف: [ِمنف السحنفِة الثحاِلثفِة شف عفلفى كولتِ سوكحاِن أوورو ِميفا النحبِي  عفلفى كولتِ شفعفِب يفهووذفا وف لحمف بِِه إِرف ) الحِذي تفكف ِلِك بفابِلف رف مف نفصح ذف (ِهيف السحنفةو الوولفى ِلنفبووخف

عووا. مف لتِما  ففلفمف تفسف كف مو را  وف بفكتِ توكومف مو لحمف ِ إِلفيح ففكف بت ةو الرح ِلمف تف كف ارف ِرينف سفنفة  صف الفِعشف ِم هفِذِه الثحلفِث وف ِلِك يفهووذفا إِلفى هفذفا الفيفوف ونف مف ةف ِليووِشيحا بفِن آمو عفشفرف
ِديِء اِحۭد عفنف طفِريِقِه الرح ِجعووا كول  وف : ارف عِ قفائِِلينف لفمف تفِميلووا أوذونفكومف ِللسحمف عووا وف مف ِسل  ففلفمف تفسف رف مو را  وف بفكتِ بِيفاِء مو ب  إِلفيفكومف كولح عفبِيِدِه الفنف سفلف الرح قفدف أفرف وف

ى ِلتفعفبودووهفا رف ۭة أوخف اءف آِلهف رف لوكووا وف لف تفسف إِلفى الفبفِد. وف ِل وف كومف ِمنف الفزف آبفاءف ب  إِيحاهفا وف طفاكومو الرح ِض الحتِي أفعف كونووا فِي الفرف اسف اِلكومف وف مف عفنف شفرتِ أفعف وف
. [ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف ا  لفكومف ِل أفيفِديكومف شفرت ب  ِلتفِغيظوونِي بِعفمف عووا ِلي يفقوولو الرح مف . ففلفمف تفسف ِل أفيفِديكومف ففلف أوِسيءف إِلفيفكومف لف تفِغيظوونِي بِعفمف ا وف دووا لفهف جو تفسف وف

آتِي ِلِك بفابِلف وف رف عفبفِدي مف نفصح ذف إِلفى نفبووخف ب  وف اِل يفقوولو الرح مف ذو كولح عفشفائِِر الشتِ ِسلو ففآخو عووا ِلكفلفِمي هفئفنفذفا أورف مف ِل أفنحكومف لفمف تفسف نووِد: ِمنف أفجف ب  الفجو رف
مف أوبِيدو ِمنفهو با  أفبفِديحة . وف ِخرف ِفيرا  وف صف مف دفهفشا  وف عفلوهو أفجف مف وف هو مو رتِ وحف ا ففأ الفيفهف وف عفلفى كولتِ هفِذِه الش عووِب حف ا وف عفلفى كولتِ سوكحانِهف ِض وف بِِهمف عفلفى هفِذِه الفرف

دفهفشا  ابا  وف رف ِض خف تفِصيرو كول  هفِذِه الفرف اجِ. وف رف نوورف الستِ ِحيفِة وف تف الفرف وِس صفوف تف الفعفرو وف صف تف الفعفِريِس وف وف حِ صف تف الفففرف صفوف ِب وف تف الطحرف صفوف
ب  عفلفى إِثفِمِهمف ةف يفقوولو الرح تِلفكف الومح ِلكف بفابِلف وف اِم السحبفِعينف سفنفة  أفنتِي أوعفاقِبو مف يفكوونو ِعنفدف تفمف ِلكف بفابِلف سفبفِعينف سفنفة . [وف ِدمو هفِذِه الش عووبو مف تفخف وف

ف ففِر الحِذي تفنفبحأ ا كوتِبف فِي هفذفا الستِ ا كولح مف لفيفهف تو بِِه عف ِض كولح كفلفِمي الحِذي تفكفلحمف ِلبو عفلفى تِلفكف الفرف أفجف با  أفبفِديحة . وف ا ِخرف عفلوهف أفجف ضف الفِكلفدفانِيتِينف وف أفرف وف
]. لفنحهو هفكفذفا ِل أفيفاِديِهمف سفبف عفمف حف اِلِهمف وف مف سفبف أفعف اِزيِهمف حف وجف لووك  ِعظفام  ففأ مو ة  وف م  كفثِيرف تفعفبفدفهومف أفيفضا  أومف ِميفا عفلفى كولتِ الش عووِب. لفنحهو قفِد اسف بِِه إِرف
وا نححو يفتفرف بووا وف رف ِسلوكف أفنفا إِلفيفِهمف إِيحاهفا. ففيفشف ِميعف الش عووِب الحِذينف أورف ِق جف اسف ِط ِمنف يفِدي وف ِر هفذفا السحخف مف ذف كفأفسف خف : [خو ائِيلف رف ب  إِلفهو إِسف قفالف ِلي الرح
شفِليمف . أوورو ب  إِلفيفِهمف لفنِي الرح سف قفيفتو كولح الش عووِب الحِذينف أفرف سف ِ وف بت ذفتو الفكفأفسف ِمنف يفِد الرح فخف ]. ففأ مف نفهو ِسلوهو أفنفا بفيف ِل السحيفِف الحِذي أورف نحنووا ِمنف أفجف يفتفجف وف
كولح شفعفبِِه. هو وف سفاءف ؤف رو عفبِيدفهو وف رف وف ِلكف ِمصف نف مف عفوف فِرف ِم. وف ذفا الفيفوف نفة  كفهف لفعف ِفيرا  وف صف دفهفشا  وف ابا  وف رف ا خف عفِلهف هفا ِلجف سفاءف ؤف رو ا وف لووكفهف مو دونف يفهووذفا وف مو وف

كولح ونف وف بفنِي عفم  وآبف وف مو أفدوومف وف دوودف وف بفِقيحةف أفشف ونف وف عفقفرو ةف وف غفزح قفلوونف وف أفشف ِطينف وف ِض فِِلسف لووِك أفرف كولح مو ِض عووصف وف لووِك أفرف كولح مو كولح اللحِفيِف وف وف
لووِك كولح مو تفِديرا  وف سف قفصووِصي الشحعفِر مو كولح مف بووزف وف اءف وف تفيفمف دفدفانف وف ِر وف ائِِر الحتِي فِي عفبفِر الفبفحف زف لووِك الفجف مو يفدوونف وف لووِك صف كولح مو لووِك صوورف وف مو

قفِريبِينف اِل الف مف لووِك الشتِ كولح مو اِدي وف لووِك مف كولح مو لووِك ِعيلفمف وف كولح مو ِري وف لووِك ِزمف كولح مو يحِة وف لووِك اللحِفيِف السحاِكنِينف فِي الفبفرتِ كولح مو ِب وف الفعفرف
ب  : [هفكفذفا قفالف رف مف تفقوولو لفهو . وف بو بفعفدفهومف رف ِلكو ِشيشفكف يفشف مف ِض. وف ِه الفرف جف ِض الحتِي عفلفى وف اِلِك الفرف مف كولح مف عف أفِخيِه وف اِحۭد مف الفبفِعيِدينف كولح وف وف

ذووا يفكوونو إِذفا أفبووا أفنف يفأفخو . وف ِسلوهو أفنفا بفيفنفكومف ِل السحيفِف الحِذي أورف وا ِمنف أفجف لف تفقوومو قوطووا وف اسف ووا وف تفقفيحأ وا وف كفرو اسف بووا وف رف : اشف ائِيلف رف نووِد إِلفهو إِسف الفجو
ا لفيفهف ِمي عف ِدينفِة الحتِي دوِعيف اسف تفِدئو أوِسيءو إِلفى الفمف با . لفنتِي هفئفنفذفا أفبف بوونف شورف رف نووِد: تفشف ب  الفجو : هفكفذفا قفالف رف مف بووا أفنحكف تفقوولو لفهو رف الفكفأفسف ِمنف يفِدكف ِليفشف

قولف لفيفِهمف بِكولتِ هفذفا الفكفلفِم وف أفنفتف ففتفنفبحأف عف نووِد. وف ب  الفجو ِض يفقوولو رف عوو السحيففف عفلفى كولتِ سوكحاِن الفرف أوونف لفنتِي أفنفا أفدف ؟ لف تفتفبفرح أوونف أفنفتومف لف تفتفبفرح ففهف
أفرو تفهو يفزف وف ِلقو صف ِسِه يوطف كفِن قودف سف ِمنف مف ِجرو وف مف ب  ِمنف الفعفلفِء يوزف : الرح مف لفهو

عف  ة  مف صوومف ِ خو بت ِض لفنح ِللرح اِف الفرف رف ِجيجو إِلفى أفطف ِض. بفلفغف الضح خو ِضدح كولتِ سوكحاِن الفرف رو تفاۭف كفالدحائِِسينف يفصف كفنِِه بِهو سف ئِيرا  عفلفى مف زف
يفنفهفضو ۭة وف ۭة إِلفى أومح جو ِمنف أومح رو ذفا الشحر  يفخف نووِد: هووف ب  الفجو . هفكفذفا قفالف رف ب  ارف ِللسحيفِف يفقوولو الرح رف ففعو الفشف سفۭد. يفدف اِكمو كولح ِذي جف الش عووِب. هووف يوحف
لف ونف وف م  لف يوضف ِض. لف يونفدفبوونف وف اِء الفرف ِض إِلفى أفقفصف اِء الفرف ِم ِمنف أفقفصف ِ فِي ذفِلكف الفيفوف بت تفكوونو قفتفلفى الرح ِض. وف اِف الفرف رف ء  عفِظيم  ِمنف أفطف نفوف
دوكومف أوبفدتِ لفتف ِللذحبفحِ. وف كومف قفدف كفمف سفاءف الفغفنفِم لفنح أفيحامف ؤف غووا يفا رو رح تفمف وا وف خو رو اصف عفاةو وف ا الر  لفِولووا أفي هف ِض]. وف ِه الفرف جف نفة  عفلفى وف . يفكوونوونف ِدمف ففنوونف يودف
بح قفدف سفاِء الفغفنفِم. لفنح الرح ؤف لفِة رو لفوف وف عفاةِ وف اخِ الر  تو صورف سفاِء الفغفنفِم. صفوف ؤف اةو عفنف رو النحجف عفاةِ وف نفاصو عفِن الر  يفبِيدو الفمف ۭ. وف إِنفاۭء شفِهيت قوطوونف كف ففتفسف

ِمنف ِل الظحاِلِم وف ابا  ِمنف أفجف رف تف خف ارف مف صف هو ضف هو لفنح أفرف كف كفِشبفۭل ِعيصف ِ. تفرف بت ِ غفضفِب الرح وت مو ِل حو اِعي السحلفِم ِمنف أفجف رف بفادفتف مف . وف عفاهومف رف لفكف مف أفهف
ِ بت : قِفف فِي دفاِر بفيفِت الرح ب  ِ: [هفكفذفا قفالف الرح بت ارف هفذفا الفكفلفمو ِمنف الرح ِلِك يفهووذفا صف لفِك يفهوويفاقِيمف بفِن يووِشيحا مف بِِه. فِي ابفتِدفاِء مو ِ غفضف وت مو ِل حو أفجف
عوونف مف مف يفسف ة . لفعفلحهو . لف تونفقتِصف كفِلمف لحمف بِِه إِلفيفِهمف يفتوكف أفنف تفتفكف صف ِ بِكولتِ الفكفلفِم الحِذي أفوف بت وِد فِي بفيفِت الرح ِة ِللس جو قفاِدمف دوِن يفهووذفا الف لحمف عفلفى كولتِ مو تفكف وف

: ب  مف هفكفذفا قفالف الرح تفقوولو لفهو . وف اِلِهمف مف ِل شفرتِ أفعف نفعفهو بِِهمف ِمنف أفجف مف عفِن الشحرتِ الحِذي قفصفدفتو أفنف أفصف فنفدف يِر ففأ رتِ اِحۭد عفنف طفِريِقِه الشتِ ِجعوونف كول  وف يفرف وف
ِسل  إِيحاهومف ففلفمف رف مو را  وف بفكتِ مف أفنفا إِلفيفكومف مو لفتوهو سف عووا ِلكفلفِم عفبِيِدي الفنفبِيفاِء الحِذينف أفرف مف كومف ِلتفسف امف ا أفمف عفلفتوهف لوكووا فِي شفِريعفتِي الحتِي جف عووا ِلي ِلتفسف مف إِنف لفمف تفسف

ذفا لحمو بِهف ِميفا يفتفكف كول  الشحعفِب إِرف الفنفبِيفاءو وف نفةو وف سفِمعف الفكفهف ِض]. وف ا لفعفنفة  ِلكولتِ شوعووِب الفرف عفلوهف ِدينفةو أفجف هفِذِه الفمف عفلو هفذفا الفبفيفتف كفِشيلووهف وف عووا. أفجف مف تفسف
كولح الشحعفِب الفنفبِيفاءف وف نفةف وف مف كولح الشحعفِب بِِه أفنح الفكفهف لتِ ب  أفنف يوكف اهو الرح صف ا أفوف ل ِم بِكولتِ مف ِميفا ِمنف التحكف غف إِرف ا ففرف كفانف لفمح ِ. وف بت الفكفلفِم فِي بفيفِت الرح

عف كول  تفمف اجف ِربفة  بِلف سفاِكۭن؟] وف ِدينفةو تفكوونو خف هفِذِه الفمف ِ قفائِل  ِمثفلف ِشيلووهف يفكوونو هفذفا الفبفيفتو وف بت ِم الرح اذفا تفنفبحأفتف بِاسف تا ! ِلمف وف وتو مف : [تفمو سفكووهو قفائِِلينف أفمف
ِل بفاِب خف دف لفسووا فِي مف جف ِ وف بت ِلِك إِلفى بفيفِت الرح ِعدووا ِمنف بفيفِت الفمف وِر صف ِذِه الومو سفاءو يفهووذفا بِهف ؤف ا سفِمعف رو ِ. ففلفمح بت ِميفا فِي بفيفِت الرح الشحعفِب عفلفى إِرف
ا ِدينفِة كفمف ف عفلفى هفِذِه الفمف ِل لفنحهو قفدف تفنفبحأ جو ِت عفلفى هفذفا الرح وف ق  الفمف : [حف كولتِ الشحعفِب قفائِِلينف سفاِء وف ؤف عف الر  الفنفبِيفاءو مف نفةو وف لحمف الفكفهف ِديِد. ففتفكف ِ الفجف بت الرح
ِدينفِة بِكولتِ الفكفلفِم الحِذي عفلفى هفِذِه الفمف ف عفلفى هفذفا الفبفيفِت وف لفنِي لفتفنفبحأ سف ب  أفرف كولح الشحعفِب قفائِل : [الرح سفاِء وف ؤف ِميفا كولح الر  لحمف إِرف ]. ففكف سفِمعفتومف بِآذفانِكومف

ئفنفذفا بِيفِدكومو. ا أفنفا ففهف . أفمح لفيفكومف لحمف بِِه عف ب  عفِن الشحرتِ الحِذي تفكف ِ إِلفِهكومف ففيفنفدفمف الرح بت ِت الرح عووا ِلصفوف مف اسف الفكومف وف مف أفعف قفكومف وف وا طورو ِلحو وهو. ففالنف أفصف سفِمعفتومو
ِدينفِة عفلفى هفِذِه الفمف فوِسكومف وف ِكيتا  عفلفى أفنف عفلوونف دفما  زف ونِي تفجف وا ِعلفما  أفنحكومف إِنف قفتفلفتومو لفمو . لفِكِن اعف يونِكومف تفِقيم  فِي أفعف سف مو سفن  وف ا هووف حف نفعووا بِي كفمف اصف

بِيفاِء: [لفيفسف عفلفى الفنف نفِة وف كول  الشحعفِب ِللفكفهف سفاءو وف ؤف لحمف فِي آذفانِكومف بِكولتِ هفذفا الفكفلفِم]. ففقفالفِت الر  ب  إِلفيفكومف لفتفكف لفنِي الرح سف قتا  قفدف أفرف ا لفنحهو حف عفلفى سوكحانِهف وف



تِيح شف ورف ا الفمو اعفِة الشحعفِب: [إِنح ِميخف مف قفالووا ِلكولتِ جف ِض وف ِ إِلفِهنفا]. ففقفامف أونفاس  ِمنف شويووخِ الفرف بت ِم الرح نفا بِاسف لحمف ا كف ِت لفنحهو إِنحمف وف ق  الفمف ِل حف جو هفذفا الرح
بفلو الفبفيفِت جف با  وف ِليمو ِخرف شف تفِصيرو أوورو قفۭل وف نف توففلفحو كفحف يفوف نووِد: إِنح ِصهف ب  الفجو قفالف ِلكولتِ شفعفِب يفهووذفا: هفكفذفا قفالف رف ِلِك يفهووذفا وف قِيحا مف زف ف فِي أفيحاِم حف تفنفبحأ
؟ لفيفِهمف لحمف بِِه عف ب  عفِن الشحرتِ الحِذي تفكف ِ ففنفِدمف الرح بت هف الرح جف طفلفبف وف بح وف ِف الرح كول  يفهووذفا؟ أفلفمف يفخف ِلكو يفهووذفا وف قِيحا مف زف ۭر. هفلف قفتفل  قفتفلفهو حف عف اِمخف وف شفوف
ِدينفِة ف عفلفى هفِذِه الفمف يفِة يفعفاِريمف ففتفنفبحأ ِعيفا ِمن قفرف ِ أووِريحا بفنو ِشمف بت ِم الرح و بِاسف ل  أفيفضا  يفتفنفبحأ جو قفدف كفانف رف فوِسنفا]. وف ا  عفِظيما  ِضدح أفنف نو عفاِملوونف شفرت ففنفحف
ا سفِمعف أووِريحا ِلكو أفنف يفقفتولفهو. ففلفمح هو طفلفبف الفمف سفاِء كفلفمف ؤف كول  الر  اِلِه وف كول  أفبفطف ِلكو يفهوويفاقِيمو وف ا سفِمعف الفمف لفمح ِميفا. وف ِض بِكولتِ كفلفِم إِرف عفلفى هفِذِه الفرف وف
وا أووِريحا ِمنف جو رف فخف رف ففأ عفهو إِلفى ِمصف ال  مف ِرجف بوورف وف رف أفلفنفاثفانف بفنف عفكف ِلكو يفهوويفاقِيمو أونفاسا  إِلفى ِمصف سفلف الفمف فرف . ففأ رف أفتفى إِلفى ِمصف بف وف هفرف افف وف خف

تحى لف ِميفا حف عف إِرف لفِكنح يفدف أفِخيقفامف بفِن شفاففانف كفانفتف مف ثحتفهو فِي قوبووِر بفنِي الشحعفِب. وف حف جو طفرف بفهو بِالسحيفِف وف رف ِلِك يفهوويفاقِيمف ففضف أفتووا بِِه إِلفى الفمف رف وف ِمصف
نفعف ب  ِلي. اصف ِ: [هفكفذفا قفالف الرح بت ِميفا ِمنف الرح ارف هفذفا الفكفلفمو إِلفى إِرف ِلِك يفهووذفا صف لفِك يفهوويفاقِيمف بفِن يووِشيحا مف ففعف ِليفِد الشحعفِب ِليفقفتولووهو. فِي ابفتِدفاِء مو يودف

ِلِك إِلفى مف ِلِك صوورف وف إِلفى مف ونف وف ِلِك بفنِي عفم  إِلفى مف وآبف وف ِلِك مو إِلفى مف ِلِك أفدوومف وف ا إِلفى مف ِسلفهف أفرف ا عفلفى عونفِقكف وف عفلفهف اجف أفنفيفارا  وف بوطا  وف ِلنفففِسكف رو
: هفكفذفا ائِيلف رف نووِد إِلفهو إِسف ب  الفجو ِصِهمف إِلفى سفادفتِِهمف قفائِل : هفكفذفا قفالف رف أفوف ِلِك يفهووذفا. وف قِيحا مف ِليمف إِلفى ِصدف شف سوِل الفقفاِدِمينف إِلفى أوورو يفدوونف بِيفِد الر  صف

نف ا ِلمف توهف طفيف أفعف دوودفةِ وف مف اِعي الفمف بِِذرف ِة وف تِي الفعفِظيمف ِض بِقووح ِه الفرف جف انف الحِذي عفلفى وف يفوف الفحف اِلنفسفانف وف ضف وف نفعفتو الفرف : إِنتِي أفنفا صف تفقوولوونف ِلسفادفتِكومف
هو كول  ِدمو هو. ففتفخف ِدمف قفِل ِليفخف انف الفحف يفوف توهو أفيفضا  حف طفيف أفعف ِلِك بفابِلف عفبفِدي وف رف مف ذفنفصح اِضي ِليفِد نفبووخف النف قفدف دفففعفتو كولح هفِذِه الفرف . وف يفنفيح سونف فِي عف حف

ِدمو لفكفةف الحتِي لف تفخف مف ةف أفِو الفمف يفكوونو أفنح الومح لووك  ِعظفام . وف مو ة  وف هو شوعووب  كفثِيرف ِدمو تفخف ِضِه أفيفضا  ففتفسف قفتو أفرف تحى يفأفتِيف وف نِِه حف ابفنف ابف ابفنفهو وف الش عووِب وف
تحى ب  حف بفإِ يفقوولو الرح الفوف وعِ وف الفجو ةف بِالسحيفِف وف لف إِنتِي أوعفاقِبو تِلفكف الومح ِِ ِلِك بفابف تف نِيِر مف ا تفحف عفلو عونوقفهف الحتِي لف تفجف لف وف ِِ ِلكف بفابف رف مف ذفنفصح نفبووخف
ا مف إِنحمف . لفنحهو لف ِِ ِلكف بفابف وا مف ِدمو : [لف تفخف تِكومو الحِذينف يفقوولوونف لفكومف رف سفحف عفائِِفيكومف وف اِلِميكومف وف حف افِيكومف وف عفرح عووا أفنفتومف لفنفبِيفائِكومف وف مف ا بِيفِدِه. ففلف تفسف أوففنِيفهف
تفِقر  فِي ا تفسف عفلوهف هو أفجف ِدمو تفخف ِلِك بفابِلف وف تف نِيِر مف ا تفحف ِخلو عونوقفهف ةو الحتِي تودف الومح ِلكووا. وف دفكومف ففتفهف رو لفطف ِضكومف وف وونف لفكومف بِالفكفِذِب ِليوبفِعدووكومف ِمنف أفرف يفتفنفبحأ

وهو ِدمو اخف ِلِك بفابِلف وف تف نِيِر مف نفاقفكومف تفحف ِخلووا أفعف ِلكف يفهووذفا بِكولتِ هفذفا الفكفلفِم قفائِل : [أفدف قِيحا مف تو ِصدف كفلحمف ا]. وف كونو بِهف تفسف ا وف لوهف تفعفمف ب  وف ا يفقوولو الرح ِضهف أفرف
عووا ِلكفلفِم مف ؟ ففلف تفسف لف ِِ ِلكف بفابف ِدمو مف ِة الحتِي لف تفخف ب  عفِن الومح لحمف الرح ا تفكف بفإِ كفمف الفوف وعِ وف شفعفبوكف بِالسحيفِف بِالفجو وتوونف أفنفتف وف اذفا تفمو يووا. ِلمف احف بفهو وف شفعف وف
ِمي بِالفكفِذِب وونف بِاسف ب  بفلف هومف يفتفنفبحأ مف يفقوولو الرح ِسلفهو وونف لفكومف بِالفكفِذِب. لفنتِي لفمف أورف ا يفتفنفبحأ مف إِنحمف ِلكف بفابِلف لفنحهو وا مف ِدمو : لف تفخف الفنفبِيفاِء الحِذينف يفقوولوونف لفكومف

بِيفائِكومو الحِذينف عووا ِلكفلفِم أفنف مف : لف تفسف ب  كولح هفذفا الشحعفِب: [هفكفذفا قفالف الرح نفةف وف تو الفكفهف كفلحمف ]. وف وونف لفكومف بِيفاءو الحِذينف يفتفنفبحأ الفنف ِلكووا أفنفتومف وف دفكومف ففتفهف رو لفطف
يووا. احف ِلكف بفابِلف وف وا مف ِدمو . اخف مف عووا لفهو مف وونف لفكومف بِالفكفِذِب. لف تفسف ا يفتفنفبحأ مف إِنحمف . لفنحهو د  سفِريعا  ِمنف بفابِلف ِ سفتورف بت : هفا آنِيفةو بفيفِت الرح وونف لفكومف قفائِِلينف يفتفنفبحأ
نووِد ِلكفيف لف تفذفهفبف إِلفى بفابِلف النِيفةو ِ الفجو بت سحلووا إِلفى رف مف ففلفيفتفوف عفهو ِ مف بت ةو الرح ِلمف إِنف كفانفتف كف ِربفة ؟ ففإِنف كفانووا أفنفبِيفاءف وف ِدينفةو خف اذفا تفِصيرو هفِذِه الفمف ِلمف
عفنف سفائِِر اِعِد وف عفِن الفقفوف ِر وف عفِن الفبفحف ِمدفةِ وف نووِد عفِن الفعف ب  الفجو ِليمف. [لفنحهو هفكفذفا قفالف رف شف فِي أوورو ِلِك يفهووذفا وف بفيفِت مف ِ وف بت الفبفاقِيفةو فِي بفيفِت الرح
كولح ِليمف إِلفى بفابِلف وف شف ِلكف يفهووذفا ِمنف أوورو ِلكو بفابِلف ِعنفدف سفبفيِِه يفكونفيفا بفنف يفهوويفاقِيمف مف رو مف ذفنفصح ذفهفا نفبووخف ِدينفِة الحتِي لفمف يفأفخو النِيفِة الفبفاقِيفِة فِي هفِذِه الفمف

تفى : يوؤف شفِليمف فِي أوورو ِلِك يفهووذفا وف بفيفِت مف ِ وف بت ائِيلف عفِن النِيفِة الفبفاقِيفِة فِي بفيفِت الرح رف نووِد إِلفهو إِسف ب  الفجو ِليمف. إِنحهو هفكفذفا قفالف رف شف أوورو اِف يفهووذفا وف رف أفشف
لفِك تِدفاِء مو دفثف فِي تِلفكف السحنفِة فِي ابف حف ِضعِ]. وف وف د هفا إِلفى هفذفا الفمف أفرو ِعدوهفا وف وصف ب  ففأ ِم اففتِقفاِدي إِيحاهفا يفقوولو الرح تفكوونو هونفاكف إِلفى يفوف ا إِلفى بفابِلف وف بِهف
نفِة امف الفكفهف ِ أفمف بت ورف النحبِيح الحِذي ِمنف ِجبفعوونف قفالف ِلي فِي بفيفِت الرح نفنِيحا بفنف عفزو اِمِس أفنح حف ِر الفخف ابِعفِة فِي الشحهف ِلِك يفهووذفا فِي السحنفِة الرح قِيحا مف ِصدف
ِضعِ كولح آنِيفِة بفيفِت وف د  إِلفى هفذفا الفمف اِن أفرو مف . فِي سفنفتفيفِن ِمنف الزح ِلِك بفابِلف تو نِيرف مف : قفدف كفسفرف ائِيلف رف نووِد إِلفهو إِسف ب  الفجو كولتِ الشحعفِب: [هفكفذفا قفالف رف وف

كولح ِلكف يفهووذفا وف ِضعِ يفكونفيفا بفنف يفهوويفاقِيمف مف وف د  إِلفى هفذفا الفمف أفرو . وف ا إِلفى بفابِلف ذفهفبف بِهف ِضعِ وف وف ِلكو بفابِلف ِمنف هفذفا الفمف رو مف ذفنفصح ذفهفا نفبووخف ِ الحتِي أفخف بت الرح
امف كولتِ الشحعفِب أفمف نفِة وف امف الفكفهف نفنِيحا النحبِيح أفمف ِميفا النحبِي  حف لحمف إِرف ]. ففكف ِلِك بفابِلف ِسرو نِيرف مف ب  لفنتِي أفكف سفبفيِ يفهووذفا الحِذينف ذفهفبووا إِلفى بفابِلف يفقوولو الرح

كولح السحبفيِ ِمنف بفابِلف إِلفى ِ وف بت دح آنِيفةف بفيفِت الرح كف الحِذي تفنفبحأفتف بِِه ففيفرو ب  كفلفمف . ِليوِقِم الرح ب  نفعِ الرح . هفكفذفا ِليفصف : [آِمينف قفالف ِ وف بت اقِِفينف فِي بفيفِت الرح الفوف
عف مف لفِكِن اسف ِضعِ. وف وف هفذفا الفمف

ةۭ  اۭض كفثِيرف ووا عفلفى أفرف تفنفبحأ قفِديِم وف نفذو الف قفبفلفكف مو فِي آذفاِن كولتِ الشحعفِب. إِنح الفنفبِيفاءف الحِذينف كفانووا قفبفِلي وف ا فِي أوذونفيفكف وف لحمو أفنفا بِهف ةف الحتِي أفتفكف هفِذِه الفكفِلمف
قتا ]. لفهو حف سف بح قفدف أفرف ِ عوِرفف ذفِلكف النحبِي  أفنح الرح ِة النحبِيت ِلمف صووِل كف ف بِالسحلفِم ففِعنفدف حو بفإِ. النحبِي  الحِذي تفنفبحأ الفوف الشحرتِ وف ِب وف رف ۭة بِالفحف اِلكف عفِظيمف مف عفلفى مف وف
ِلِك رف مف ذفنفصح ِسرو نِيرف نفبووخف : هفكفذفا أفكف ب  امف كولتِ الشحعفِب: [هفكفذفا قفالف الرح نفنِيحا أفمف قفالف حف هو. وف كفسفرف ِ وف ِميفا النحبِيت نفنِيحا النحبِي  النتِيرف عفنف عونوِق إِرف ذف حف ثومح أفخف

نفنِيحا ا كفسفرف حف ِ بفعفدف مف ِميفا النحبِيت ِ إِلفى إِرف بت ارف كفلفمو الرح ِميفا النحبِي  فِي سفبِيِلِه. ثومح صف انفطفلفقف إِرف اِن عفنف عونوِق كولتِ الش عووِب]. وف مف بفابِلف فِي سفنفتفيفِن ِمنف الزح
ِديۭد. يفارا  ِمنف حف ا أفنف ضا  عفنفهف عفِملفتف ِعوف شفِب وف تف أفنفيفارف الفخف : قفدف كفسفرف ب  نفنِيحا: هفكفذفا قفالف الرح قولف ِلحف ِ: [اذفهفبف وف ِميفا النحبِيت النحبِي  النتِيرف عفنف عونوِق إِرف

ونفهو ِدمو ِلكف بفابِلف ففيفخف رف مف ذفنفصح وا نفبووخف ِدمو لفِء الش عووِب ِليفخف ِديۭد عفلفى عونوِق كولتِ هفؤو عفلفتو نِيرا  ِمنف حف : قفدف جف ائِيلف رف نووِد إِلفهو إِسف ب  الفجو لفنحهو هفكفذفا قفالف رف
عفلفتف هفذفا الشحعفبف يفتحِكلو أفنفتف قفدف جف ِسلفكف وف بح لفمف يورف نفنِيحا. إِنح الرح عف يفا حف مف ِ: [اسف نفنِيحا النحبِيت ِميفا النحبِي  ِلحف قفِل]. ففقفالف إِرف انف الفحف يفوف توهو أفيفضا  حف طفيف قفدف أفعف وف
نفنِيحا اتف حف ِ]. ففمف بت يفاۭن عفلفى الرح تف بِِعصف وتو لفنحكف تفكفلحمف ِض. هفِذِه السحنفةف تفمو ِه الفرف جف : هفئفنفذفا طفاِردوكف عفنف وف ب  عفلفى الفكفِذِب. ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف الرح

نفِة إِلفى الفكفهف ِليمف إِلفى بفِقيحِة شويووخِ السحبفيِ وف شف ِميفا النحبِي  ِمنف أوورو ا إِرف لفهف سف الفِة الحتِي أفرف سف ِر السحابِعِ. هفذفا كفلفمو الرتِ النحبِي  فِي تِلفكف السحنفِة فِي الشحهف
سفاِء يفهووذفا ؤف رو يفاِن وف الفِخصف ِلكفِة وف الفمف ِلِك وف وجِ يفكونفيفا الفمف رو ِليمف إِلفى بفابِلف بفعفدف خو شف رو ِمنف أوورو ذفنفصح إِلفى كولتِ الشحعفِب الحِذينف سفبفاهومف نفبووخف الفنفبِيفاِء وف وف

رف نفصح ذف ِلكو يفهووذفا إِلفى نفبووخف قِيحا مف ا ِصدف مف لفهو سف ِقيحا اللحذفيفِن أفرف يفا بفِن ِحلف رف مف جف شفِليمف بِيفِد أفلفعفاسفةف بفِن شفاففانف وف دحاِدينف ِمنف أوورو الفحف اِرينف وف النحجح ِليمف وف شف أوورو وف
ِرسووا اغف كونووا وف اسف نووا بويووتا  وف . اِبف ِليمف إِلفى بفابِلف شف ائِيلف ِلكولتِ السحبفيِ الحِذي سفبفيفتوهو ِمنف أوورو رف نووِد إِلفهو إِسف ب  الفجو ِلِك بفابِلف إِلفى بفابِلف قفائِل : [هفكفذفا قفالف رف مف
لف تفِقل وا. وا هونفاكف وف ثورو اكف بفنفاۭت وف نف بفنِينف وف اۭل ففيفِلدف طووا بفنفاتِكومف ِلِرجف أفعف ذووا ِلبفنِيكومف نِسفاء  وف خو بفنفاۭت وف ِلدووا بفنِينف وف ذووا نِسفاء  وف هفا. خو رف كولووا ثفمف نحاۭت وف جف
: ائِيلف رف نووِد إِلفهو إِسف ب  الفجو ا يفكوونو لفكومف سفلفم . لفنحهو هفكفذفا قفالف رف ِ لفنحهو بِسفلفِمهف بت ا إِلفى الرح ِلهف ل وا لفجف صف ا وف ِدينفِة الحتِي سفبفيفتوكومف إِلفيفهف لوبووا سفلفمف الفمف اطف وف

ِمي بِالفكفِذِب. أفنفا لفمف وونف لفكومف بِاسف ا يفتفنفبحأ مف إِنحمف ا. لفنحهو ونفهف لحمو لفِمكومو الحتِي تفتفحف عووا لفحف مف لف تفسف افووكومف وف عفرح سفِطكومف وف كومو الحِذينف فِي وف لف تفِغشحكومف أفنفبِيفاؤو
ِضعِ. وف كومف إِلفى هفذفا الفمف دتِ اِلحف بِرف أوقِيمو لفكومف كفلفِمي الصح دوكومف وف اِم سفبفِعينف سفنفة  ِلبفابِلف أفتفعفهح . إِنتِي ِعنفدف تفمف ب  . [لفنحهو هفكفذفا قفالف الرح ب  مف يفقوولو الرح ِسلفهو أورف
ل ونف إِلفيح توصف تفذفهفبوونف وف عوونفنِي وف . ففتفدف اء  جف رف ة  وف ِطيفكومف آِخرف ب  أفففكفارف سفلفۭم لف شفرتۭ لوعف ا عفنفكومف يفقوولو الرح ففتفِكر  بِهف ففتو الفففكفارف الحتِي أفنفا مو لفنتِي عفرف



اِضعِ وف ِمنف كولتِ الفمف ِم وف عوكومف ِمنف كولتِ الومف مف أفجف د  سفبفيفكومف وف أفرو ب  وف دو لفكومف يفقوولو الرح ووجف . ففأ لوبوونفنِي بِكولتِ قفلفبِكومف لوبوونفنِي ففتفِجدوونفنِي إِذف تفطف تفطف . وف عو لفكومف مف فسف ففأ
ِلِك ب  ِللفمف كفذفا قفالف الرح ب  أفنفبِيفاءف فِي بفابِلف ففهف : قفدف أفقفامف لفنفا الرح ِضعِ الحِذي سفبفيفتوكومف ِمنفهو. [لفنحكومف قولفتومف وف د كومف إِلفى الفمف أفرو ب  وف ا يفقوولو الرح توكومف إِلفيفهف دف الحتِي طفرف
نووِد. هفئفنفذفا ب  الفجو عفكومف فِي السحبفيِ: هفكفذفا قفالف رف وا مف جو رو تِكومو الحِذينف لفمف يفخف وف ِدينفِة إِخف اِلِس فِي هفِذِه الفمف ِلكولتِ الشحعفِب الفجف دف وف ِ دفاوو ِسيت اِلِس عفلفى كورف الفجف

اِلِك مف مف قفلفقا  ِلكولتِ مف عفلوهو أفجف بفإِ وف الفوف وعِ وف الفجو مف بِالسحيفِف وف أولفِحقوهو ةِ. وف دفاءف كفلو ِمنف الرح ِديۭء لف يوؤف مف كفتِيۭن رف عفلوهو أفجف ف وف بفأ الفوف وعف وف الفجو لفيفِهِم السحيففف وف ِسلو عف أورف
ِهمف سفلفتو إِلفيف ب  إِذف أفرف عووا ِلكفلفِمي يفقوولو الرح مف مف لفمف يفسف ِل أفنحهو مف إِلفيفِهمف ِمنف أفجف توهو دف ِم الحِذينف طفرف ِميعِ الومف عفارا  فِي جف ِفيرا  وف صف دفهفشا  وف ِض ِحلففا  وف الفرف

. ِليمف إِلفى بفابِلف شف مف ِمنف أوورو لفتوهو سف ِميعف السحبفيِ الحِذينف أفرف ِ يفا جف بت ةف الرح عووا كفِلمف مف تومف ففاسف أفنف . [وف ب  عووا يفقوولو الرح مف لفمف تفسف ِسل  وف رف مو را  وف بفكتِ بِيفاءف مو عفبِيِدي الفنف
ا ِليفِد مف ففعوهو ِمي بِالفكفِذِب. هفئفنفذفا أفدف عفِسيحا اللحذفيفِن يفتفنفبحئفاِن لفكومف بِاسف قِيحا بفِن مف عفنف ِصدف آبف بفِن قوولفيفا وف ائِيلف عفنف أفخف رف نووِد إِلفهو إِسف ب  الفجو هفكفذفا قفالف رف

ِمثفلف قِيحا وف ب  ِمثفلف ِصدف عفلوكف الرح : يفجف نفة  ِلكولتِ سفبفيِ يفهووذفا الحِذينف فِي بفابِلف ففيوقفالو ا لفعف مف ذو ِمنفهو خف توؤف . وف امف عويوونِكومف ا أفمف مف ِلِك بفابِلف ففيفقفتولوهو رف مف ذفنفصح نفبووخف
ِمي كفلفما  كفاِذبا  لفمف ا بِاسف لحمف تفكف ا وف ابِِهمف حف نفيفا بِنِسفاِء أفصف زف ائِيلف وف رف ا عفِملف قفبِيحا  فِي إِسف ِل أفنحهومف ِلكو بفابِلف بِالنحاِر. ِمنف أفجف ا مف آبف اللحذفيفِن قفلفهومف أفخف

سفائِلف سفلفتف رف ِل أفنحكف أفرف : ِمنف أفجف ائِيلف رف نووِد إِلفهو إِسف ب  الفجو لحمف رف ِ: هفكفذفا تفكف لفِميت عفيفا النتِحف قولف ِلشفمف . [وف ب  الشحاِهدو يفقوولو الرح أفنفا الفعفاِرفو وف ا بِِه وف أووِصِهمف
ضا  عفنف ب  كفاِهنا  ِعوف عفلفكف الرح نفِة قفائِل : قفدف جف إِلفى كولتِ الفكفهف عفِسيحا الفكفاِهِن وف يفا بفِن مف ففنف إِلفى صف ِليمف وف شف ِمكف إِلفى كولتِ الشحعفِب الحِذي فِي أوورو بِاسف

ِميفا رف إِرف جو اذفا لفمف تفزف النف ِلمف قويووِد. وف الف ةِ وف ففعوهو إِلفى الفِمقفطفرف تفنفبتِۭئ ففتفدف مو نووۭن وف جف ۭل مف جو ِ ِلكولتِ رف بت كفلفءف فِي بفيفِت الرح يفهوويفادفاعف الفكفاِهِن ِلتفكوونووا وو
يفا ففنف أف صف هفا]. ففقفرف رف كولووا ثفمف نحاۭت وف ِرسووا جف اغف كونووا وف اسف نووا بويووتا  وف تفِطيلفة . ابف سف ا مو سفلف إِلفيفنفا إِلفى بفابِلف قفائِل  إِنحهف . لفنحهو ِلذفِلكف أفرف تفنفبتِئف لفكومف الفعفنفاثووثِيح الفمو
:ِ لفِميت عفيفا النتِحف ب  ِلشفمف ِسلف إِلفى كولتِ السحبفيِ قفائِل : هفكفذفا قفالف الرح ِميفا: [أفرف ِ إِلفى إِرف بت ارف كفلفمو الرح ِ. ثومح صف ِميفا النحبِيت الفةف فِي أوذونفيف إِرف سف الفكفاِهنو هفِذِه الرتِ
لفهو. لف نفسف لفِميح وف عفيفا النتِحف . هفئفنفذفا أوعفاقِبو شفمف ب  عفلفكومف تفتحِكلوونف عفلفى الفكفِذِب. ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف الرح جف ِسلفهو وف أفنفا لفمف أورف ف لفكومف وف يفا قفدف تفنفبحأ عف ِل أفنح شفمف ِمنف أفجف

ِ]. افلفكفلفمو بت يفاۭن عفلفى الرح لحمف بِِعصف ب  لفنحهو تفكف نفعوهو ِلشفعفبِي يفقوولو الرح يفرف الحِذي سفأفصف ى الفخف لف يفرف سفِط هفذفا الشحعفِب وف ِلسو فِي وف يفكوونو لفهو إِنفسفان  يفجف
د  أفرو تو بِِه إِلفيفكف فِي ِسففۭر لفنحهو هفا أفيحام  تفأفتِي وف توبف كولح الفكفلفِم الحِذي تفكفلحمف : اكف ائِيلف رف ب  إِلفهو إِسف لحمف الرح ِ: [هفكفذفا تفكف بت ِميفا ِمنف الرح ارف إِلفى إِرف الحِذي صف

ب  عفنف لحمف بِِه الرح ذفا هووف الفكفلفمو الحِذي تفكف ا]. ففهف تفِلكوونفهف طفيفتو آبفاءفهومف إِيحاهفا ففيفمف ِض الحتِي أفعف مف إِلفى الفرف ِجعوهو أورف يفهووذفا وف ائِيلف وف رف سفبفيف شفعفبِي إِسف
ى كولح اذفا أفرف ! ِلمف عو وا إِنف كفانف ذفكفر  يفضف انفظورو فلووا وف أ لف سفلفم . اِسف ف  وف وف نفا. خف تِعفاۭد سفِمعف تف ارف : صفوف ب  عفنف يفهووذفا: [لفنحهو هفكفذفا قفالف الرح ائِيلف وف رف إِسف
لفِكنحهو قفتو ِضيۭق عفلفى يفعفقووبف وف هووف وف لفيفسف ِمثفلوهو. وف مف عفِظيم  وف ةۭ؟ آِه! لفنح ذفِلكف الفيفوف ففرف ۭه إِلفى صو جف لف كول  وف وح تفحف اِخۭض وف يفِه كفمف قفوف ۭل يفدفاهو عفلفى حف جو رف

ونف ِدمو بفاءو بفلف يفخف تفعفبِدوهو بفعفدو الفغورف لف يفسف بوطفكف وف أفقفطفعو رو هو عفنف عونوِقكف وف ِسرو نِيرف نووِد أفنتِي أفكف ب  الفجو ِم يفقوولو رف يفكوونو فِي ذفِلكف الفيفوف لحصو ِمنفهو. وف سفيوخف
لتِصوكف ِمنف ائِيلو لفنتِي هفئفنفذفا أوخف رف تفِعبف يفا إِسف لف تفرف ب  وف فف يفقوولو الرح ا أفنفتف يفا عفبفِدي يفعفقووبف ففلف تفخف . [أفمح مف هو لفهو مو الحِذي أوقِيمو ِلكفهو دف مف دفاوو مف وف هو بح إِلفهف الرح
ِم ِميعف الومف إِنف أفففنفيفتو جف . وف لتِصفكف ب  لوخف عفكف يفقوولو الرح . لفنتِي أفنفا مف ِعجف زف لف مو تفِريحو وف يفسف ئِن  وف مف يفطف ِجعو يفعفقووبو وف ِض سفبفيِِه ففيفرف لفكف ِمنف أفرف نفسف بفِعيۭد وف
نف . لفيفسف مف ال  ِك عوضف حو رف جو بفِر وف ِك عفِديمو الفجف رو : كفسف ب  ئوكف تفبفِرئفة . لفنحهو هفكفذفا قفالف الرح لف أوبفرتِ ِ وف قت بوكف بِالفحف دتِ فنفتف لف أوففنِيكف بفلف أوؤف توكف إِلفيفِهمف ففأ الحِذينف بفدحدف
ِك قفدف ۭ تفأفِديبف قفاۭس لفنح إِثفمف بفةف عفدووت رف بفتوِك ضف رف لوبووا لفنتِي ضف ِحبتِيِك. إِيحاِك لفمف يفطف قفاقِيرو ِرففادفةۭ. قفدف نفِسيفِك كول  مو ِر. لفيفسف لفِك عف تفِك ِللفعفصف اجف يفقفِضي حف
نفعفتو هفِذِه بِِك. تف قفدف صف طفايفاِك تفعفاظفمف خف ثورف وف ِك قفدف كف ِء لفنح إِثفمف ِك عفِديمو الفبفرف حو رف ِرِك؟ جو ِخينف بِسفبفِب كفسف رو ا بفالوِك تفصف . مف تف طفايفاِك تفعفاظفمف خف كفثورف وف

ِفيِك ِمنف أفشف فودوِك وف ِب. لفنتِي أفرف ففعو كولح نفاِهبِيِك ِللنحهف أفدف لفبا  وف يفكوونو كول  سفاِلبِيِك سف دفائِِك قفاِطبفة  إِلفى السحبفيِ وف يفذفهفبو كول  أفعف كفلو كول  آِكِليِك وف ِلذفِلكف يوؤف
سفاِكنفهو مو مف حف أفرف د  سفبفيف ِخيفاِم يفعفقووبف وف : [هفئفنفذفا أفرو ب  ا.] هفكفذفا قفالف الرح نف الحتِي لف سفائِلف عفنفهف يفوف ِفيحةف ِصهف نف مف قفدف دفعووِك مف . لفنحهو ب  وِحِك يفقوولو الرح رو جو
. ونف غورو لف يفصف مف وف هو مو أوعفظتِ لف يفِقل ونف وف هومف وف ثتِرو أوكف تو اللحِعبِينف وف وف صف دو وف مف مو الفحف جو ِمنفهو رو يفخف كفنو عفلفى عفادفتِِه. وف رو يوسف الفقفصف ا وف ِدينفةو عفلفى تفلتِهف توبفنفى الفمف وف

بوهو أوقفرتِ سفِطِهمف وف اِليِهمف ِمنف وف جو وف رو يفخف مف وف مف ِمنفهو هو اِكمو يفكوونو حف . وف ايِِقيِهمف أوعفاقِبو كولح موضف اِمي وف مف تفثفبوتو أفمف توهو اعف مف جف قفِديِم وف ا فِي الف يفكوونو بفنووهومف كفمف وف
جو رو ِ تفخف بت بفعفةو الرح وف ذفا زف أفنفا أفكوونو لفكومف إِلفها ]. هووف تفكوونوونف ِلي شفعفبا  وف ؟ وف ب  نووف إِلفيح يفقوولو الرح هفنف قفلفبفهو ِليفدف نف هووف هفذفا الحِذي أفرف نوو إِلفيح لفنحهو مف ففيفدف

ا. ونفهف مو قفاِصدف قفلفبِِه. فِي آِخِر الفيحاِم تفففهف تحى يوِقيمف مف حف تحى يفففعفلف وف ِ حف بت و  غفضفِب الرح مو تفد  حو . لف يفرف اِر يفثوورو رف أفِس الفشف . عفلفى رف اِرف  ء  جف ۭب نفوف بِغفضف
: [قفدف ب  هومف يفكوونوونف ِلي شفعفبا ]. هفكفذفا قفالف الرح ائِيلف وف رف ب  أفكوونو إِلفها  ِلكولتِ عفشفائِِر إِسف اِن يفقوولو الرح مف [فِي ذفِلكف الزح

ِل  بفبفتوِك ِمنف أفجف بحة  أفبفِديحة  أفحف حف مف ب  ِمنف بفِعيۭد: [وف اءفى ِلي الرح هو]. تفرف تو لوِريحف ائِيلو ِحينف ِسرف رف يحِة الشحعفبو الفبفاقِي عفِن السحيفِف إِسف ة  فِي الفبفرتِ دف نِعفمف جف وف
وما  . تفغفِرِسينف بفعفدو كورو قفِص اللحِعبِينف ِجينف فِي رف رو تفخف يحنِينف بفعفدو بِدوفووفِِك وف . تفتفزف ائِيلف رف اءف إِسف فبفنِيِك بفعفدو ففتوبفنفيفنف يفا عفذفرف أ ةف. سف مف حف تو لفِك الرح ذفِلكف أفدفمف
نف إِلفى يفوف عفدف إِلفى ِصهف وا ففنفصف ايِمف: قوومو اِطيرو فِي ِجبفاِل أفففرف م  يونفاِدي فِيِه النحوف . لفنحهو يفكوونو يفوف ونف يفبفتفِكرو ةِ. يفغفِرسو الفغفاِرسوونف وف فِي ِجبفاِل السحاِمرف

ب  شفعفبفكف بفِقيحةف لتِصف يفا رف قوولووا: خف وا وف عووا سفبتِحو أفِس الش عووِب. سفمتِ تِفووا بِرف اهف حا  وف وا ِليفعفقووبف ففرف نتِمو : رف ب  ِ إِلفِهنفا. لفنحهو هفكفذفا قفالف الرح بت الرح
ع  عفِظيم  مف عا . جف اِخضو مف الفمف بفلفى وف جو الفحو رف الفعف ى وف مف مو الفعف ِض. بفيفنفهو اِف الفرف رف مف ِمنف أفطف عوهو مف أفجف اِل وف مف ِض الشتِ . هفئفنفذفا آتِي بِِهمف ِمنف أفرف ائِيلف رف إِسف

ائِيلف رف تو ِلسف ا. لفنتِي ِصرف ونف فِيهف ۭة لف يفعفثورو تفِقيمف سف اۭء فِي طفِريۭق مو اِر مف هومف إِلفى أفنفهف . أوسفيتِرو عفاِت أفقوودوهومف ر  بِالتحضف ِجعو إِلفى هونفا. بِالفبوكفاِء يفأفتوونف وف يفرف

اعۭ سوهو كفرف رو يفحف عوهو وف مف ائِيلف يفجف رف دو إِسف بفدتِ قوولووا: [مو ائِِر الفبفِعيدفةِ وف زف وا فِي الفجف بِرو أفخف مو وف ا الومف ِ أفي هف بت ةف الرح عووا كفِلمف مف ِري]. اِسف ايِمو هووف بِكف أفففرف أفبا  وف
ِ عفلفى بت وِد الرح ونف إِلفى جو رو يفجف نف وف يفوف تفففعِ ِصهف رف ونف فِي مو نتِمو يورف ى ِمنفهو. ففيفأفتوونف وف ففكحهو ِمنف يفِد الحِذي هووف أفقفوف بح ففدفى يفعفقووبف وف قفِطيعفهو]. لفنح الرح
اءو رف حو الفعفذف لف يفعوودوونف يفذووبوونف بفعفدو. ِحينفئِۭذ تفففرف يحا وف نحۭة رف مف كفجف تفكوونو نفففسوهو الفبفقفِر. وف عفلفى أفبفنفاِء الفغفنفِم وف يفِت وف عفلفى الزح ِر وف مف عفلفى الفخف الفِحنفطفِة وف

بفعو شفعفبِي يفشف نفِة ِمنف الدحسفِم وف ِوي نفففسف الفكفهف أورف . وف نِِهمف زف مف ِمنف حو هو حو أوففرتِ يِهمف وف أوعفزتِ ۭب وف مف إِلفى طفرف هو حف لو نفوف ِ وت أوحف عا . وف الش يووخو مف الش بحانو وف قفِص وف بِالرح
لفِدهفا ى عفنف أفوف تفأفبفى أفنف تفتفعفزح لفِدهفا وف اِحيلو تفبفِكي عفلفى أفوف . رف ر  ح  بوكفاء  مو ِة نفوف امف ت  سوِمعف فِي الرح وف : [صف ب  . هفكفذفا قفالف الرح ب  وِدِه يفقوولو الرح ِمنف جو
ِجعوونف . ففيفرف ب  ِلِك يفقوولو الرح اء  ِلعفمف زف دو جف وعِ لفنحهو يووجف يفنفيفِك عفِن الد مو عف تفِك عفِن الفبوكفاِء وف وف نفِعي صف : [امف ب  ]. هفكفذفا قفالف الرح وِدينف جو وف مف لفيفسووا بِمف لفنحهو
يفِر ۭل غف فدحبفتو كفِعجف بفتفنِي ففتفأ : [أفدح ايِمف يفنفتفِحبو عا  سفِمعفتو أفففرف . سفمف ِمِهمف نفاءو إِلفى توخو ِجعو الفبف ]. ففيفرف ب  تِِك يفقوولو الرح اء  ِلِخرف جف دو رف يووجف . وف ِ ِض الفعفدووت ِمنف أفرف
لفتو مف ِجلفتو لفنتِي قفدف حف خف ِزيتو وف ِذي. خف ففقفتو عفلفى ففخف بفعفدف تفعفل ِمي صف تو وف وِعي نفِدمف جو ب  إِلفِهي. لفنتِي بفعفدف رو فتووبف لفنحكف أفنفتف الرح بفنِي ففأ ِ وۭض. تفوت رو مف

ة  مف حف شفائِي إِلفيفِه. رف نحتف أفحف ِل ذفِلكف حف را . ِمنف أفجف هو بفعفدو ِذكف تو بِِه أفذفكورو ا تفكفلحمف ؟ لفنتِي كولحمف ِسر  لفد  مو ايِمو ابفن  عفِزيز  لفدفيح أفوف وف ]. هفلف أفففرف عفارف ِصبفايف
اءف ِجِعي يفا عفذفرف ا. ارف كحِة الطحِريِق الحتِي ذفهفبفِت فِيهف وف الستِ عفِلي قفلفبفِك نفحف ابا . اجف عفِلي ِلنفففِسِك أفنفصف ى. اجف . اِنفِصبِي ِلنفففِسِك صوو  ب  هو يفقوولو الرح مو حف أفرف



ۭل. جو ِض. أونفثفى توِحيطو بِرف ِديثا  فِي الفرف لفقف شفيفئا  حف بح قفدف خف ةو؟ لفنح الرح تفدح رف ا الفبِنفتو الفمو تفى تفطووفِينف أفيحتوهف تحى مف دونِِك هفِذِه. حف ِجِعي إِلفى مو . ارف ائِيلف رف إِسف
كفنف الفبِرتِ سف ب  يفا مف : يوبفاِركوكف الرح مف يفهو د  سفبف ا أفرو ا ِعنفدفمف دونِهف فِي مو ِض يفهووذفا وف ةف فِي أفرف : [سفيفقوولوونف بفعفدو هفِذِه الفكفِلمف ائِيلف رف نووِد إِلفهو إِسف ب  الفجو هفكفذفا قفالف رف

فتو كولح نفففۭس لف مف عفيِيفةف وف يفتو النحففسف الفمو وف . لفنتِي أفرف عفانف ونف الفقوطف حو الحِذينف يوسفرتِ ونف وف عا  الفففلححو دونِِه مف كول  مو كونو فِيِه يفهووذفا وف . ففيفسف قفدحسو بفلو الفمو ا الفجف يفا أفي هف

عِ رف زف عِ إِنفسفاۭن وف رف بفيفتف يفهووذفا بِزف ائِيلف وف رف عو بفيفتف إِسف رف أفزف ب  وف ِمي]. هفا أفيحام  تفأفتِي يفقوولو الرح لفذح ِلي نفوف تو وف نفظفرف تفيفقفظفتو وف ذفائِبفۭة. عفلفى ذفِلكف اسف
. فِي تِلفكف ب  ِس يفقوولو الرح الفغفرف لفيفِهمف ِللفبِنفاِء وف رو عف هف الفذفى كفذفِلكف أفسف اِلهفلفِك وف ِض وف الفقفرف ِم وف دف الفهف لفيفِهمف ِلِلقفتِلفعِ وف تو عف ا سفِهرف يفكوونو كفمف اۭن. وف يفوف حف
سو رف ِرمف تفضف بِِه]. كول  إِنفسفاۭن يفأفكولو الفِحصف وتو بِذفنف اِحۭد يفمو : [كول  وف ]. بفلف ِرسفتف نفاِء ضف نفانو الفبف أفسف ِرما  وف الفيحاِم لف يفقوولوونف بفعفدو: [البفاءو أفكفلووا ِحصف

مف توهو سفكف مف أفمف عف آبفائِِهمف يفوف ِد الحِذي قفطفعفتوهو مف الفعفهف ِديدا . لفيفسف كف دا  جف عف بفيفِت يفهووذفا عفهف مف ائِيلف وف رف عف بفيفِت إِسف أفقفطفعو مف ب  وف نفانوهو. هفا أفيحام  تفأفتِي يفقوولو الرح أفسف
ائِيلف بفعفدف تِلفكف رف عف بفيفِت إِسف دو الحِذي أفقفطفعوهو مف . بفلف هفذفا هووف الفعفهف ب  مف يفقوولو الرح توهو ففضف ِدي ففرف رف ِحينف نفقفضووا عفهف ِض ِمصف مف ِمنف أفرف هو ِرجف بِيفِدِهمف لوخف
اِحۭد ونف بفعفدو كول  وف لف يوعفلتِمو هومف يفكوونوونف ِلي شفعفبا . وف مف إِلفها  وف أفكوونو لفهو ا عفلفى قولووبِِهمف وف توبوهف أفكف عفلو شفِريعفتِي فِي دفاِخِلِهمف وف : أفجف ب  الفيحاِم يفقوولو الرح

لف ففحو عفنف إِثفِمِهمف وف . لفنتِي أفصف ب  ِغيِرِهمف إِلفى كفبِيِرِهمف يفقوولو الرح مف سفيفعفِرفوونفنِي ِمنف صف مف كولحهو ] لفنحهو بح ِرفووا الرح : [اعف اهو قفائِِلينف اِحۭد أفخف كول  وف اِحبفهو وف صف
هو اجو وف رف ِحينف تفِعج  أفمف اِجرو الفبفحف ةِ لفيفل  الزح اءف وِم ِلِلضف الن جو ِر وف ائِضف الفقفمف ففرف ارا  وف ةِ نفهف اءف سف ِلِلضف اِعلو الشحمف ب  الفجف مف بفعفدو. هفكفذفا قفالف الرح ِطيحتفهو أفذفكورو خف

اِمي كولح ة  أفمف ائِيلف أفيفضا  يفكوف  ِمنف أفنف يفكوونف أومح رف لف إِسف ب  ففإِنح نفسف اِمي يفقوولو الرح ولو ِمنف أفمف ائِضو تفزو هو: [إِنف كفانفتف هفِذِه الفففرف مو نووِد اسف ب  الفجو رف
ائِيلف رف ِل إِسف فوضو كولح نفسف ففلو ففإِنتِي أفنفا أفيفضا  أفرف ِض ِمنف أفسف توففحفصو أفسفاسفاتو الفرف قو وف اتو توقفاسو ِمنف ففوف اوف : إِنف كفانفِت السحمف ب  الفيحاِم. هفكفذفا قفالف الرح

يفطو جو بفعفدو خف رو يفخف اِويفِة وف نفنفئِيلف إِلفى بفاِب الزح جِ حف ِ ِمنف بورف بت ِدينفةو ِللرح توبفنفى الفمف ب  وف ]. هفا أفيحام  تفأفتِي يفقوولو الرح ب  ِملووا يفقوولو الرح ا عف ِل كولتِ مف ِمنف أفجف
اِويفِة بفاِب ونف إِلفى زف رو اِدي قفدف قووِل إِلفى وف كول  الفحو اِد وف مف الرح ثفِث وف اِدي الفجو يفكوونو كول  وف عفةف وف وف تفِديرو إِلفى جف يفسف اِربف وف ِة جف قفابِلفهو عفلفى أفكفمف الفِقيفاِس مو

ِلِك يفهووذفا (ِهيف قِيحا مف ةِ ِلِصدف ِ فِي السحنفِة الفعفاِشرف بت ِميفا ِمنف الرح تف إِلفى إِرف ارف ةو الحتِي صف دفمو إِلفى الفبفِد. افلفكفِلمف لف توهف ِ. لف توقفلفعو وف بت سا  ِللرح قا  قودف يفِل شفرف الفخف
ِن الحِذي فِي بفيفِت جف بووسا  فِي دفاِر الستِ حف ِميفا النحبِي  مف كفانف إِرف ِليمف وف شف اِصرو أوورو ِلِك بفابِلف يوحف يفشو مف كفانف ِحينفئِۭذ جف ) وف رف ذفنفصح ةف ِلنفبووخف السحنفةو الثحاِمنفةو عفشفرف
قِيحا ِصدف ذوهفا؟ وف ِلِك بفابِلف ففيفأفخو ِدينفةف ِليفِد مف ففعو هفِذِه الفمف : هفئفنفذفا أفدف ب  اذفا تفنفبحأفتف قفائِل  هفكفذفا قفالف الرح بفسفهو قفائِل : [ِلمف ِلكف يفهووذفا حف قِيحا مف ِلِك يفهووذفا لفنح ِصدف مف
قِيحا إِلفى بفابِلف ففيفكوونو هونفاكف يفِسيرو بِِصدف يفنفيفِه وف يفاِن عف عفيفنفاهو تفرف هو ففما  ِلففۭم وف لتِمو يوكف ِلِك بفابِلف وف ففعو ِليفِد مف ا يودف ِلكو يفهووذفا لف يوففِلتو ِمنف يفِد الفِكلفدفانِيتِينف بفلف إِنحمف مف

كف يفأفتِي ئِيلو بفنو شفل ومف عفمتِ نفمف ذفا حف تف إِلفيح قفائِلفة : هووف ارف ِ صف بت ةو الرح ِميفا: [كفِلمف ]. ففقفالف إِرف ونف حو بفتومو الفِكلفدفانِيتِينف لف تفنفجف ارف . إِنف حف ب  تفِقدفهو يفقوولو الرح تحى أففف حف
ِ إِلفى دفاِر بت ِة الرح ِلمف سفبف كف ي حف ئِيلو ابفنو عفمتِ نفمف اءف إِلفيح حف اِء]. ففجف رف ِفكفاِك ِللشتِ قح الف قفِلي الحِذي فِي عفنفاثووثف لفنح لفكف حف تفِر ِلنفففِسكف حف إِلفيفكف قفائِل : اشف
ا ففتو أفنحهف ]. ففعفرف تفِرِه ِلنفففِسكف . اشف لفكف الفِفكفاكو ِث وف قح اِلرف ِض بِنفيفاِمينف لفنح لفكف حف قفِلي الحِذي فِي عفنفاثووثف الحِذي فِي أفرف تفِر حف قفالف ِلي: [اشف ِن وف جف الستِ

تو تفمف خف توهو فِي صفكتۭ وف كفتفبف ِة. وف نفتو لفهو سفبفعفةف عفشفرف شفاقِل  ِمنف الفِفضح زف وف قفلف الحِذي فِي عفنفاثووثف وف ي الفحف ئِيلف ابفِن عفمتِ نفمف يفتو ِمنف حف تفرف ِ. ففاشف بت ةو الرح كفِلمف
اِء رف تو صفكح الشتِ سفلحمف ففتووحف وف الفمف ِة وف الفففِريضف ِصيحِة وف سفبف الفوف توومف حف خف اِء الفمف رف ذفتو صفكح الشتِ أفخف . وف اِزينف وف ةف بِمف نفتو الفِفضح زف وف دفتو شوهوودا  وف هف أفشف وف

ِن. جف اِلِسينف فِي دفاِر الستِ امف كولتِ الفيفهووِد الفجف اِء أفمف رف ضووا صفكح الشتِ امف الش هووِد الحِذينف أفمف أفمف ي وف ئِيلف ابفِن عفمتِ نفمف امف حف ِسيفا أفمف حف وخف بفِن نِيِريحا بفِن مف ِلبفارو
ففتووحف هفذفا الصحكح الفمف توومف وف خف اِء هفذفا الفمف رف كحيفِن صفكح الشتِ ذف هفذفيفِن الصح : خو ائِيلف رف نووِد إِلفهو إِسف ب  الفجو مف قفائِل : [هفكفذفا قفالف رف هو امف وخف أفمف يفتو بفارو صف أفوف وف
وما  فِي هفِذِه كورو قوول  وف حو ونف بفعفدو بويووتا  وف تفرو : سفيفشف ائِيلف رف نووِد إِلفهو إِسف ب  الفجو ة . لفنحهو هفكفذفا قفالف رف قفيفا أفيحاما  كفثِيرف ۭف ِليفبف زف ا فِي إِنفاۭء ِمنف خف مف عفلفهو اجف وف
ضف الفرف اِت وف اوف نفعفتف السحمف ب  هفا إِنحكف قفدف صف ا السحيتِدو الرح وخف بفِن نِيِريحا: [آِه أفي هف اِء ِلبفارو رف ِليِم صفكتِ الشتِ ِ بفعفدف تفسف بت لحيفتو إِلفى الرح ِض]. ثومح صف الفرف
ِن بفنِيِهمف بفعفدفهومو اِللفهو اِزي ذفنفِب البفاِء فِي ِحضف جف مو سفاِن لولووۭف وف انِعو اِلحف ء . صف لفيفكف شفيف دوودفةِ. لف يفعفسورو عف مف اِعكف الفمف بِِذرف ِة وف تِكف الفعفِظيمف بِقووح

اِحۭد ِق بفنِي آدفمف ِلتوعفِطيف كولح وف تفاِن عفلفى كولتِ طورو ففتووحف يفنفاكف مف ِل الحِذي عف قفاِدر  فِي الفعفمف ةِ وف شوورف هو عفِظيم  فِي الفمف مو نووِد اسف ب  الفجو بحارو رف الفعفِظيمو الفجف
عفلفتف ِلنفففِسكف جف فِي النحاِس وف ائِيلف وف رف فِي إِسف ِم وف رف إِلفى هفذفا الفيفوف ِض ِمصف ائِبف فِي أفرف عفجف عفلفتف آيفاۭت وف اِلِه. الحِذي جف مف ِر أفعف سفبف ثفمف حف قِِه وف سفبف طورو حف
مف هفِذِه يفتفهو طف أفعف ۭة وف اففۭة عفِظيمف خف مف دوودفةۭ وف مف اعۭ مف ِذرف بِيفۭد شفِديدفةۭ وف ائِبف وف عفجف رف بِآيفاۭت وف ِض ِمصف ائِيلف ِمنف أفرف رف تف شفعفبفكف إِسف جف رف أفخف ِم وف ذفا الفيفوف ما  كفهف اسف

. كول  وا فِي شفِريعفتِكف لف سفارو تِكف وف وف عووا ِلصف مف لفمف يفسف تفلفكووهفا وف امف فتووا وف عفسفل . ففأ ضا  تفِفيضو لفبفنا  وف مف إِيحاهفا أفرف لفففتف ِلبفائِِهمف أفنف توعفِطيفهو ضف الحتِي حف الفرف
ِدينفةو ِليفِد الفِكلفدفانِيتِينف قفدف دوفِعفِت الفمف ذووهفا وف ِدينفِة ِليفأفخو ! قفدف أفتووا إِلفى الفمف تفاِرسو . هفا الفمف قفعفتف بِِهمف كولح هفذفا الشحرتِ فوف لووهو ففأ لووهو لفمف يفعفمف مف أفنف يفعفمف تفهو يف صف ا أفوف مف
تفِر ِلنفففِسكف : اشف ب  ا السحيتِدو الرح قفدف قولفتف أفنفتف ِلي أفي هف . وف هفا أفنفتف نفاِظر  دفثف وف تف بِِه ففقفدف حف ا تفكفلحمف مف بفإِ وف الفوف وعِ وف الفجو بفِب السحيفِف وف ا بِسف اِربوونفهف الحِذينف يوحف

ِدينفةو ِليفِد الفِكلفدفانِيتِينف قفدف دوفِعفِت الفمف ِهدف شوهوودا  وف أفشف ۭة وف قفلف بِِفضح .[الفحف
ِدينفةف  ففعو هفِذِه الفمف . هفئفنفذفا أفدف ب  ا؟ ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف الرح ر  مف سفۭد. هفلف يفعفسورو عفلفيح أفمف ب  إِلفهو كولتِ ِذي جف ِميفا: [هفئفنفذفا الرح ِ إِلفى إِرف بت ةو الرح تف كفِلمف ارف ثومح صف
ا ِرقوونفهف يوحف ِدينفةف بِالنحاِر وف ِعلوونف هفِذِه الفمف ِدينفةف ففيوشف اِربوونف هفِذِه الفمف ذوهفا. ففيفأفتِي الفِكلفدفانِي ونف الحِذينف يوحف ِلِك بفابِلف ففيفأفخو رف مف نفصح ذف ِليفِد نفبووخف ِليفِد الفِكلفدفانِيتِينف وف

نفعووا الشحرح فِي عفيفنفيح بفنِي يفهووذفا صف ائِيلف وف رف ى ِليوِغيظوونِي. لفنح بفنِي إِسف رف ۭة أوخف سفكفبووا سفكفائِبف ِلِلهف ا ِللفبفعفِل وف وا عفلفى سوطووِحهف رو الفبويووتف الحتِي بفخح وف
ِم الحِذي فِيِه ِلغفيفِظي ِمنف الفيفوف بِي وف تف ِلي ِلغفضف ارف ِدينفةف قفدف صف . لفنح هفِذِه الفمف ب  ِل أفيفِديِهمف يفقوولو الرح ائِيلف أفغفاظوونِي بِعفمف رف . لفنح بفنِي إِسف نفذو ِصبفاهومف مو

مف لووكوهو مو ِملووهو ِليوِغيظوونِي بِِه هومف وف بفنِي يفهووذفا الحِذي عف ائِيلف وف رف ِل كولتِ شفرتِ بفنِي إِسف ِهي ِمنف أفجف جف اِم وف ا ِمنف أفمف ِم لفنفِزعفهف بفنووهفا إِلفى هفذفا الفيفوف
عووا مف مف لفمف يفسف لفِكنحهو عفلتِما  وف مو را  وف بفكتِ مف مو توهو لحمف قفدف عف هف وف جف لووا ِلي الفقفففا لف الفوف وح قفدف حف . وف ِليمف شف سوكحانو أوورو الو يفهووذفا وف ِرجف هومف وف أفنفبِيفاؤو مف وف نفتوهو كفهف هومف وف سفاؤو ؤف رو وف
وا بفنِيِهمف اِدي ابفِن ِهن ومف ِليوِجيزو تفِفعفاِت ِللفبفعفِل الحتِي فِي وف رف بفنووا الفمو سووهو. وف ِمي ِليونفجتِ هفاتِِهمف فِي الفبفيفِت الحِذي دوِعيف بِاسف رو كف عووا مف ضف با . بفلف وف ِليفقفبفلووا أفدف
النف ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف . [وف ِطئو عفلووا يفهووذفا يوخف سف ِليفجف جف لووا هفذفا الرتِ ِعدف عفلفى قفلفبِي ِليفعفمف لف صف رف الحِذي لفمف أووِصِهمف بِِه وف ولفكف الفمف بفنفاتِِهمف فِي النحاِر ِلمو وف

اِضي الحتِي مف ِمنف كولتِ الفرف عوهو مف بفإِ. هفئفنفذفا أفجف الفوف وعِ وف الفجو ِلِك بفابِلف بِالسحيفِف وف ا قفدف دوفِعفتف ِليفِد مف ِدينفِة الحتِي تفقوولوونف إِنحهف ائِيلف عفنف هفِذِه الفمف رف ب  إِلفهو إِسف الرح
ِطيِهمف أوعف مف إِلفها . وف أفنفا أفكوونو لفهو يفكوونوونف ِلي شفعفبا  وف . وف مف آِمنِينف نوهو أوسفكتِ ِضعِ وف وف د هومف إِلفى هفذفا الفمف أفرو ۭط عفِظيۭم وف بفسفخف غفيفِظي وف بِي وف ا بِغفضف مف إِلفيفهف توهو دف طفرف

ِسنف إِلفيفِهمف مف لوحف ِجعو عفنفهو دا  أفبفِديتا  أفنتِي لف أفرف مف عفهف أفقفطفعو لفهو . وف لفِدِهمف بفعفدفهومف يفِر أفوف خف يفِرِهمف وف افوونِي كولح الفيحاِم ِلخف اِحدا  ِليفخف طفِريقا  وف اِحدا  وف قفلفبا  وف
بِكولتِ نفففِسي. لفنحهو انفِة بِكولتِ قفلفبِي وف ِض بِالفمف مف فِي هفِذِه الفرف ِرسفهو أفغف ِسنف إِلفيفِهمف وف حو بِِهمف لوحف أفففرف اففتِي فِي قولووبِِهمف ففلف يفِحيدوونف عفنتِي. وف خف عفلو مف أفجف وف

قوولو ى الفحو تفرف . ففتوشف تو بِِه إِلفيفِهمف يفِر الحِذي تفكفلحمف لفيفِهمف كولح الفخف ِلبو أفنفا عف لفبفتو عفلفى هفذفا الشحعفِب كولح هفذفا الشحرتِ الفعفِظيِم هفكفذفا أفجف ا جف . كفمف ب  هفكفذفا قفالف الرح



توبوونف ذفِلكف فِي يفكف ۭة وف قوولف بِِفضح ونف الفحو تفرو . يفشف قفدف دوفِعفتف ِليفِد الفِكلفدفانِيتِينف اۭن وف يفوف بِلف حف ِربفة  بِلف إِنفسفاۭن وف ا خف ِض الحتِي تفقوولوونف إِنحهف فِي هفِذِه الفرف
نووِب لفنتِي دوِن الفجف مو ِل وف دوِن السحهف مو بفِل وف دوِن الفجف مو دوِن يفهووذفا وف فِي مو ِليمف وف شف الفيف أوورو وف حف ِض بِنفيفاِمينف وف ِهدوونف شوهوودا  فِي أفرف يوشف ونف وف تِمو يفخف صوكووۭك وف

ب  ا الرح انِعوهف ب  صف ِن: [هفكفذفا قفالف الرح جف بووس  بفعفدو فِي دفاِر الستِ حف هووف مف ِميفا ثفانِيفة  وف ِ إِلفى إِرف بت ةو الرح تف كفِلمف ارف ]. ثومح صف ب  مف يفقوولو الرح د  سفبفيفهو أفرو
ائِيلف عفنف بويووِت هفِذِه رف ب  إِلفهو إِسف ا. لفنحهو هفكفذفا قفالف الرح ائِصف لفمف تفعفِرففهف عفوف كف بِعفظفائِمف وف بِرف أوخف وِجيبفكف وف عونِي ففأ هو: اودف مو هو اسف وف ا يفهف هفا ِليوثفبتِتفهف رو ِ وت موصف

مف توهو بف رف ووهفا ِمنف ِجيفِف النحاِس الحِذينف ضف لف يفمف اِربووا الفِكلفدفانِيتِينف وف انِيِق: يفأفتوونف ِليوحف جف الفمف تفاِريِس وف تف ِللفمف لووِك يفهووذفا الحتِي هوِدمف عفنف بويووِت مو ِدينفِة وف الفمف
ةف مف كفثفرف ِلنو لفهو أوعف ِفيِهمف وف أفشف ِعلفجا  وف ا ِرففادفة  وف لفيفهف عو عف . هفئفنفذفا أفضف ِهمف ِل كولتِ شفرتِ ِدينفِة لفجف ِهي عفنف هفِذِه الفمف جف تو وف الحِذينف سفتفرف غفيفِظي وف بِي وف بِغفضف

ِفرو كولح ذونووبِِهِم الحتِي أفغف ووا بِِه إِلفيح وف طفأ هومف ِمنف كولتِ إِثفِمِهِم الحِذي أفخف رو أوطفهتِ ِل. وف أفبفنِيِهمف كفالفوح ائِيلف وف رف سفبفيف إِسف د  سفبفيف يفهووذفا وف أفرو انفِة. وف الفمف السحلفِم وف
نفعوهو يفِر الحِذي أفصف عوونف بِكولتِ الفخف مف ِض الحِذينف يفسف ِم الفرف ينفِة لفدفى كولتِ أومف ِللزتِ بِيحِ وف حۭ ِللتحسف مف ففرف . ففتفكوونو ِليف اسف ا عفلفيح الحتِي عفصووا بِهف ا إِلفيح وف ووا بِهف طفأ أفخف
ِضعِ الحِذي وف عو بفعفدو فِي هفذفا الفمف مف : سفيوسف ب  ا. هفكفذفا قفالف الرح نفعوهو لفهف ِل كولتِ السحلفِم الحِذي أفصف ِمنف أفجف يفِر وف ِل كولتِ الفخف تفِعدوونف ِمنف أفجف يفرف افوونف وف مف ففيفخف عفهو مف

ِب تو الطحرف وف ۭة صف لف بفِهيمف لف سفاِكۭن وف ِربفِة بِلف إِنفسفاۭن وف ِليمف الفخف شف اِرعِ أوورو فِي شفوف دوِن يفهووذفا وف اۭن فِي مو يفوف بِلف حف ِرب  بِلف إِنفسفاۭن وف تفقوولوونف إِنحهو خف
تو تفهو. صفوف مف حف اِلح  لفنح إِلفى الفبفِد رف بح صف نووِد لفنح الرح بح الفجو دووا رف مف : احف تو الفقفائِِلينف وف وِس صف تو الفعفرو وف صف تو الفعفِريِس وف حِ صفوف تو الفففرف وف صف وف

نووِد: سفيفكوونو بفعفدو فِي هفذفا ب  الفجو . هفكفذفا قفالف رف ب  ِل يفقوولو الرح ِض كفالفوح د  سفبفيف الفرف ِ لفنتِي أفرو بت ِر إِلفى بفيفِت الرح ِة الش كف الحِذينف يفأفتوونف بِذفبِيحف
فِي نووِب وف دوِن الفجف مو ِل وف دوِن السحهف مو بفِل وف دوِن الفجف بِِضينف الفغفنفمف. فِي مو رف عفاةِ الفمو كفنو الر  سف دونِِه مف فِي كولتِ مو ۭة وف لف بفِهيمف ِرِب بِلف إِنفسفاۭن وف ِضعِ الفخف وف الفمف

ةف أوقِيمو الفكفِلمف ب  وف . [هفا أفيحام  تفأفتِي يفقوولو الرح ب  ِصي يفقوولو الرح حف تف يفدفيِ الفمو ر  أفيفضا  الفغفنفمو تفحف دوِن يفهووذفا تفمو فِي مو ِليمف وف شف الفيف أوورو وف حف ِض بِنفيفاِمينف وف أفرف
ا  بِرت ل  وف ِري عفدف نف الفبِرتِ ففيوجف دف غوصف اِن أونفبِتو ِلدفاوو مف فِي ذفِلكف الزح إِلفى بفيفِت يفهووذفا. فِي تِلفكف الفيحاِم وف ائِيلف وف رف ا إِلفى بفيفِت إِسف تو بِهف ةف الحتِي تفكفلحمف اِلحف الصح

دف : لف يفنفقفِطعو ِلدفاوو ب  نفا]. لفنحهو هفكفذفا قفالف الرح ب  بِر  ى بِِه [الرح ا تفتفسفمح هفذفا مف ِليمو آِمنفة  وف شف كونو أوورو تفسف لوصو يفهووذفا وف ِض. فِي تِلفكف الفيحاِم يفخف فِي الفرف
ة  كولح يتِئو ذفبِيحف يوهف ة  وف ِرقو تفقفِدمف يوحف قفة  وف رف حف ِعدو مو اِمي يوصف نفِة اللحِويتِينف إِنفسفان  ِمنف أفمف لف يفنفقفِطعو ِللفكفهف ائِيلف وف رف ِ بفيفِت إِسف ِسيت ِلسو عفلفى كورف إِنفسفان  يفجف

لف لفيفل  فِي ار  وف تحى لف يفكوونف نفهف عف اللحيفِل حف ِدي مف عفهف اِر وف عف النحهف ِدي مف تومف عفهف : إِنف نفقفضف ب  ِميفا: [هفكفذفا قفالف الرح ِ إِلفى إِرف بت ةو الرح تف كفِلمف ارف الفيحاِم]. ثومح صف
اِت اوف نفدف السحمف ا أفنح جو . كفمف اِدِميح نفِة خف عف اللحِويتِينف الفكفهف مف ِسيتِِه وف اِلكا  عفلفى كورف بفِدي يونفقفضو ففلف يفكوونو لفهو ابفن  مف دف عف عف دفاوو ِدي أفيفضا  مف ا ففإِنح عفهف قفتِِهمف وف
لحمف بِِه ا تفكف ى مف ا تفرف ِميفا: [أفمف ِ إِلفى إِرف بت ةو الرح تف كفِلمف ارف ]. ثومح صف اِدِميح اللحِويتِينف خف دف عفبفِدي وف لف دفاوو صفى هفكفذفا أوكفثتِرو نفسف ِر لف يوحف لف الفبفحف مف رف لف يوعفد  وف
: إِنف ب  . هفكفذفا قفالف الرح مف هو امف ة  أفمف تحى لف يفكوونووا بفعفدو أومح وا شفعفبِي حف تفقفرو ا. ففقفِد احف مف هو ففضف ب  قفدف رف ا الرح هومف تفارف تفيفِن اللحتفيفِن اخف : إِنح الفعفِشيرف هفذفا الشحعفبو

كحاما  ِلِه حو ذو ِمنف نفسف دف عفبفِدي ففلف آخو دفاوو لف يفعفقووبف وف فوضو نفسف ِض ففإِنتِي أفيفضا  أفرف الفرف اِت وف اوف ائِضف السحمف اللحيفِل ففرف اِر وف عف النحهف ِدي مف عفلف عفهف كونفتو لفمف أفجف
ِلكو بفابِلف نفصحرو مف ذف ِ ِحينف كفانف نفبووخف بت ِميفا ِمنف الرح تف إِلفى إِرف ارف ةو الحتِي صف ]. افلفكفِلمف مف هو مو حف أفرف مف وف يفهو د  سفبف يفعفقووبف لفنتِي أفرو اقف وف حف إِسف اِهيمف وف ِل إِبفرف ِلنفسف
قولف : اذفهفبف وف ائِيلف رف ب  إِلفهو إِسف ا: [هفكفذفا قفالف الرح دونِهف كول  مو ِليمف وف شف اِربوونف أوورو كول  الش عووِب يوحف اِضي سولفطفاِن يفِدِه وف اِلِك أفرف مف كول  مف يفِشِه وف كول  جف وف

ففعو تودف سفاكا  وف سفكو إِمف أفنفتف لف توففِلتو ِمنف يفِدِه بفلف تومف ا بِالنحاِر. وف ِرقوهف ِلِك بفابِلف ففيوحف ِدينفةف ِليفِد مف ففعو هفِذِه الفمف : هفئفنفذفا أفدف ب  ِلِك يفهووذفا: هفكفذفا قفالف الرح قِيحا مف ِلِصدف
ب  ِمنف ِلكف يفهووذفا. هفكفذفا قفالف الرح قِيحا مف ِ يفا ِصدف بت ةف الرح عف كفِلمف مف لفِكِن اسف . وف تفذفهفبو إِلفى بفابِلف هو ففما  ِلففۭم وف لتِمو توكف ِلِك بفابِلف وف نفيف مف يفنفاكف عفيف ى عف تفرف ِليفِدِه وف

: آِه يفا سفيتِدو. يفنفدوبوونفكف قفائِِلينف ِرقوونف لفكف وف ِلينف الحِذينف كفانووا قفبفلفكف هفكفذفا يوحف لووِك الفوح اِق آبفائِكف الفمو رف بِإِحف وتو وف وتو بِالسحيفِف. بِسفلفۭم تفمو : لف تفمو تِكف ِجهف
اِربو ِلِك بفابِلف يوحف يفشو مف شفِليمف إِذف كفانف جف ِلكف يفهووذفا بِكولتِ هفذفا الفكفلفِم فِي أوورو قِيحا مف ِميفا النحبِي  ِصدف لحمف إِرف ]. ففكف ب  ِة يفقوولو الرح تو بِالفكفِلمف لفنتِي أفنفا تفكفلحمف

ِميفا ِمنف تف إِلفى إِرف ارف ةو الحتِي صف ِصينفتفيفِن. الفكفِلمف ِدينفتفيفِن حف دوِن يفهووذفا مف عفِزيقفةف. لفنح هفاتفيفِن بفِقيفتفا فِي مو دوِن يفهووذفا الفبفاقِيفِة: لفِخيشف وف كولح مو ِليمف وف شف أوورو
انِيح تفهو الفِعبفرف اِحۭد أفمف كول  وف بفدفهو وف اِحۭد عف ِلقف كول  وف ِليمف ِليونفادووا بِالفِعتفِق أفنف يوطف شف عف كولتِ الشحعفِب الحِذي فِي أوورو دا  مف قِيحا عفهف ِلِك ِصدف عِ الفمف ِ بفعفدف قفطف بت الرح

ِلقووا ِد أفنف يوطف لووا فِي الفعفهف كول  الشحعفِب الحِذينف دفخف سفاِء وف ؤف ا سفِمعف كول  الر  د . ففلفمح ِه الفيفهووِديحيفِن) أفحف يف وف ا (أفيف أفخف بِدفهومف تفعف تحى لف يفسف يفِن حف رح انِيحةف حو الفِعبفرف وف
اءف الحِذينف اِلمف عووا الفعفبِيدف وف جف فرف مف عفادووا بفعفدف ذفِلكف ففأ لفِكنحهو لفقووا. وف أفطف ا بفعفدو أفطفاعووا وف تفعفبِدووهومف لف يفسف يفِن وف رح تفهو حو اِحۭد أفمف كول  وف هو وف اِحۭد عفبفدف كول  وف

مف عف آبفائِكومف يفوف دا  مف : أفنفا قفطفعفتو عفهف ائِيلف رف ب  إِلفهو إِسف ِميفا: [هفكفذفا قفالف الرح ِ إِلفى إِرف بت ةو الرح تف كفِلمف ارف اء . ففصف إِمف عووهومف عفبِيدا  وف ضف أفخف ارا  وف رف لفقووهومف أفحف أفطف
كف ِستح ِسنِينف دفمف خف انِيح الحِذي بِيعف لفكف وف اهو الفِعبفرف اِحۭد أفخف ِلقوونف كول  وف ايفِة سفبفعِ ِسنِينف توطف رف ِمنف بفيفِت الفعفبِيِد قفائِل : فِي نِهف ِض ِمصف مف ِمنف أفرف توهو جف رف أفخف
نفاِدينف بِالفِعتفِق تفِقيم  فِي عفيفنفيح مو سف ا هووف مو ففعفلفتومف مف مف وف عفتومف أفنفتومو الفيفوف جف قفدف رف . وف مف الووا أوذونفهو لف أفمف كومف ِلي وف عف آبفاؤو مف لفِكنف لفمف يفسف . وف ا  ِمنف ِعنفِدكف رت ِلقوهو حو ففتوطف

تفهو اِحۭد أفمف كول  وف اِحۭد عفبفدفهو وف تومف كول  وف عف جف أفرف ِمي وف تومو اسف دفنحسف تومف وف ِمي. ثومح عودف اِمي فِي الفبفيفِت الحِذي دوِعيف بِاسف دا  أفمف قفطفعفتومف عفهف اِحبِِه وف اِحۭد إِلفى صف كول  وف
عووا ِلي ِلتونفادووا بِالفِعتفِق كول  مف تومف لفمف تفسف : أفنف ب  . ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف الرح اء  إِمف وهومف ِليفكوونووا لفكومف عفبِيدا  وف عفتومو ضف أفخف فوِسِهمف وف ارا  لفنف رف وهوم أفحف لفقفتومو الحِذينف أفطف

ب  اِحبِِه. هفئفنفذفا أونفاِدي لفكومف بِالفِعتفِق يفقوولو الرح اِحۭد إِلفى صف كول  وف اِحۭد إِلفى أفِخيِه وف وف
اِمي.  ِد الحِذي قفطفعووهو أفمف وا كفلفمف الفعفهف ِدي الحِذينف لفمف يوِقيمو ففعو النحاسف الحِذينف تفعفد وا عفهف أفدف ِض. وف اِلِك الفرف مف عفلوكومف قفلفقا  ِلكولتِ مف أفجف وعِ وف الفجو بفإِ وف الفوف ِللسحيفِف وف

وا ازو ِض الحِذينف جف كولح شفعفِب الفرف نفةف وف الفكفهف يفانف وف شفِليمف الفِخصف سفاءف أوورو ؤف رو سفاءف يفهووذفا وف ؤف عفتفيفِه. رو وا بفيفنف قِطف ازو جف لف الحِذي قفطفعووهو إِلفى اثفنفيفِن وف الفِعجف
ِلكف يفهووذفا قِيحا مف ففعو ِصدف أفدف ِض. وف وِش الفرف حو وو اِء وف ل  ِلطويووِر السحمف مف أفكف ثفثوهو ِليفِد طفاِلبِي نوفووِسِهمف ففتفكوونو جو ائِِهمف وف دف مف ِليفِد أفعف ففعوهو ِل أفدف عفتفيِ الفِعجف بفيفنف قِطف
ِدينفِة د هومف إِلفى هفِذِه الفمف أفرو ب  وف رو يفقوولو الرح . هفئفنفذفا آمو ِعدووا عفنفكومف لف الحِذينف صف ِِ ِلِك بفابف يفِش مف ِليفِد جف ِليفِد طفاِلبِي نوفووِسِهمف وف دفائِِهمف وف هو ِليفِد أفعف سفاءف ؤف رو وف

ِ فِي أفيحاِم يفهوويفاقِيمف بت ِميفا ِمنف الرح تف إِلفى إِرف ارف ةو الحتِي صف ِربفة  بِلف سفاِكۭن]. افلفكفِلمف دونف يفهووذفا خف عفلو مو أفجف ا بِالنحاِر وف ِرقوونفهف يوحف ا وف ذوونفهف يفأفخو ا وف اِربوونفهف ففيوحف
نفيفا بفنف ذفتو يفزف فخف را ]. ففأ مف ِقِهمف خف اسف اِدعِ وف خف ِد الفمف ِ إِلفى أفحف بت لف بِِهمف إِلفى بفيفِت الرح خو ادف مف وف هو لتِمف كف كفابِيتِينف وف ِلِك يفهووذفا: [اِذفهفبف إِلفى بفيفِت الرح بفِن يووِشيحا مف
ِ الحِذي ِل اح جو ِليفا رف دف انفانف بفِن يفجف دفعِ بفنِي حف ِ إِلفى ِمخف بت لفتو بِِهمف إِلفى بفيفِت الرح دفخف كفابِيتِينف وف كولح بفيفِت الرح كولح بفنِيِه وف تفهو وف وف إِخف بفِصينِيفا وف ِميفا بفِن حف إِرف

أفقفدفاحا  را  وف مف لنفة  خف كفابِيتِينف طفاسفاۭت مف امف بفنِي بفيفِت الرح عفلفتو أفمف جف اِرِس الفبفاِب. وف عفِسيحا بفِن شفل ومف حف دفعِ مف قف ِمخف سفاِء الحِذي ففوف ؤف دفعِ الر  انِِب ِمخف بِجف
لف بفنووكومف إِلفى الفبفِد. را  أفنفتومف وف مف بووا خف رف انفا قفائِل : لف تفشف صف كفابف أفبفانفا أفوف را  لفنح يوونفادفابف بفنف رف مف بو خف رف را ]. ففقفالووا: [لف نفشف مف بووا خف رف مو: [اشف قولفتو لفهو وف

ِض ِه الفرف جف ة  عفلفى وف يووا أفيحاما  كفثِيرف كونووا فِي الفِخيفاِم كولح أفيحاِمكومف ِلتفحف لف تفكونف لفكومف بفِل اسف ما  وف لف تفغفِرسووا كفرف عا  وف رف عووا زف رف لف تفزف لف تفبفنووا بفيفتا  وف وف
بفنوونفا نفا وف نِسفاؤو نو وف را  كولح أفيحاِمنفا نفحف مف بف خف رف انفا بِِه أفنف لف نفشف صف ا أفوف كفابف أفبِينفا فِي كولتِ مف ِت يوونفادفابف بفِن رف وف ا. ففسفِمعفنفا ِلصف بوونف فِيهف تفغفرتِ الحتِي أفنفتومف مو



انفا بِِه صف ا أفوف سفبف كولتِ مف عفِملفنفا حف سفِمعفنفا وف ع . ففسفكفنحا فِي الفِخيفاِم وف رف لف زف قفل  وف لف حف م  وف أفنف لف يفكوونف لفنفا كفرف نفانفا وف أفنف لف نفبفنِيف بويووتا  ِلسوكف بفنفاتونفا وف وف
ِمنف يفِش الفِكلفدفانِيتِينف وف ِه جف جف ِليمف ِمنف وف شف لو إِلفى أوورو خو ِض أفنحنفا قولفنفا هفلومح ففنفدف ِلكو بفابِلف إِلفى الفرف رو مف ذفنفصح ِعدف نفبووخف ا صف لفِكنف كفانف لفمح يوونفادفابو أفبوونفا. وف
اِل قولف ِلِرجف : اذفهفبف وف ائِيلف رف نووِد إِلفهو إِسف ب  الفجو ِميفا: [هفكفذفا قفالف رف ِ إِلفى إِرف بت ةو الرح ِلمف تف كف ارف ]. ثومح صف ِليمف شف نحا فِي أوورو . ففسفكف اِميتِينف يفِش الفرف ِه جف جف وف

بووا رف صفى بِِه بفنِيِه أفنف لف يفشف كفابف الحِذي أفوف ؟ قفدف أوقِيمف كفلفمو يوونفادفابف بفِن رف ب  عووا كفلفِمي يفقوولو الرح مف ا تفقفبفلوونف تفأفِديبا  ِلتفسف : أفمف ِليمف شف سوكحاِن أوورو يفهووذفا وف
سفلفتو إِلفيفكومف كولح عفبِيِدي قفدف أفرف عووا ِلي. وف مف لفمف تفسف لتِما  وف كف مو را  وف بفكتِ توكومف مو لحمف أفنفا قفدف كف . وف ِصيحةف أفبِيِهمف مف سفِمعووا وف ِم لفنحهو بووا إِلفى هفذفا الفيفوف رف را  ففلفمف يفشف مف خف

كونووا فِي ى ِلتفعفبودووهفا ففتفسف رف ۭة أوخف اءف آِلهف رف لف تفذفهفبووا وف الفكومف وف مف وا أفعف ِلحو أفصف ِديئفِة وف اِحۭد عفنف طفِريِقِه الرح ِجعووا كول  وف ِسل  قفائِل : ارف رف مو را  وف بفكتِ الفنفبِيفاِء مو
ا ا. أفمح اهومف بِهف صف ِصيحةف أفبِيِهِم الحتِي أفوف وا وف كفابف قفدف أفقفامو تومف ِلي. لفنح بفنِي يوونفادفابف بفِن رف لف سفِمعف . ففلفمف توِميلووا أوذونفكومف وف كومف آبفاءف توكومف وف طفيف ِض الحتِي أفعف الفرف
ِليمف كولح الشحرتِ الحِذي شف عفلفى كولتِ سوكحاِن أوورو ِلبو عفلفى يفهووذفا وف : هفئفنفذفا أفجف ائِيلف رف نووِد إِلفهو إِسف ب  إِلفهو الفجو عف ِلي ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف الرح مف هفذفا الشحعفبو ففلفمف يفسف

ِل . ِمنف أفجف ائِيلف رف نووِد إِلفهو إِسف ب  الفجو : [هفكفذفا قفالف رف كفابِيتِينف ِميفا ِلبفيفِت الرح قفالف إِرف مف ففلفمف يوِجيبووا]. وف توهو دفعفوف عووا وف مف مف ففلفمف يفسف توهو لحمف لفيفِهمف لفنتِي كف تو بِِه عف تفكفلحمف
: لف ائِيلف رف نووِد إِلفهو إِسف ب  الفجو اكومف بِِه ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف رف صف ا أفوف سفبف كولتِ مف ِملفتومف حف عف ايفاهو وف صف تومف كولح وف ِفظف حف ِصيحِة يوونفادفابف أفبِيكومف وف أفنحكومف سفِمعفتومف ِلوف

تف ارف ةف صف ِلِك يفهووذفا أفنح هفِذِه الفكفِلمف ابِعفِة ِليفهوويفاقِيمف بفِن يووِشيحا مف كفانف فِي السحنفِة الرح اِمي كولح الفيحاِم]. وف كفابف إِنفسفان  يفِقفو أفمف يفنفقفِطعو ِليوونفادفابف بفِن رف
ِم عفلفى كولتِ الش عووِب ِمنف الفيفوف عفلفى يفهووذفا وف ائِيلف وف رف توكف بِِه عفلفى إِسف لحمف توبف فِيِه كولح الفكفلفِم الحِذي كف اكف جف ِسففۭر وف ذف ِلنفففِسكف دفرف ِ: [خو بت ِميفا ِمنف الرح إِلفى إِرف

اِحۭد عفنف ِجعووا كول  وف نفعفهو بِِهمف ففيفرف ر  أفنف أفصف ففكتِ عوونف كولح الشحرتِ الحِذي أفنفا مو مف ِم. لفعفلح بفيفتف يفهووذفا يفسف توكف فِيِه ِمنف أفيحاِم يووِشيحا إِلفى هفذفا الفيفوف لحمف الحِذي كف

جِ هو بِِه فِي دفرف لحمف ِ الحِذي كف بت ِميفا كولح كفلفِم الرح وخو عفنف ففِم إِرف وخف بفنف نِيِريحا ففكفتفبف بفارو ِميفا بفارو ]. ففدفعفا إِرف مف ِطيحتفهو خف مف وف بفهو ِفرف ذفنف فغف ِديِء ففأ طفِريِقِه الرح
جِ الحِذي كفتفبفتف عفنف ففِمي كولح كفلفِم أف فِي الدحرف اقفرف لف أفنفتف وف خو ِ. ففادف بت لف بفيفتف الرح خو بووس  لف أفقفِدرو أفنف أفدف حف وخف قفائِل : [أفنفا مف ِميفا بفارو صفى إِرف أفوف ففِر. وف الستِ

ِ بت امف الرح مف يفقفعو أفمف عفهو ر  . لفعفلح تفضف دونِِهمف أفهو أفيفضا  فِي آذفاِن كولتِ يفهووذفا الفقفاِدِمينف ِمنف مو اقفرف ِم وف وف ِم الصح ِ فِي يفوف بت ِ فِي آذفاِن الشحعفِب فِي بفيفِت الرح بت الرح
سفبف وخو بفنو نِيِريحا حف ب  عفلفى هفذفا الشحعفِب]. ففففعفلف بفارو ا الرح لحمف بِِهمف الفغفيفظو اللحذفاِن تفكف ِديِء لفنحهو عفِظيم  الفغفضفبو وف اِحۭد عفنف طفِريِقِه الرح ِجعووا كول  وف ففيفرف

ِلِك يفهووذفا فِي اِمسفِة ِليفهوويفاقِيمف بفِن يووِشيحا مف كفانف فِي السحنفِة الفخف ِ. وف بت ِ فِي بفيفِت الرح بت ففِر كفلفمف الرح تِِه فِي الستِ اءف ِميفا النحبِي  بِِقرف اهو بِِه إِرف صف ا أفوف كولتِ مف
وخو فِي أف بفارو ِليمف. ففقفرف شف دوِن يفهووذفا إِلفى أوورو كولح الشحعفِب الفقفاِدِمينف ِمنف مو ِليمف وف شف ِ كولح الشحعفِب فِي أوورو بت امف الرح ۭم أفمف وف مف نفادووا ِلصف ِر التحاِسعِ أفنحهو الشحهف

ِديِد فِي آذفاِن كولتِ ِ الفجف بت ِل بفاِب بفيفِت الرح خف دف اِر الفعولفيفا فِي مف يفا بفِن شفاففانف الفكفاتِِب فِي الدح رف مف دفعِ جف ِ فِي ِمخف بت ِميفا فِي بفيفِت الرح ففِر كفلفمف إِرف الستِ
لووس  سفاِء جو ؤف إِذفا كول  الر  دفعِ الفكفاتِِب وف ِلِك إِلفى ِمخف لف إِلفى بفيفِت الفمف ففِر نفزف ِ ِمنف الستِ بت يفا بفِن شفاففانف كولح كفلفِم الرح رف مف ايفا بفنو جف ا سفِمعف ِميخف الشحعفِب. ففلفمح

ايفا بِكولتِ هومف ِميخف بفرف فخف سفاِء. ففأ ؤف كول  الر  نفنِيحا وف قِيحا بفنو حف ِصدف يفا بفنو شفاففانف وف رف مف جف بوورف وف أفلفنفاثفانو بفنو عفكف عفيفا وف دفلفيفا بفنو شفمف اعو الفكفاتِبو وف . أفِليشفامف هونفاكف
: يفا بفِن كووِشي قفائِِلينف يفا بفِن شفلفمف وخف يفهووِديف بفنف نفثفنف سفاِء إِلفى بفارو ؤف سفلف كول  الر  فرف ففرف فِي آذفاِن الشحعفِب. ففأ وخو الستِ أف بفارو ا قفرف الفكفلفِم الحِذي سفِمعفهو ِعنفدفمف

أفهو فِي اقفرف ِلسف وف . ففقفالووا لفهو: [اجف أفتفى إِلفيفِهمف جف بِيفِدِه وف وخو بفنو نِيِريحا الدحرف ذف بفارو فخف ]. ففأ تفعفالف هو بِيفِدكف وف ذف أفتف فِيِه فِي آذفاِن الشحعفِب خو جو الحِذي قفرف [الدحرف
ِلكف بِكولتِ بِرو الفمف بفارا  نوخف : [إِخف وخف قفالووا ِلبفارو مف إِلفى بفعفۭض وف هو افووا نفاِظِرينف بفعفضو مف خف ا سفِمعووا كولح الفكفلفِم أفنحهو . ففكفانف لفمح وخو فِي آذفانِِهمف أف بفارو آذفانِنفا]. ففقفرف
أفنفا كونفتو أو ِلي كولح هفذفا الفكفلفِم وف : [بِففِمِه كفانف يفقفرف وخو مف بفارو تفبفتف كولح هفذفا الفكفلفِم عفنف ففِمِه؟] ففقفالف لفهو نفا كفيففف كف بِرف : [أفخف وخف فلووا بفارو أ هفذفا الفكفلفِم]. ثومح سف

ِلِك إِلفى الدحاِر لووا إِلفى الفمف ا]. ثومح دفخف تومف لفمو إِنفسفان  أفيفنف أفنف لف يفعف ِميفا وف إِرف تفبِئف أفنفتف وف اخف : [اذفهفبف وف وخف سفاءو ِلبفارو ؤف ففِر بِالفِحبفِر]. ففقفالف الر  توبو فِي الستِ أفكف

دفعِ ذفهو ِمنف ِمخف فخف جف ففأ ذف الدحرف ِلكو يفهووِديف ِليفأفخو سفلف الفمف فرف ِلِك بِكولتِ الفكفلفِم. ففأ وا فِي أوذونفيِ الفمف بفرو أفخف اعف الفكفاتِِب وف دفعِ أفِليشفامف جف فِي ِمخف دفعووا الدحرف أفوف وف
ِر تفاِء فِي الشحهف اِلسا  فِي بفيفِت الشتِ ِلكو جف كفانف الفمف ِلِك. وف اقِِفينف لفدفى الفمف سفاِء الفوف ؤف فِي آذفاِن كولتِ الر  ِلِك وف أفهو يفهووِدي فِي أوذونفيِ الفمف قفرف اعف الفكفاتِِب وف أفِليشفامف
أفلفقفاهو إِلفى النحاِر الحتِي فِي الفكفانووِن اةِ الفكفاتِِب وف قحهو بِِمبفرف ِلكف شف بفعفة  أفنح الفمف أف يفهووِدي ثفلفثفةف شوطووۭر أفوف أفرف ا قفرف كفانف لفمح تحِقد . وف هو مو الفكفانوونو قودحامف التحاِسعِ وف
لفِكنح أفلفنفاثفانف . وف مف قحقووا ثِيفابفهو لف شف بِيِدِه السحاِمِعينف كولح هفذفا الفكفلفِم وف لف كول  عف ِلكو وف ِف الفمف لفمف يفخف جِ فِي النحاِر الحتِي فِي الفكفانووِن. وف تحى ففنِيف كول  الدحرف حف

يفا بفنف عفبفِدئِيلف لفمف شف ئِيلف وف رف ايفا بفنف عفزف سفرف ِلِك وف ئِيلف ابفنف الفمف مف حف ِلكو يفرف رف الفمف . بفلف أفمف مف عف لفهو مف جف ففلفمف يفسف ِرقف الدحرف ِلكف أفنف لف يوحف وا الفمف ج  يفا تفرف رف مف جف دفلفيفا وف وف
الفكفلفمف الحِذي جف وف ِلِك الدحرف اِق الفمف رف ِميفا بفعفدف إِحف ِ إِلفى إِرف بت ةو الرح تف كفِلمف ارف ا. ثومح صف فهومف بحأ بح خف لفِكنح الرح ِ وف ِميفا النحبِيت إِرف وخف الفكفاتِِب وف أفنف يفقفبِضووا عفلفى بفارو
ِلكو قفهو يفهوويفاقِيمو مف رف ِل الحِذي أفحف جِ الفوح ِل الحِذي كفانف فِي الدحرف توبف فِيِه كولح الفكفلفِم الفوح اكف رف وف جا  آخف ذف ِلنفففِسكف دفرف ِميفا: [عودف ففخو وخو عفنف ففِم إِرف كفتفبفهو بفارو
ِلكو هفِذِه يوهف ِلكو بفابِلف وف ِجيئا  يفِجيءو مف اذفا كفتفبفتف فِيِه: مف جف قفائِل : ِلمف قفتف ذفِلكف الدحرف رف : أفنفتف قفدف أفحف ب  ِلِك يفهووذفا: هفكفذفا قفالف الرح قولف ِليفهوويفاقِيمف مف يفهووذفا وف
تفكوونو دف وف ِ دفاوو ِسيت اِلس  عفلفى كورف ِلِك يفهووذفا: لف يفكوونو لفهو جف ب  عفنف يفهوويفاقِيمف مف ؟ ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف الرح انف يفوف الفحف ا اِلنفسفانف وف يولفِشي ِمنفهف ضف وف الفرف

اِل يفهووذفا كولح عفلفى ِرجف ِليمف وف شف عفلفى سوكحاِن أوورو لفيفِهمف وف ِلبو عف أفجف عفبِيدفهو عفلفى إِثفِمِهمف وف لفهو وف نفسف أوعفاقِبوهو وف ِد لفيفل . وف ِللفبفرف ارا  وف رتِ نفهف ة  ِللفحف وحف رو طف ثحتوهو مف جو
ففِر الحِذي ِميفا كولح كفلفِم الستِ وخف بفِن نِيِريحا الفكفاتِِب ففكفتفبف فِيِه عفنف ففِم إِرف دفففعفهو ِلبفارو رف وف جا  آخف ِميفا دفرف ذف إِرف فخف عووا]. ففأ مف لفمف يفسف مف عفنفهو وف توهو لحمف الشحرتِ الحِذي كف

لحكفهو كفانف كونفيفاهوو بفِن يفهوويفاقِيمف الحِذي مف قِيحا بفنو يووِشيحا مف ِلكو ِصدف لفكف الفمف مف لفيفِه أفيفضا  كفلفم  كفثِير  ِمثفلوهو. وف ِزيدف عف ِلكو يفهووذفا بِالنحاِر وف قفهو يفهوويفاقِيمو مف رف أفحف
سفلف  أفرف ِ. وف ِميفا النحبِيت لحمف بِِه عفنف يفِد إِرف ِ الحِذي تفكف بت ِض ِلكفلفِم الرح لف شفعفبو الفرف لف عفبِيدوهو وف عف هووف وف مف لفمف يفسف ِض يفهووذفا. وف ِلكو بفابِلف فِي أفرف رو مف ذفنفصح نفبووخف
جو رو يفخف لو وف خو ِميفا يفدف كفانف إِرف ِ إِلفِهنفا]. وف بت ِلنفا إِلفى الرح لتِ لفجف ِ قفائِل : [صف ِميفا النحبِيت عفِسيحا الفكفاِهنف إِلفى إِرف يفا بفنف مف ففنف صف يفا وف لفمف لف بفنف شف قِيحا يفهووخف ِلكو ِصدف الفمف

شفِليمف ونف أوورو اِصرو حف ا سفِمعف الفِكلفدفانِي ونف الفمو . ففلفمح رف نف ِمنف ِمصف عفوف يفشو فِرف جف جف رف خف ِن. وف جف عفلووهو فِي بفيفِت الستِ سفِط الشحعفِب إِذف لفمف يفكوونووا قفدف جف فِي وف
ِلِك يفهووذفا الحِذي : هفكفذفا تفقوولوونف ِلمف ائِيلف رف ب  إِلفهو إِسف ِ: [هفكفذفا قفالف الرح ِميفا النحبِيت ِ إِلفى إِرف بت ةو الرح تف كفِلمف ارف شفِليمف. ففصف ِعدووا عفنف أوورو بفِرِهمف صف بِخف

اِربوونف هفِذِه يوحف ِجعو الفِكلفدفانِي ونف وف يفرف . وف رف ِضِه إِلفى ِمصف ِجعو إِلفى أفرف سفاعفدفتِكومف يفرف اِرجف إِلفيفكومف ِلمو نف الفخف عفوف يفشف فِرف ونِي: هفا إِنح جف تفِشيرو لفكومف إِلفيح ِلتفسف سف أفرف
إِنف . لفنحكومف وف مف لف يفذفهفبوونف دفعووا أفنففوسفكومف قفائِِلينف إِنح الفِكلفدفانِيتِينف سفيفذفهفبوونف عفنحا لفنحهو : لف تفخف ب  ا بِالنحاِر. هفكفذفا قفالف الرح ِرقوونفهف يوحف ا وف ذوونفهف يفأفخو ِدينفةف وف الفمف

ِدينفةف ِرقوونف هفِذِه الفمف يوحف تِِه وف يفمف اِحۭد فِي خف ونف كول  وف مف يفقوومو ال  قفدف طوِعنووا ففإِنحهو مف ِرجف بفِقيف ِمنفهو اِربوونفكومف وف يفِش الفِكلفدفانِيتِينف الحِذينف يوحف تومف كولح جف بف رف ضف
ِض بِنفيفاِمينف ِليمف ِليفنفطفِلقف إِلفى أفرف شف جف ِمنف أوورو رف ِميفا خف نف أفنح إِرف عفوف يفِش فِرف ِه جف جف ِليمف ِمنف وف شف يفشو الفِكلفدفانِيتِينف عفنف أوورو ِعدف جف ا أوصف كفانف لفمح بِالنحاِر]. وف

ِميفا نفنِيحا ففقفبفضف عفلفى إِرف يفا بفنو حف لفمف ئِيحا بفنو شف هو يفرف مو اِس اسف رح ا هووف فِي بفاِب بِنفيفاِمينف إِذفا هونفاكف نفاِظرو الفحو فِيمف سفِط الشحعفِب. وف ِليفنفسفابف ِمنف هونفاكف فِي وف
سفاِء. ؤف أفتفى بِِه إِلفى الر  ِميفا وف ئِيحا عفلفى إِرف عف لفهو ففقفبفضف يفرف مف لفمف يفسف ]. وف ! لف أفقفعو ِللفِكلفدفانِيتِينف ِميفا: [كفِذب  ]. ففقفالف إِرف ِ قفائِل : [إِنحكف تفقفعو ِللفِكلفدفانِيتِينف النحبِيت



ِميفا إِلفى لف إِرف ا دفخف ِن. ففلفمح جف عفلووهو بفيفتف الستِ مف جف ِن فِي بفيفِت يوونفاثفانف الفكفاتِِب لفنحهو جف عفلووهو فِي بفيفِت الستِ جف بووهو وف رف ضف ِميفا وف سفاءو عفلفى إِرف ؤف ففغفِضبف الر 
ة  ِمنف قِبفِل ِلمف دو كف ا : [هفلف تووجف ِلكو فِي بفيفتِِه ِسرت فلفهو الفمف سفأ ذفهو وف أفخف قِيحا وف ِلكو ِصدف سفلف الفمف ة . ثومح أفرف ِميفا هونفاكف أفيحاما  كفثِيرف قفبحبفاِت أفقفامف إِرف إِلفى الفمو ِ وف بت بفيفِت الفجو

إِلفى هفذفا الشحعفِب إِلفى عفبِيِدكف وف ِطيحتِي إِلفيفكف وف ا ِهيف خف قِيحا: [مف ِلِك ِصدف ِميفا ِللفمف ]. ثومح قفالف إِرف ِلِك بفابِلف ففعو ِليفِد مف دو. إِنحكف تودف ِميفا: [تووجف ِ؟] ففقفالف إِرف بت الرح
عف يفا مف ِض. ففالنف اسف لف عفلفى هفِذِه الفرف لفيفكومف وف ِلكو بفابِلف عف ووا لفكومف قفائِِلينف لف يفأفتِي مف كومو الحِذينف تفنفبحأ فيفنف أفنفبِيفاؤو ِن؟ ففأ جف ونِي فِي بفيفِت الستِ عفلفتومو تحى جف حف

ِميفا فِي دفاِر عووا إِرف قِيحا أفنف يفضف ِلكو ِصدف رف الفمف فمف ]. ففأ وتف هونفاكف دحنِي إِلفى بفيفِت يوونفاثفانف الفكفاتِِب ففلف أفمو لف تفرو كف وف امف ِعي أفمف ر  . ِليفقفعف تفضف ِلكف سفيتِِدي الفمف
يفا بفنو سفِمعف شفففطف ِن. وف جف ِميفا فِي دفاِر الستِ فقفامف إِرف ِدينفِة. ففأ بفِز ِمنف الفمف فودف كول  الفخو تحى يفنف بحاِزينف حف ۭم ِمنف سووِق الفخف بفۭز كولح يفوف ِغيفف خو أفنف يوعفطفى رف ِن وف جف الستِ
: الحِذي يوِقيمو ب  مو بِِه كولح الشحعفِب قفائِل : [هفكفذفا قفالف الرح لتِ ِميفا يوكف لفِكيحا الفكفلفمف الحِذي كفانف إِرف ورو بفنو مف حو ففشف يفا وف لو بفنو شفلفمف يووخف ورف وف حو لفيفا بفنو ففشف دف جف تحانف وف مف

: ب  يفا. هفكفذفا قفالف الرح ة  ففيفحف تفكوونو لفهو نفففسوهو غفنِيمف يفا وف جو إِلفى الفِكلفدفانِيتِينف ففإِنحهو يفحف رو ا الحِذي يفخف بفإِ. أفمح الفوف وعِ وف الفجو وتو بِالسحيفِف وف ِدينفِة يفمو فِي هفِذِه الفمف
ِب رف اِل الفحف ِعفو أفيفاِديف ِرجف لو لفنحهو بِذفِلكف يوضف جو ِلِك: [ِليوقفتفلف هفذفا الرح سفاءو ِللفمف ؤف ذوهفا]. ففقفالف الر  ِلِك بفابِلف ففيفأفخو يفِش مف ففعو دفففعا  ِليفِد جف ِدينفةو سفتودف هفِذِه الفمف

ِلكو ]. ففقفالف الفمف ذفا الشحعفِب بفِل الشحرح لوبو السحلفمف ِلهف لف لف يفطف جو مف بِِمثفِل هفذفا الفكفلفِم. لفنح هفذفا الرح هو لتِمو أفيفاِديف كولتِ الشحعفِب إِذف يوكف ِدينفِة وف الفبفاقِينف فِي هفِذِه الفمف
ِميفا دفل وا إِرف ِن وف جف ِلِك الحِذي فِي دفاِر الستِ لفِكيحا ابفِن الفمف ِ مف بت أفلفقووهو فِي جو ِميفا وف ذووا إِرف فخف ۭء]. ففأ لفيفكومف فِي شفيف ِلكف لف يفقفِدرو عف قِيحا: [هفا هووف بِيفِدكومف لفنح الفمف ِصدف

مف ِلِك أفنحهو هووف فِي بفيفِت الفمف ِصي  وف ل  خف جو ِلكو الفكووِشي  رف ا سفِمعف عفبفدف مف ِل. ففلفمح حف ِميفا فِي الفوف ل  ففغفاصف إِرف حف اء  بفلف وف ِ مف بت لفمف يفكونف فِي الفجو بِِحبفاۭل. وف
الو جف لفِء الرتِ ِلكف قفدف أفسفاءف هفؤو ِلِك: [يفا سفيتِِدي الفمف قفالف ِللفمف ِلِك وف ِلكو ِمنف بفيفِت الفمف جف عفبفدف مف رف اِلس  فِي بفاِب بِنفيفاِمينف خف ِلكو جف الفمف ِ وف بت ِميفا فِي الفجو عفلووا إِرف جف
بفدف ِلكو عف رف الفمف فمف ِدينفِة]. ففأ بفز  فِي الفمف وعِ لفنحهو لفيفسف بفعفدو خو كفانِِه بِسفبفِب الفجو وتو فِي مف ِ ففإِنحهو يفمو بت وهو فِي الفجو حو ِ الحِذي طفرف ِميفا النحبِيت ا ففعفلووا بِإِرف فِي كولتِ مف
ِلِك إِلفى لف إِلفى بفيفِت الفمف دفخف عفهو وف الف مف جف ِلكو الرتِ بفدف مف ذف عف فخف ]. ففأ وتو ا يفمو لفمف ِ قفبف بت ِميفا ِمنف الفجو ِلعف إِرف أفطف ل  وف جو عفكف ِمنف هونفا ثفلفثِينف رف ذف مف : [خو ِلكف الفكووِشيح مف

عِ الثتِيفابف ِميفا: [ضف ِلكو الفكووِشي  ِلرف بفدف مف قفالف عف ِ بِِحبفاۭل. وف بت ِميفا إِلفى الفجو دفلحهفا إِلفى إِرف لفبِسف بفاِليفة  وف مف ثحة  وف ذف ِمنف هونفاكف ثِيفابا  رف أفخف ِن وف زف خف ففِل الفمف أفسف
ِميفا فِي دفاِر فقفامف إِرف ِ. ففأ بت لفعووهو ِمنف الفجو أفطف ِميفا بِالفِحبفاِل وف ذفبووا إِرف . ففجف ِميفا كفذفِلكف تف الفِحبفاِل. ففففعفلف إِرف تف إِبفطفيفكف تفحف لفبِسف الفبفاِليفةف تفحف الفمف ثحةف وف الرح

ۭر. لف فلوكف عفنف أفمف أ ِميفا: [أفنفا أفسف ِلكو ِلرف قفالف الفمف ِ وف بت ِل الثحاِلِث الحِذي فِي بفيفِت الرح خف دف ِميفا النحبِيح إِلفيفِه إِلفى الفمف ذف إِرف أفخف قِيحا وف ِلكو ِصدف سفلف الفمف فرف ِن. ففأ جف الستِ
ا : ِميفا ِسرت قِيحا ِلرف ِلكو ِصدف لففف الفمف عو ِلي!] ففحف مف لفيفكف ففلف تفسف تو عف إِذفا أفشفرف ا تفقفتولونِي قفتفل ؟ وف توكف أفففمف بفرف قِيحا: [إِذفا أفخف ِميفا ِلِصدف ِف عفنتِي شفيفئا ]. ففقفالف إِرف توخف

قِيحا: [هفكفذفا قفالف ِميفا ِلِصدف ]. ففقفالف إِرف لوبوونف نفففسفكف اِل الحِذينف يفطف جف لفِء الرتِ ففعوكف ِليفِد هفؤو لف أفدف نفعف لفنفا هفِذِه النحففسف إِنتِي لف أفقفتولوكف وف ب  الحِذي صف ي  هووف الرح [حف
. بفيفتوكف يفا أفنفتف وف ِدينفةو بِالنحاِر بفلف تفحف قو هفِذِه الفمف رف لف توحف يفا نفففسوكف وف ِلِك بفابِلف تفحف سفاِء مف ؤف وجا  إِلفى رو رو جو خو رو : إِنف كونفتف تفخف ائِيلف رف نووِد إِلفهو إِسف ب  إِلفهو الفجو الرح

قِيحا ]. ففقفالف ِصدف أفنفتف لف توففِلتو ِمنف يفِدِهمف ا بِالنحاِر وف ِرقوونفهف ِدينفةو ِليفِد الفِكلفدفانِيتِينف ففيوحف ففعو هفِذِه الفمف ِلِك بفابِلف تودف سفاِء مف ؤف جو إِلفى رو رو لفِكنف إِنف كونفتف لف تفخف وف
عف مف . اسف ففعوونفكف ِميفا: [لف يفدف وا بِي]. ففقفالف إِرف دفرو ففعوونِي ِليفِدِهمف ففيفزف افو ِمنف الفيفهووِد الحِذينف قفدف سفقفطووا ِللفِكلفدفانِيتِينف ِلئفلح يفدف ِميفا: [إِنتِي أفخف ِلكو ِلرف الفمف

ب  إِيحاهفا. هفا كول  انِي الرح ةو الحتِي أفرف ِلمف ِذِه ِهيف الفكف وجف ففهف رو إِنف كونفتف تفأفبفى الفخو . وف يفا نفففسوكف تفحف سفنف إِلفيفكف وف كف أفنفا بِِه ففيوحف لتِمو ا أوكف ِ فِي مف بت ِت الرح وف ِلصف
فةِ أ مف . غفاصفتف فِي الفحف وكف سفاِلمو لفيفكف مو قفِدرف عف دفعفكف وف هونح يفقولفنف قفدف خف ِلِك بفابِلف وف سفاِء مف ؤف نف إِلفى رو جف رف ِلِك يفهووذفا يوخف اتِي بفِقينف فِي بفيفِت مف النتِسفاِء اللحوف
هفِذِه ِلِك بفابِلف وف سفكو بِيفِد مف أفنفتف لف توففِلتو ِمنف يفِدِهمف لفنحكف أفنفتف تومف بفنِيكف إِلفى الفِكلفدفانِيتِينف وف ونف كولح نِسفائِكف وف ِرجو يوخف اِء. وف رف تفا إِلفى الفوف تفدح ارف لفكف وف ِرجف
: قفالووا لفكف أفتووا إِلفيفكف وف توكف وف لحمف سفاءو أفنتِي كف ؤف إِذفا سفِمعف الر  . وف وتف ذفا الفكفلفِم ففلف تفمو د  بِهف لفمف أفحف ِميفا: [لف يفعف قِيحا ِلرف قو بِالنحاِر]. ففقفالف ِصدف رف ِدينفةو توحف الفمف

دحنِي إِلفى بفيفِت تحى لف يفرو ِلِك حف امف الفمف ِعي أفمف ر  : إِنتِي أفلفقفيفتو تفضف مف ؟ ففقولف لفهو ِلكو اذفا قفالف لفكف الفمف مف ِف عفنحا ففلف نفقفتولفكف وف ِلكف لف توخف تف الفمف اذفا كفلحمف نفا بِمف بِرف أفخف
رف نفهو لفنح الفمف ِلكو ففسفكفتووا عف اهو بِِه الفمف صف سفبف كولتِ هفذفا الفكفلفِم الحِذي أفوف هومف حف بفرف فخف فلووهو ففأ سفأ ِميفا وف سفاِء إِلفى إِرف ؤف فتفى كول  الر  ]. ففأ وتف هونفاكف يوونفاثفانف لفمو
ِلِك يفهووذفا فِي قِيحا مف ِليمف فِي السحنفِة التحاِسعفِة ِلِصدف شف ا أوِخذفتف أوورو لفمح ِليمف. وف شف ِم الحِذي أوِخذفتف فِيِه أوورو ِن إِلفى الفيفوف جف ِميفا فِي دفاِر الستِ فقفامف إِرف . ففأ عف مف لفمف يوسف
ابِعِ فِي ِر الرح قِيحا فِي الشحهف ةف ِلِصدف اِديفِة عفشفرف فِي السحنفِة الفحف وهفا. وف رو اصف حف ِليمف وف شف يفِشِه إِلفى أوورو كول  جف ِلكو بفابِلف وف رو مف ذفنفصح ِر الفعفاِشِر أفتفى نفبووخف الشحهف

ئِيسو سفِخيمو رف سفرف رف نفبوو وف جف سفمف رو وف اصف لف شفرف جف سفِط: نفرف لفسووا فِي الفبفاِب الفوف جف ِلِك بفابِلف وف سفاِء مف ؤف لف كول  رو دفخف ِدينفةو. وف ِت الفمف ِر فوتِحف تفاِسعِ الشحهف
وا جو رف خف بووا وف ِب هفرف رف اِل الفحف كول  ِرجف ِلكو يفهووذفا وف قِيحا مف آهومف ِصدف ا رف . ففلفمح ِلِك بفابِلف سفاِء مف ؤف كول  بفِقيحِة رو وِس وف جو ئِيسو الفمف رو رف اصف لف شفرف جف نفرف يفاِن وف الفِخصف

كووا رف فدف هومف ففأ اءف رف يفشو الفِكلفدفانِيتِينف وف بفِة. ففسفعفى جف جف هووف فِي طفِريِق الفعفرف رف خف يفِن وف ِلِك ِمنف الفبفاِب بفيفنف الس ورف نحِة الفمف ِدينفِة فِي طفِريِق جف لفيفل  ِمنف الفمف
ِلكو بفابِلف بفنِي لفيفِه. ففقفتفلف مف اِء عف هو بِالفقفضف لحمف اةف ففكف مف ِض حف لفةف فِي أفرف بف ِلِك بفابِلف إِلفى رف رف مف نفصح ذف عفدووهو إِلفى نفبووخف أفصف ذووهو وف فخف ا ففأ بفاِت أفِريحف قِيحا فِي عفرف ِصدف

ا بفيفتو . أفمح اۭس ِليفأفتِيف بِِه إِلفى بفابِلف قفيحدفهو بِسفلفِسِل نوحف قِيحا وف نفيف ِصدف ى عفيف مف أفعف اِف يفهووذفا. وف رف ِلكو بفابِلف كولح أفشف قفتفلف مف امف عفيفنفيفِه وف لفةف أفمف بف قِيحا فِي رف ِصدف
اِربوونف الحِذينف سفقفطووا لفهو الفهف ِدينفِة وف بفِقيحةو الشحعفِب الحِذينف بفقووا فِي الفمف ِليمف. وف شف ارف أوورو وف نفقفضووا أفسف ا الفِكلفدفانِي ونف بِالنحاِر وف قفهف رف فحف بويووتو الشحعفِب ففأ ِلِك وف الفمف
ادفانو رف مف نفبووزف كفهو ء  تفرف مف شفيف اءف الحِذينف لفمف يفكونف لفهو فوقفرف لفِكنح بفعفضف الشحعفِب الف . وف ِط إِلفى بفابِلف ئِيسو الش رف ادفانو رف رف بفِقيحةو الشحعفِب الحِذينف بفقووا سفبفاهومف نفبووزف وف

ئِيسف ادفانف رف رف ِميفا نفبووزف ِلكو بفابِلف عفلفى إِرف رو مف ذفنفصح صفى نفبووخف أفوف ِم. وف قوول  فِي ذفِلكف الفيفوف حو وما  وف طفاهومف كورو أفعف ِض يفهووذفا وف ِط فِي أفرف ئِيسو الش رف رف
ِط ئِيسو الش رف ادفانو رف رف سفلف نفبووزف فرف عفهو]. ففأ كف هفكفذفا اففعفلف مف لتِمو ا يوكف ِديئا  بفلف كفمف لف تفففعفلف بِِه شفيفئا  رف لفيفِه وف عف عفيفنفيفكف عف ضف هو وف ذف ِط قفائِل : [خو الش رف

لو جف نفرف يفاِن وف ئِيسو الفِخصف بفانو رف نفبووشفزف وف
جف بِِه إِلفى  رو لفيفا بفِن أفِخيقفامف بفِن شفاففانف ِليفخف دف وهو ِلجف لفمو أفسف ِن وف جف ِميفا ِمنف دفاِر الستِ ذووا إِرف فخف سفلووا ففأ ِلِك بفابِلف أفرف سفاِء مف ؤف كول  رو وِس وف جو ئِيسو الفمف رو رف اصف شفرف
ب  ِ هفكفذفا قفالف رف ِلكف الفكووِشيت قولف ِلعفبفدف مف ِن: [اذفهفبف وف جف بووسا  فِي دفاِر الستِ حف ِميفا إِذف كفانف مف ِ إِلفى إِرف بت ةو الرح تف كفِلمف ارف صف الفبفيفِت. ففسفكفنف بفيفنف الشحعفِب. وف
ِم يفقوولو ِقذوكف فِي ذفِلكف الفيفوف لفِكنحنِي أونف ِم. وف كف فِي ذفِلكف الفيفوف امف دوثو أفمف يفِر ففيفحف ِدينفِة ِللشحرتِ لف ِللفخف اِلب  كفلفِمي عفلفى هفِذِه الفمف : هفئفنفذفا جف ائِيلف رف نووِد إِلفهو إِسف الفجو
كحلفتف عفلفيح ة  لفنحكف قفدف تفوف قوطو بِالسحيفِف بفلف تفكوونو لفكف نفففسوكف غفنِيمف اة  ففلف تفسف يكف نفجف ا أونفجتِ . بفلف إِنحمف مف ائِف  ِمنفهو لفمو ِليفِد النحاِس الحِذينف أفنفتف خف ب  ففلف توسف الرح

قفيحد  بِالسحلفِسِل فِي هووف مو ذفهو وف ِة إِذف أفخف امف ِط ِمنف الرح ئِيسو الش رف ادفانو رف رف سفلفهو نفبووزف ا أفرف ِ بفعفدف مف بت ِميفا ِمنف الرح تف إِلفى إِرف ارف ةو الحتِي صف ]. افلفكفِلمف ب  يفقوولو الرح
ذفا الشحرتِ عفلفى هفذفا لحمف بِهف بح إِلفهفكف قفدف تفكف قفالف لفهو: [إِنح الرح ِميفا وف ِط إِرف ئِيسو الش رف ذف رف فخف . ففأ يفهووذفا الحِذينف سوبووا إِلفى بفابِلف ِليمف وف شف سفِط كولتِ سفبفيِ أوورو وف

مف ِمنف ل كف الفيفوف . ففالنف هفئفنفذفا أفحو رو دفثف لفكومف هفذفا الفمف تِِه ففحف وف عووا ِلصف مف لفمف تفسف ِ وف بت أفتومف إِلفى الرح طف لحمف لفنحكومف قفدف أفخف ا تفكف ففعفلف كفمف ب  وف لفبف الرح ِضعِ. ففجف وف الفمف
ِعي إِلفى بفابِلف إِنف قفبوحف فِي عفيفنفيفكف أفنف تفأفتِيف مف . وف لفيفكف نفيح عف عفلو عفيف فجف ِعي إِلفى بفابِلف ففتفعفالف ففأ نفيفكف أفنف تفأفتِيف مف سونف فِي عفيف . ففإِنف حف الفقويووِد الحتِي عفلفى يفِدكف



: ِجعف بفعفدو قفالف إِذف كفانف لفمف يفرف ]. وف تفِقيما  فِي عفيفنفيفكف أفنف تفنفطفِلقف ففانفطفِلقف إِلفى هونفاكف سف كفانف مو سونف وف ا حف ثومف يف كف ففحف امف ِض ِهيف أفمف . كول  الفرف . انفظورف تفنِعف ففامف
تفِقيما  سف يفثو كفانف مو انفطفِلقف إِلفى حف سفِط الشحعفِب وف هو فِي وف أفقِمف ِعنفدف دوِن يفهووذفا وف ِلكو بفابِلف عفلفى مو هو مف لفيفا بفِن أفِخيقفامف بفِن شفاففانف الحِذي أفقفامف دف ِجعف إِلفى جف [ارف

سفِط هو فِي وف أفقفامف ِعنفدف ففاةِ وف لفيفا بفِن أفِخيقفامف إِلفى الفِمصف دف ِميفا إِلفى جف اءف إِرف لفقفهو. ففجف أفطف هفِديحة  وف ادا  وف ِط زف ئِيسو الش رف طفاهو رف أفعف ]. وف فِي عفيفنفيفكف أفنف تفنفطفِلقف
لفيفا بفنف أفِخيقفامف عفلفى دف ِلكف بفابِلف قفدف أفقفامف جف مف أفنح مف الوهو ِرجف قفِل هومف وف يووِش الحِذينف فِي الفحف سفاِء الفجو ؤف ا سفِمعف كول  رو ِض. ففلفمح الشحعفِب الفبفاقِينف فِي الفرف

اِعيلو بفنو مف ففاةِ إِسف لفيفا إِلفى الفِمصف دف بووا إِلفى بفابِلف أفتفى إِلفى جف ِض الحِذينف لفمف يوسف اِء الفرف عفلفى فوقفرف ففاِل وف الفطف النتِسفاِء وف اِل وف جف لفهو عفلفى الرتِ كح أفنحهو وف ِض وف الفرف
لفيفا بفنو دف مف جف لففف لفهو . ففحف مف الوهو ِرجف ِ هومف وف عفِكيت يفا ابفنو الفمف نف يفزف بفنوو ِعيففايف النحطووففاتِي  وف ثف وف ومف ايفا بفنو تفنفحو سفرف نفا قفاِريحف وف يوونفاثفانو ابف انفانو وف يووحف نفثفنفيفا وف

ئفنفذفا ا أفنفا ففهف . أفمح سفنف إِلفيفكومف ِلكف بفابِلف ففيوحف وا مف ِدمو اخف ِض وف كونووا فِي الفرف . اسف وا الفِكلفدفانِيتِينف ِدمو افووا ِمنف أفنف تفخف اِلِهمف قفائِل : [لف تفخف ِلِرجف أفِخيقفامف بفِن شفاففانف وف
دونِكومو كونووا فِي مو اسف ِعيفتِكومف وف عووا فِي أفوف ضف يفتا  وف زف تِينا  وف را  وف مف عووا خف مف تومف ففاجف ا أفنف امف الفِكلفدفانِيتِينف الحِذينف يفأفتوونف إِلفيفنفا. أفمح ففاةِ لفقِفف أفمف سفاِكن  فِي الفِمصف
عفلف ِلكف بفابِلف قفدف جف اِضي سفِمعووا أفنح مف الحِذينف فِي كولتِ الفرف فِي أفدوومف وف ونف وف بفيفنف بفنِي عفم  وآبف وف كفذفِلكف كول  الفيفهووِد الحِذينف فِي مو وهفا]. وف تومو ذف الحتِي أفخف
ِض يفهووذفا إِلفى أفتووا إِلفى أفرف ا وف وا إِلفيفهف حو ِ اِضعِ الحتِي طووت وف عف كول  الفيفهووِد ِمنف كولتِ الفمف جف لفيفا بفنف أفِخيقفامف بفِن شفاففانف ففرف دف لفيفِهمف جف قفدف أفقفامف عف بفِقيحة  ِليفهووذفا وف
لفيفا إِلفى دف قفِل أفتووا إِلفى جف يووِش الحِذينف فِي الفحف سفاِء الفجو ؤف كولح رو انفانف بفنف قفاِريحف وف ا . ثومح إِنح يووحف تِينا  كفثِيرا  ِجدت را  وف مف عووا خف مف جف ففاةِ وف لفيفا إِلفى الفِمصف دف جف

لحمف لفيفا بفنو أفِخيقفامف. ففكف دف مف جف قفهو دتِ ؟] ففلفمف يوصف اِعيلف بفنف نفثفنفيفا ِليفقفتولفكف مف سفلف إِسف ونف قفدف أفرف ِلكف بفنِي عفم  لفمو ِعلفما  أفنح بفعفِليسف مف قفالووا لفهو: [أفتفعف ففاةِ وف الفِمصف
اذفا يفقفتولوكف ففيفتفبفدحدف كول  يفهووذفا . ِلمف لفمو إِنفسفان  لف يفعف يفا وف اِعيلف بفنف نفثفنف مف ِربف إِسف أفضف نِي أفنفطفِلقف وف ففاةِ قفائِل : [ دفعف ا  فِي الفِمصف لفيفا ِسرت دف انفانو بفنو قفاِريحف جف يووحف
.[ اِعيلف مف لحمو بِالفكفِذِب عفنف إِسف ا تفتفكف رف لفنحكف إِنحمف : [لف تفففعفلف هفذفا الفمف انفانف بفِن قفاِريحف لفيفا بفنو أفِخيقفامف ِليووحف دف ِلكف بفِقيحةو يفهووذفا؟] ففقفالف جف تفهف تفِمعو إِلفيفكف وف جف الفمو
يفا بفِن لف دف عفهو إِلفى جف اۭل مف ةو ِرجف عفشفرف ِلِك وف اءو الفمف عوظفمف اءف هووف وف ِ جف لووِكيت ِل الفمو اعف ِمنف النحسف يفا بفِن أفِليشفامف اِعيلف بفنف نفثفنف مف ِر السحابِعِ أفنح إِسف كفانف فِي الشحهف وف

لفيفا بفنف دف بووا جف رف ضف عفهو وف اِل الحِذينف كفانووا مف جف ةو الرتِ الفعفشفرف يفا وف اِعيلو بفنو نفثفنف مف ففاةِ. ففقفامف إِسف عا  فِي الفِمصف بفزا  مف لووا هونفاكف خو أفكف ففاةِ وف أفِخيقفامف إِلفى الفِمصف
الفِكلفدفانِي ونف الحِذينف ففاةِ وف لفيفا فِي الفِمصف دف عف جف كول  الفيفهووِد الحِذينف كفانووا مف ِض. وف ِلكو بفابِلف عفلفى الفرف هو مف أفِخيقفامف بفِن شفاففانف بِالسحيفِف ففقفتفلووهو هفذفا الحِذي أفقفامف
ِمنف ِشيلووف ال  أفتووا ِمنف شفِكيمف وف لفمف إِنفسفان  أفنح ِرجف لفمف يفعف لفيفا وف دف ِم الثحانِي بفعفدف قفتفِلِه جف كفانف فِي الفيفوف . وف اِعيلو مف مف إِسف بفهو رف ِب ضف رف الو الفحف ِرجف ِجدووا هونفاكف وف وو

اِعيلو بفنو مف جف إِسف رف ِ. ففخف بت ا إِلفى بفيفِت الرح ِخلووهومف لوبفان  ِليودف ة  وف بِيفِدِهمف تفقفِدمف ِشينف وف مح خف مو شفقحِقي الثتِيفاِب وف مو ى وف لووقِي الل حف حف ل  مف جو انِينف رف ةِ ثفمف ِمنف السحاِمرف وف
ِدينفِة أفنح سفِط الفمف ا أفتووا إِلفى وف ]. ففكفانف لفمح لفيفا بفِن أفِخيقفامف دف : [هفلومح إِلفى جف مف مف أفنحهو قفالف لفهو ا لفِقيفهو بفاِكيا . ففكفانف لفمح ففاةِ سفائِرا  وف نفثفنفيفا ِلِلقفائِِهمف ِمنف الفِمصف

: [لف تفقفتولفنفا لفنحهو اِعيلف مف اۭل قفالووا ِلسف ةو ِرجف ِجدف فِيِهمف عفشفرف لفِكنف وو عفهو. وف الو الحِذينف مف جف الرتِ ِ هووف وف بت سفِط الفجو أفلفقفاهومف إِلفى وف مف وف اِعيلف بفنف نفثفنفيفا قفتفلفهو مف إِسف
اِل جف ثفِث الرتِ اِعيلو كولح جو مف حف فِيِه إِسف ب  الحِذي طفرف . ففالفجو تِِهمف وف مف بفيفنف إِخف لفمف يفقفتولفهو تفنفعف وف ]. ففامف عفسفل  يفت  وف زف شفِعير  وف ح  وف قفِل قفمف ائِنو فِي الفحف زف دو لفنفا خف يووجف
اِعيلو كولح مف اِعيلو بفنو نفثفنفيفا ِمنف الفقفتفلفى. ففسفبفى إِسف مف فهو إِسف لف . ففمف ائِيلف رف ِلِك إِسف ِه بفعفشفا مف جف ِلكو آسفا ِمنف وف نفعفهو الفمف لفيفا هووف الحِذي صف دف مف بِسفبفِب جف الحِذينف قفتفلفهو

لفيفا بفنف أفِخيقفامف دف ِط جف ئِيسو الش رف ادفانو رف رف لفيفِهمف نفبووزف ففاةِ الحِذينف أفقفامف عف كولح الشحعفِب الحِذي بفِقيف فِي الفِمصف ِلِك وف ففاةِ بفنفاِت الفمف بفِقيحِة الشحعفِب الحِذينف فِي الفِمصف
عفهو بِكولتِ الشحرتِ الحِذي ففعفلفهو يووِش الحِذينف مف سفاِء الفجو ؤف كول  رو انفانو بفنو قفاِريحف وف ا سفِمعف يووحف . ففلفمح ونف بورف إِلفى بفنِي عفم  ذفهفبف ِليفعف اِعيلو بفنو نفثفنفيفا وف مف سفبفاهومف إِسف

أفى كول  ا رف لفمح . وف ةِ الحتِي فِي ِجبفعوونف دووهو ِعنفدف الفِميفاِه الفكفثِيرف جف يفا ففوف اِعيلف بفنف نفثفنف مف اِربووا إِسف وا ِليوحف سفارو اِل وف جف ذووا كولح الرتِ اِعيلو بفنو نفثفنفيفا أفخف مف إِسف
ففاةِ اِعيلو ِمنف الفِمصف مف وا. ففدفارف كول  الشحعفِب الحِذي سفبفاهو إِسف مف ففِرحو عفهو يووِش الحِذينف مف سفاِء الفجو ؤف كولح رو انفانف بفنف قفاِريحف وف اِعيلف يووحف مف عف إِسف الشحعفِب الحِذي مف

ذف فخف . ففأ ونف سفارف إِلفى بفنِي عفم  انفانف وف ِه يووحف جف اۭل ِمنف وف انِيفِة ِرجف بف بِثفمف رف يفا ففهف اِعيلو بفنو نفثفنف مف ا إِسف . أفمح انفانف بفِن قفاِريحف وا إِلفى يووحف سفارو عووا وف جف رف وف
لفيفا بفِن دف ففاةِ بفعفدف قفتفِل جف اِعيلف بفِن نفثفنفيفا ِمنف الفِمصف مف دحهومف ِمنف إِسف تفرف عفهو كولح بفِقيحِة الشحعفِب الحِذينف اسف يووِش الحِذينف مف سفاِء الفجو ؤف كول  رو انفانو بفنو قفاِريحف وف يووحف
انِِب امف الحتِي بِجف هف وتف ِكمف يفرو وا فِي جف أفقفامو وا وف دحهومف ِمنف ِجبفعوونف ففسفارو تفرف يفانف الحِذينف اسف الفِخصف ففالف وف الفطف النتِسفاءف وف قفتفِدِرينف وف ِب الفمو رف الف الفحف أفِخيقفامف ِرجف
لفيفا بفنف أفِخيقفامف الحِذي دف بف جف رف اِعيلف بفنف نفثفنفيفا كفانف قفدف ضف مف مف لفنح إِسف ائِِفينف ِمنفهو مف كفانووا خف ِه الفِكلفدفانِيتِينف لفنحهو جف رف ِمنف وف لووا ِمصف خو يفدف وا وف ۭم ِليفِسيرو بفيفِت لفحف

ِغيِر إِلفى الفكفبِيِر كول  الشحعفِب ِمنف الصح يفا بفنو هووشفعفيفا وف نف يفزف انفانو بفنو قفاِريحف وف يووحف يووِش وف سفاِء الفجو ؤف ِض. ففتفقفدحمف كول  رو ِلكو بفابِلف عفلفى الفرف هو مف أفقفامف
ا ِل كولتِ هفِذِه الفبفِقيحِة. لفنحنفا قفدف بفِقينفا قفِليِلينف ِمنف كفثِيِرينف كفمف ِ إِلفِهكف لفجف بت ِلنفا إِلفى الرح لتِيف لفجف كف ففتوصف امف عفنفا يفقفعو أفمف ر  ِ: [لفيفتف تفضف ِميفا النحبِيت قفالووا ِلرف وف
لتِي إِلفى . هفئفنفذفا أوصف : [قفدف سفِمعفتو ِميفا النحبِي  مف إِرف ِر الحِذي نفففعفلوهو]. ففقفالف لفهو الفمف ب  إِلفهوكف عفِن الطحِريِق الحِذي نفِسيرو فِيِه وف نفا الرح بِرو . ففيوخف انفا عفيفنفاكف تفرف
نفنفا شفاِهدا  ب  بفيف ِميفا: [ِليفكوِن الرح نفعو عفنفكومف شفيفئا ]. ففقفالووا ِلرف كومف بِِه. لف أفمف بِرو ب  أوخف يفكوونو أفنح كولح الفكفلفِم الحِذي يوِجيبوكومو الرح ِلكومف وف قفوف ِ إِلفِهكومف كف بت الرح

ِسلووكف رف نو مو ِ إِلفِهكف الحِذي نفحف بت ِت الرح وف عو ِلصف مف ا . ففإِنحنفا نفسف إِنف شفرت يفرا  وف ب  إِلفهوكف إِلفيفنفا إِنف خف ِسلوكف بِِه الرح ۭر يورف سفبف كولتِ أفمف أفِمينا  إِنحنفا نفففعفلو حف اِدقا  وف صف
كولح انفانف بفنف قفاِريحف وف ِميفا. ففدفعفا يووحف تف إِلفى إِرف ارف ِ صف بت ةف الرح ةِ أفيحاۭم أفنح كفِلمف كفانف بفعفدف عفشفرف ِ إِلفِهنفا]. وف بت ِت الرح سفنف إِلفيفنفا إِذفا سفِمعفنفا ِلصفوف إِلفيفِه ِليوحف

ونِي إِلفيفِه لولفِقيف لفتومو سف ائِيلف الحِذي أفرف رف ب  إِلفهو إِسف : [هفكفذفا قفالف الرح مف قفالف لفهو ِغيِر إِلفى الفكفبِيِر وف كولح الشحعفِب ِمنف الصح عفهو وف يووِش الحِذينف مف سفاِء الفجو ؤف رو
نفعفتوهو تو عفِن الشحرتِ الحِذي صف . لفنتِي نفِدمف لف أفقفتفِلعوكومف ِرسوكومف وف أفغف كومف وف لف أفنفقوضو ِض ففإِنتِي أفبفنِيكومف وف كونوونف فِي هفِذِه الفرف هو. إِنف كونفتومف تفسف امف عفكومف أفمف ر  تفضف

كومف مو حف ة  ففيفرف ِطيفكومف نِعفمف أوعف ِقذفكومف ِمنف يفِدِه. وف أونف كومف وف لتِصف عفكومف لوخف ب  لفنتِي أفنفا مف افووهو يفقوولو الرح ائِفووهو. لف تفخف ِلكف بفابِلف الحِذي أفنفتومف خف افووا مف . لف تفخف بِكومف
يفثو لف رف نفذفهفبو حف ِض ِمصف : لف بفلف إِلفى أفرف ِ إِلفِهكومف قفائِِلينف بت ِت الرح وف عووا ِلصف مف لفمف تفسف ِض وف كونو فِي هفِذِه الفرف إِنف قولفتومف لف نفسف . [وف ِضكومف د كومف إِلفى أفرف يفرو وف

نووِد ب  الفجو ِ يفا بفِقيحةف يفهووذفا: هفكفذفا قفالف رف بت ةف الرح عووا كفِلمف مف . ففالنف ِلذفِلكف اسف كونو هونفاكف نفسف بفِز وف وعو ِللفخو لف نفجو تف بووۭق وف وف عو صف مف لف نفسف با  وف رف ى حف نفرف
ِركوكومف  ائِفوونف ِمنفهو يودف تومف خف دوثو أفنح السحيففف الحِذي أفنف بووا هونفاكف يفحف تفذفهفبوونف ِلتفتفغفرح رف وف وِل إِلفى ِمصف وهفكومف ِللد خو جو عفلوونف وو : إِنف كونفتومف تفجف ائِيلف رف إِلفهو إِسف

عفلووا اِل الحِذينف جف جف يفكوونو أفنح كولح الرتِ . وف وتوونف هونفاكف رف ففتفمو قوكومف هونفاكف فِي ِمصف ائِفوونف ِمنفهو يفلفحف وعف الحِذي أفنفتومف خف الفجو رف وف ِض ِمصف هونفاكف فِي أفرف
. لفيفِهمف ِلبوهو أفنفا عف لف نفاجۭ ِمنف الشحرتِ الحِذي أفجف مف بفاۭق وف لف يفكوونو ِمنفهو بفإِ وف الفوف وعِ وف الفجو وتوونف بِالسحيفِف وف بووا هونفاكف يفمو رف ِليفتفغفرح وِل إِلفى ِمصف مف ِللد خو وهفهو جو وو
وِلكومف إِلفى لفيفكومف ِعنفدف دوخو ِليمف هفكفذفا يفنفسفِكبو غفيفِظي عف شف غفيفِظي عفلفى سوكحاِن أوورو بِي وف ا انفسفكفبف غفضف : كفمف ائِيلف رف نووِد إِلفهو إِسف ب  الفجو مف هفكفذفا قفالف رف لفنحهو

وا ِعلفما  لفمو . اعف رف لووا ِمصف خو لفيفكومف يفا بفِقيحةف يفهووذفا لف تفدف ب  عف لحمف الرح . [قفدف تفكف ِضعف وف ونف بفعفدو هفذفا الفمف لف تفرو عفارا  وف نفة  وف لفعف دفهفشا  وف لففا  وف ونف حف رف ففتفِصيرو ِمصف
ا يفقوولوهو سفبف كولتِ مف حف ِ إِلفِهنفا وف بت ِلنفا إِلفى الرح لتِ لفجف : صف ِ إِلفِهكومف قفائِِلينف بت ونِي إِلفى الرح لفتومو سف تومف أفنففوسفكومف إِذف أفرف دفعف مف. لفنحكومف قفدف خف توكومو الفيفوف أفنتِي قفدف أفنفذفرف
وا ِعلفما  لفمو . ففالنف اعف لفنِي بِِه إِلفيفكومف سف ا أفرف ۭء ِممح لف ِلشفيف ِ إِلفِهكومف وف بت ِت الرح وف عووا ِلصف مف مف ففلفمف تفسف توكومو الفيفوف بفرف . ففقفدف أفخف نفا ففنفففعفلف بِرف نفا هفكفذفا أفخف ب  إِلفهو الرح



لحمف كولح الشحعفِب بِكولتِ ِميفا ِمنف أفنف كف غف إِرف ا ففرف كفانف لفمح بووا فِيِه]. وف لووهو ِلتفتفغفرح خو تومف أفنف تفدف ِضعِ الحِذي ابفتفغفيف وف بفإِ فِي الفمف الفوف وعِ وف الفجو وتوونف بِالسحيفِف وف أفنحكومف تفمو
ِميفا: [أفنفتف تفكفبتِِرينف قفالووا ِلرف اِل الفمو جف كولح الرتِ انفانف بفنف قفاِريحف وف يووحف يفا وف يفا بفنف هووشفعف رف مف إِلفيفِهمف أفنح عفزف هو ب  إِلفهو لفهو الرح سف ِ إِلفِهِهِم الحِذي أفرف بت كفلفِم الرح
ففعفنفا ِليفِد الفِكلفدفانِيتِينف لفيفنفا ِلتفدف كف عف يتِجو هف وخو بفنو نِيِريحا مو بووا هونفاكف بفلف بفارو رف ِلتفتفغفرح هفبووا إِلفى ِمصف نفا ِلتفقوولف لف تفذف ب  إِلفهو ِسلفكف الرح م  بِالفكفِذِب! لفمف يورف لتِ تفكف مو
ِض يفهووذفا بفلف ِة فِي أفرف ِ بِاِلقفامف بت ِت الرح وف كول  الشحعفِب ِلصف يووِش وف سفاِء الفجو ؤف كول  رو انفانو بفنو قفاِريحف وف عف يووحف مف ]. ففلفمف يفسف بوونفا إِلفى بفابِلف يفسف ِليفقفتولوونفا وف
ِض يفهووذفا بووا فِي أفرف وا إِلفيفِهمف ِليفتفغفرح حو ِ ِم الحِذينف طووت عووا ِمنف كولتِ الومف جف يووِش كولح بفِقيحِة يفهووذفا الحِذينف رف سفاِء الفجو ؤف كول  رو انفانو بفنو قفاِريحف وف ذف يووحف أفخف

ِ ِميفا النحبِيت إِرف لفيفا بفِن أفِخيقفامف بفِن شفاففانف وف دف عف جف ِط مف ئِيسو الش رف ادفانو رف رف مف نفبووزف كفهو كولح الفنففوِس الحِذينف تفرف ِلِك وف بفنفاِت الفمف ففالف وف الفطف النتِسفاءف وف الف وف جف الرتِ
ِميفا فِي ِ إِلفى إِرف بت ةو الرح تف كفِلمف ارف . ثومح صف ففنِيسف أفتووا إِلفى تفحف ِ وف بت ِت الرح وف عووا ِلصف مف مف لفمف يفسف رف لفنحهو ِض ِمصف اءووا إِلفى أفرف وخف بفِن نِيِريحا ففجف بفارو وف

قولف اۭل يفهووۭد وف امف ِرجف ففنِيسف أفمف نف فِي تفحف عفوف لفبِِن الحِذي ِعنفدف بفاِب بفيفِت فِرف هفا فِي الفِملفِط فِي الفمف رف مو اطف ة  وف ة  كفبِيرف ارف ذف بِيفِدكف ِحجف ففنِيسف قفائِلفة : [خو تفحف
ا توهف رف ةِ الحتِي طفمف ارف قف هفِذِه الفِحجف ِسيحهو ففوف عو كورف أفضف ِلكف بفابِلف عفبفِدي وف رف مف نفصح ذف ذو نفبووخف آخو ِسلو وف : هفئفنفذفا أورف ائِيلف رف نووِد إِلفهو إِسف ب  الفجو : هفكفذفا قفالف رف مف لفهو
أووقِدو نفارا  فِي الحِذي ِللسحيفِف ففِللسحيفِف. وف الحِذي ِللسحبفيِ ففِللسحبفيِ وف ِت وف وف ِت ففِللفمف وف رف الحِذي ِللفمف ضف ِمصف ِربو أفرف يفضف يفأفتِي وف ا. وف لفيفهف هو عف ففيوبفِسطو ِديبفاجف

ۭس ِسرو أفنفصفابف بفيفتف شفمف يفكف جو ِمنف هونفاكف بِسفلفۭم. وف رو هو ثومح يفخف اِعي ِردفاءف ا يفلفبفسو الرح رف كفمف ضف ِمصف يفلفبفسو أفرف ا وف بِيهف يفسف ا وف ِرقوهف رف ففيوحف ِة ِمصف بويووِت آِلهف
رف ِض ِمصف ِة كولتِ الفيفهووِد السحاِكنِينف فِي أفرف ِميفا ِمنف ِجهف تف إِلفى إِرف ارف ةو الحتِي صف رف بِالنحاِر]. افلفكفِلمف ِة ِمصف ِرقو بويووتف آِلهف يوحف رف وف ِض ِمصف الحتِي فِي أفرف
توهو لفبف أفيفتومف كولح الشحرتِ الحِذي جف : أفنفتومف رف ائِيلف رف نووِد إِلفهو إِسف ب  الفجو : [هفكفذفا قفالف رف وسف ِض ففتفرو فِي أفرف فِي نووفف وف ففنِيسف وف فِي تفحف دفلف وف جف السحاِكنِينف فِي مف
وا رو ِهِم الحِذي ففعفلووهو ِليوِغيظوونِي إِذف ذفهفبووا ِليوبفختِ ِل شفرتِ ا سفاِكن  ِمنف أفجف لفيفسف فِيهف مف وف ِربفة  هفذفا الفيفوف ا ِهيف خف دوِن يفهووذفا ففهف عفلفى كولتِ مو ِليمف وف شف عفلفى أوورو

رف هفذفا ِسل  قفائِل : لف تفففعفلووا أفمف رف مو را  وف بفكتِ سفلفتو إِلفيفكومف كولح عفبِيِدي الفنفبِيفاِء مو فرف . ففأ كومف لف آبفاؤو تومف وف لف أفنف ى لفمف يفعفِرفووهفا هومف وف رف ة  أوخف يفعفبودووا آِلهف وف
تفعفلف في اشف غفضفبي وف ى. ففانفسفكفبف غفيفِظي وف رف ۭة أوخف وا ِلِلهف رو ِهمف ففلف يوبفختِ ِجعووا عفنف شفرتِ مف ِليفرف نفهو الووا أوذف لف أفمف عووا وف مف توهو. ففلفمف يفسف ِس الحِذي أفبفغفضف جف الرتِ
ا  تومف ففاِعلوونف شفرت اذفا أفنف : ِلمف ائِيلف رف نووِد إِلفهو إِسف ب  إِلفهو الفجو ِم. ففالنف هفكفذفا قفالف الرح ذفا الفيفوف ة  كفهف قفِفرف ِربفة  مو تف خف ارف شفِليمف ففصف اِرعِ أوورو فِي شفوف دوِن يفهووذفا وف مو

ونف رو اِل أفيفاِديكومف إِذف توبفختِ مف فعف لف تفبفقفى لفكومف بفِقيحة . ِلغفاظفتِي بِأ سفِط يفهووذفا وف عا  ِمنف وف ضح رو ففال  وف نِسفاء  أفطف ال  وف اِضكومف ِرجف فوِسكومف ِلنفِقرف عفِظيما  ِضدح أفنف
ورف ِض. هفلف نفِسيتومف شورو ِم الفرف عفارا  بفيفنف كولتِ أومف وا لفعفنفة  وف تفِصيرو ا ِلكفيف تفنفقفِرضووا وف بووا فِيهف ا ِلتفتفغفرح رف الحتِي أفتفيفتومف إِلفيفهف ِض ِمصف ى فِي أفرف رف ۭة أوخف ِلِلهف
؟ لفمف يوذفل وا إِلفى شفِليمف اِرعِ أوورو فِي شفوف ِض يفهووذفا وف ورف نِسفائِكومو الحتِي فوِعلفتف فِي أفرف شورو كومف وف ورف شورو ورف نِسفائِِهمف وف شورو لووِك يفهووذفا وف ورف مو شورو آبفائِكومف وف
: هفئفنفذفا ائِيلف رف نووِد إِلفهو إِسف ب  الفجو . [ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف رف امف آبفائِكومف أفمف كومف وف امف ا أفمف عفلفتوهف ائِِضي الحتِي جف ففرف لفكووا فِي شفِريعفتِي وف لف سف افووا وف لف خف ِم وف هفذفا الفيفوف
بووا هونفاكف ففيفففنوونف رف ِليفتفغفرح ِض ِمصف وِل إِلفى أفرف مف ِللد خو وهفهو جو عفلووا وو ذو بفِقيحةف يفهووذفا الحِذينف جف آخو لفقفِرضف كولح يفهووذفا. وف لفيفكومف ِللشحرتِ وف ِهي عف جف عفلو وف أفجف
دفهفشا  لففا  وف ونف حف يفِصيرو وتوونف وف وعِ. يفمو الفجو ِغيِر إِلفى الفكفبِيِر بِالسحيفِف وف وعِ. يفففنوونف ِمنف الصح بِالفجو قوطوونف بِالسحيفِف وف . يفسف رف ِض ِمصف مف فِي أفرف كول هو

لف بفاۭق ِلبفِقيحِة يفهووذفا لف يفكوونو نفاجۭ وف بفإِ. وف الفوف وعِ وف الفجو ِليمف بِالسحيفِف وف شف ا عفاقفبفتو أوورو رف كفمف ِض ِمصف كونوونف فِي أفرف أوعفاقِبو الحِذينف يفسف عفارا . وف لفعفنفة  وف وف
مف إِلح ِجعو ِمنفهو ا لفنحهو لف يفرف ِل السحكفِن فِيهف وعِ لفجف جو تفاقوونف إِلفى الر  ِض يفهووذفا الحتِي يفشف ِجعووا إِلفى أفرف رف ِليفرف ِض ِمصف بووا هونفاكف فِي أفرف التِينف ِليفتفغفرح

كول  الشحعفِب السحاِكِن ففل  كفبِير  وف حف اقِففاِت مف كول  النتِسفاِء الفوف ى وف رف ۭة أوخف نف ِلِلهف رف هومف يوبفختِ فووا أفنح نِسفاءف اِل الحِذينف عفرف جف ِميفا كول  الرتِ ابف إِرف فجف ]. ففأ ففِلتوونف نف الفمو
ِلكفِة رو ِلمف جف ِمنف ففِمنفا ففنوبفختِ رف ۭر خف لو كولح أفمف ِ بفلف سفنفعفمف بت ِم الرح ا بِاسف تفنفا بِهف لحمف ةف الحتِي كف عو لفكف الفكفِلمف مف : [إِنحنفا لف نفسف وسف رف فِي ففتفرو ِض ِمصف فِي أفرف

يفۭر كونحا بِخف بفزا  وف ِليمف ففشفبِعفنفا خو شف اِرعِ أوورو فِي شفوف ِض يفهووذفا وف نفا فِي أفرف سفاؤو ؤف رو لووكونفا وف مو نفا وف آبفاؤو نو وف ا ففعفلفنفا نفحف . كفمف ا سفكفائِبف كوبو لفهف نفسف اِت وف اوف السحمف
رو إِذف كونحا نوبفختِ وعِ. وف الفجو ففنِينفا بِالسحيفِف وف نفا إِلفى كولتۭ وف تفجف ا احف ِب سفكفائِبف لفهف سفكف اِت وف اوف ِلكفِة السحمف ففففنفا عفِن التحبفِخيِر ِلمف لفِكنف ِمنف ِحينف كف ا . وف لفمف نفرف شفرت وف

ِميفا ِلكولتِ الشحعفِب ؟]. ففقفالف إِرف ا السحكفائِبف كوبو لفهف نفسف ا كفعفكا  ِلنفعفبودفهفا وف نفعو لفهف اِلنفا كونحا نفصف لف بِدووِن ِرجف ا سفكفائِبف ففهف كوبو لفهف نفسف اِت وف اوف ِلكفِة السحمف ِلمف
لووكوكومف مو كومف وف آبفاؤو تومف وف شفِليمف أفنف اِرعِ أوورو فِي شفوف دوِن يفهووذفا وف وهو فِي مو تومو رف ورو الحِذي بفخح ذفا الفكفلفِم: [أفلفيفسف الفبفخو بووهو بِهف اوف النتِسفاِء الحِذينف جف اِل وف جف الرتِ
ِل اِلكومف ِمنف أفجف مف ِل شفرتِ أفعف تفِملف بفعفدو ِمنف أفجف ب  أفنف يفحف تفِطعِ الرح لفمف يفسف ِعدف عفلفى قفلفبِِه. وف صف ب  وف هو الرح ِض هووف الحِذي ذفكفرف شفعفبو الفرف كومف وف سفاؤو ؤف رو وف

عووا مف لفمف تفسف ِ وف بت أفتومف إِلفى الرح طف أفخف تومف وف رف ِل أفنحكومف قفدف بفخح ِم. ِمنف أفجف ذفا الفيفوف لفعفنفة  بِلف سفاِكۭن كفهف دفهفشا  وف ِربفة  وف كومف خف ضو تف أفرف ارف تومف ففصف اسفاِت الحتِي ففعفلف جف الرح
ِميفا ِلكولتِ الشحعفِب ِم]. ثومح قفالف إِرف ذفا الفيفوف ابفكومف هفذفا الشحر  كفهف ِل ذفِلكومف قفدف أفصف ادفاتِِه ِمنف أفجف شفهف ائِِضِه وف ففرف لوكووا فِي شفِريعفتِِه وف لفمف تفسف ِ وف بت ِت الرح وف ِلصف

تومف بِففِمكومف لحمف كومف تفكف نِسفاؤو : أفنفتومف وف ائِيلف رف نووِد إِلفهو إِسف ب  الفجو لحمف رف . هفكفذفا تفكف رف ِض ِمصف ِميعف يفهووذفا الحِذينف فِي أفرف ِ يفا جف بت ةف الرح ِلمف عووا كف مف ِلكولتِ النتِسفاِء: [اسف وف
نف مف يوتفمتِ كومف وف نف نوذوورف ا سفكفائِبف ففإِنحهونح يوِقمف كوبو لفهف نفسف اِت وف اوف ِلكفِة السحمف رف ِلمف نفاهفا أفنف نوبفختِ نفا الحتِي نفذفرف مو نوذوورف ا نوتفمتِ : إِنحنفا إِنحمف فيفاِديكومف قفائِِلينف لفتومف بِأ مف أفكف وف

ى ِمي لفنف يوسفمح ب  إِنح اسف ِمي الفعفِظيِم قفالف الرح لفففتو بِاسف . هفئفنفذفا قفدف حف رف ِض ِمصف ِميعف يفهووذفا السحاِكنِينف فِي أفرف ِ يفا جف بت ةف الرح عووا كفِلمف مف . ِلذفِلكف اسف كومف نوذوورف
اِل يفهووذفا الحِذينف يفِر ففيفففنفى كول  ِرجف لفيفِهمف ِللشحرتِ لف ِللفخف رو عف هف . هفئفنفذفا أفسف ب  ي  السحيتِدو الرح رف قفائِل : حف ِض ِمصف ا ِمنف يفهووذفا فِي كولتِ أفرف بفعفدو بِففِم إِنفسفاۭن مف
لفمو كول  ِض يفهووذفا نفففرا  قفِليل  ففيفعف رف إِلفى أفرف ِض ِمصف ِجعوونف ِمنف أفرف ونف ِمنف السحيفِف يفرف النحاجو تحى يفتفلفشووا. وف وعِ حف الفجو رف بِالسحيفِف وف ِض ِمصف فِي أفرف

ِضعِ وف : إِنتِي أوعفاقِبوكومف فِي هفذفا الفمف ب  ةو لفكومف يفقوولو الرح هفِذِه ِهيف الفعفلفمف ةف أفيتِنفا تفقوومو. [وف ا كفِلمف بووا فِيهف رف ِليفتفغفرح ِض ِمصف بفِقيحِة يفهووذفا الحِذينف أفتووا إِلفى أفرف
ا ِليفِد طفاِلبِي نفففِسِه كفمف دفائِِه وف رف ِليفِد أفعف ِلكف ِمصف عف مف ففرف نف حف عفوف ففعو فِرف . هفئفنفذفا أفدف ب  . هفكفذفا قفالف الرح لفيفكومف ِللشحرتِ وا أفنحهو لف بودح أفنف يفقوومف كفلفِمي عف لفمو ِلتفعف

تفابفتِِه وخف بفِن نِيِريحا ِعنفدف كف ِميفا النحبِي  إِلفى بفارو ا إِرف لحمف بِهف ةو الحتِي تفكف طفاِلِب نفففِسِه]. افلفكفِلمف ِه وف ِ ِلِك بفابِلف عفدووت رف مف ذفنفصح ِلكف يفهووذفا ِليفِد نفبووخف قِيحا مف دفففعفتو ِصدف
: . قفدف قولفتف وخو ائِيلف لفكف يفا بفارو رف ب  إِلفهو إِسف ِلِك يفهووذفا: [هفكفذفا قفالف الرح ابِعفِة ِليفهوويفاقِيمف بفِن يووِشيحا مف ِميفا فِي السحنفِة الرح هفذفا الفكفلفمف فِي ِسففۭر عفنف ففِم إِرف

ب  ة . [هفكفذفا تفقوولو لفهو: هفكفذفا قفالف الرح احف لفمف أفِجدف رف نا  عفلفى أفلفِمي. قفدف غوِشيف عفلفيح في تفنفه ِدي وف زف ادف حو بح قفدف زف يفل  ِلي لفنح الرح :وف
ا  عفلفى  اِلب  شفرت ! لفنتِي هفئفنفذفا جف لوبو ة ؟ لف تفطف ورا  عفِظيمف لوبو ِلنفففِسكف أومو لف تفطف أفنفتف ففهف ِض. وف كولح هفِذِه الفرف توهو وف سف ا غفرف أفقفتفِلعو مف توهو وف ا بفنفيف ِدمو مف هفئفنفذفا أفهف
ِم: ِ عفِن الومف ِميفا النحبِيت تف إِلفى إِرف ارف ِ الحتِي صف بت ةو الرح ا]. كفِلمف اِضعِ الحتِي تفِسيرو إِلفيفهف وف ة  فِي كولتِ الفمف ِطيكف نفففسفكف غفنِيمف أوعف ب  وف سفۭد يفقوولو الرح كولتِ ِذي جف

ِلكو بفابِلف فِي السحنفِة رو مف نفصح ذف بفهو نفبووخف رف كفِميشف الحِذي ضف اِت فِي كفرف ِر الففورف رف الحِذي كفانف عفلفى نفهف ِلِك ِمصف و مف نف نفخو عفوف يفِش فِرف . عفنف جف رف عفنف ِمصف
انفتفِصبووا سفانو وف ا الففورف عفدووا أفي هف اصف يفلف وف وا الفخف ِرجو ِب. أفسف رف وا ِللفحف تفقفدحمو سف وف الت رف نح وف ِلِك يفهووذفا: [أفِعد وا الفِمجف ابِعفِة ِليفهوويفاقِيمف بفِن يووِشيحا مف الرح

لفمف يفلفتفِفتووا؟ وا هفاِربِينف وف ففر  مف وف تف أفبفطفالوهو طحمف قفدف تفحف اِء وف رف بِِرينف إِلفى الفوف دف مو تفِعبِينف وف رف اهومف مو اذفا أفرف وعف. ِلمف . الفبِسووا الد رو احف مف ِقلووا الرتِ ِذ. اصف وف بِالفخو



اِعدو كفالنتِيِل نف هفذفا الصح سفقفطووا. مف وا وف اِت عفثفرو ِر الففورف انِِب نفهف اِل بِجف مف و. فِي الشتِ الفبفطفلو لف يفنفجو ِفيفو لف يفنووصو وف . الفخف ب  الفيفِهمف يفقوولو الرح وف فو حف وف الفخف
ا. السحاِكنِينف فِيهف ِدينفةف وف ِلكو الفمف . أوهف ضف ي الفرف أوغفطتِ عفدو وف : أفصف اۭر تفتفلفطفمو الفِميفاهو. ففيفقوولو فنفهف أ كف رو كفالنتِيِل وف عفدو ِمصف ا؟ تفصف اهوهف وف اۭر تفتفلفطفمو أفمف فنفهف أ كف

ذفا . ففهف سف اد ونف الفقفوف الفمف الل وِدي ونف الفقفابِضوونف وف نح وف اِن الفِمجف فووطو الفقفابِضف . كووشو وف جِ الفبفطفالو رو لفتفخف كفبفاتو وف رف ا الفمف ِهيِجي أفيحتوهف يفلو وف ا الفخف عفِدي أفيحتوهف اصف
ِض ة  فِي أفرف نووِد ذفبِيحف ِ الفجو بت . لفنح ِللسحيتِِد رف تفِوي ِمنف دفِمِهمف يفرف بفعو وف يفشف بفِغِضيِه ففيفأفكولو السحيففو وف تِقفاِم ِمنف مو ۭة ِلِلنف مو نفقفمف نووِد يفوف ِ الفجو بت مو ِللسحيتِِد رف الفيفوف
مو . لف ِرففادفةف لفِك. قفدف سفِمعفِت الومف . بفاِطل  توكفثتِِرينف الفعفقفاقِيرف رف اءو بِنفتف ِمصف ِذي بفلفسفانا  يفا عفذفرف خو عفِدي إِلفى ِجلفعفادف وف اِت. اصف ِر الففورف اِل ِعنفدف نفهف مف الشتِ

ِجيِء ِ فِي مف ِميفا النحبِيت ب  إِلفى إِرف ا الرح لحمف بِهف ةو الحتِي تفكف ِلمف عا ]. افلفكف ا مف قوطفاِن ِكلفهومف ِدمو بفطفل  ففيفسف ضف عفِويلوِك لفنح بفطفل  يفصف ف الفرف لف قفدف مف يِِك وف بِِخزف
. قوولووا انفتفِصبف ففنِيسف فِي تفحف ِمعووا فِي نووفف وف أفسف دفلف وف جف ِمعووا فِي مف أفسف رف وف وا فِي ِمصف بِرو : [أفخف رف ضف ِمصف ِربف أفرف ِلِك بفابِلف ِليفضف رف مف ذفنفصح نفبووخف

اِحبِِه اِحدو عفلفى صف قوطف الفوف تحى يفسف ! كفثحرف الفعفاثِِرينف حف مف هو حف بح قفدف طفرف ؟ لف يفِقفوونف لفنح الرح وكف قفتفِدرو حف مو اذفا انفطفرف . ِلمف الفيفكف وف يحأف لفنح السحيففف يفأفكولو حف تفهف وف
. قفدف ففاتف رف هفاِلك  ِلكو ِمصف نو مف عفوف : فِرف اِرِم. قفدف نفادووا هونفاكف ِه السحيفِف الصح جف ِض ِميلفِدنفا ِمنف وف إِلفى أفرف ِجعف إِلفى شفعفبِنفا وف وا ففنفرف يفقوولووا: قوومو وف
ا الفبِنفتو لفۭء أفيحتوهف بفةف جف نفِعي ِلنفففِسِك أوهف ِر يفأفتِي. اِصف ۭل ِعنفدف الفبفحف مف كفكفرف تفابووۭر بفيفنف الفِجبفاِل وف هو كف مو نووِد اسف ب  الفجو ِلكو رف ي  أفنفا يفقوولو الفمف الفِميعفادو. حف

وهفا فِي رو تفأفجف سف . أفيفضا  مو اءف اءف جف اِل جف مف ا . الفهفلفكو ِمنف الشتِ سفنفة  ِجدت لفة  حف رو ِعجف . ِمصف قو ففلف سفاِكنف رف توحف ِربفة  وف رف لفنح نووفف تفِصيرو خف السحاِكنفةو ِمصف
يحۭة ِشي كفحف ا يفمف توهف وف . صف قفتف ِعقفابِِهمف لفيفِهمف وف مف هفلفِكِهمف أفتفى عف عا . لفمف يفِقفووا لفنح يفوف بوونف مف رو تفد ونف يفهف مف هومف أفيفضا  يفرف ةۭ. لفنحهو وِل ِصيرف ا كفعوجو سفِطهف وف

ثفرف وا أفكف ثورو مف قفدف كف صفى لفنحهو إِنف يفكونف لف يوحف ب  وف هفا يفقوولو الرح رف عف طفۭب. يفقفطفعوونف وف تفِطبِي حف حف وِس كفمو ا بِالففوؤو اءووا إِلفيفهف قفدف جف يفۭش وف ونف بِجف مف يفِسيرو لفنحهو
نف عفوف فِرف ونف نووف وف : هفئفنفذفا أوعفاقِبو أفمو ائِيلف رف نووِد إِلفهو إِسف ب  الفجو اِل. قفالف رف مف دوفِعفتف ِليفِد شفعفِب الشتِ رف وف ِزيفتف بِنفتو ِمصف . قفدف أوخف مف لف عفدفدف لفهو اِد وف رف ِمنف الفجف
كفنو ِليفِد عفبِيِدِه. ثومح بفعفدف ذفِلكف توسف ِلِك بفابِلف وف رف مف ذفنفصح ِليفِد نفبووخف مف ِليفِد طفاِلبِي نوفووِسِهمف وف ففعوهو أفدف لفيفِه. وف ِلينف عف كتِ تفوف الفمو نف وف عفوف ا فِرف لووكفهف مو ا وف تفهف آِلهف رف وف ِمصف وف

ِض لفكف ِمنف أفرف نفسف لتِصوكف ِمنف بفِعيۭد وف ائِيلو لفنتِي هفئفنفذفا أوخف رف تفِعبف يفا إِسف لف تفرف بفِدي يفعفقووبو وف فف يفا عف أفنفتف ففلف تفخف . [وف ب  ِة يفقوولو الرح كفالفيحاِم الفقفِديمف
توكف ِم الحِذينف بفدحدف عفكف لفنتِي أوففنِي كولح الومف فف لفنتِي أفنفا مف ا أفنفتف يفا عفبفِدي يفعفقووبو ففلف تفخف . أفمح ِخيف  لف مو تفِريحو وف يفسف ئِن  وف مف يفطف ِجعو يفعفقووبو وف سفبفيِِهمف ففيفرف

ِب ِطينِيتِينف قفبفلف ضفرف ِفِلسف ِ عفِن الف ِميفا النحبِيت تف إِلفى إِرف ارف ِ الحتِي صف بت ةو الرح ِلمف ئوكف تفبفِرئفة ]. كف لف أوبفرتِ ِ وف قت بوكف بِالفحف دتِ ا أفنفتف ففلف أوففنِيكف بفلف أوؤف . أفمح إِلفيفِهمف
خو رو ا ففيفصف السحاِكنِينف فِيهف ِدينفةف وف ِملفهفا الفمف ضف وف ي الفرف اِرفا  ففتوغفشتِ تفكوونو سفيفل  جف اِل وف مف عفدو ِمنف الشتِ ب  هفا ِميفاه  تفصف ةف: [هفكفذفا قفالف الرح نف غفزح عفوف فِرف

اتِِه لف تفلفتفِفتو البفاءو إِلفى الفبفنِينف بِسفبفِب ِريِف بفكفرف صف بفاتِِه وف كف رف ِريِر مف افِِر أفقفِويفائِِه ِمنف صف وف عِ حف ِت قفرف ِض. ِمنف صفوف لفِولو كول  سوكحاِن الفرف يووف النحاسو وف
ِطينِيتِينف بفِقيحةف ِلكو الفِفِلسف بح يوهف يفدوونف كول  بفِقيحۭة توِعينو لفنح الرح صف ِطينِيتِينف ِليفنفقفِرضف ِمنف صوورف وف ِم التِي ِلهفلفِك كولتِ الفِفِلسف اِء الفيفاِدي. بِسفبفِب الفيفوف تِخف ارف

تفى لف تحى مف ِ حف بت ِمِشينف نفففسفِك. آِه يفا سفيففف الرح تفى تفخف تحى مف . حف طفائِِهمف عف بفِقيحِة وف قفلوونو مف ِلكفتف أفشف ةف. أوهف لفعو عفلفى غفزح . أفتفى الص  ففتوورف ةِ كف ِزيرف جف
: وآبف اعفدفهو!] عفنف مو ِر هونفاكف وف عفلفى سفاِحِل الفبفحف قفلوونف وف اهو؟ عفلفى أفشف صف ب  قفدف أفوف الرح تفِريحو وف . كفيففف يفسف كونف اسف أف وف دف ! اهف ِدكف مح إِلفى ِغمف ؟ انفضف تفِريحو تفسف

رو ودا  بفعفدو ففخف جو وف . لفيفسف مف تفعفبفتف ارف ابو وف جف ِزيفتف ِمسف يفتفايِمو. خف أوِخذفتف قفرف ِزيفتف وف . خف ِربفتف ا قفدف خف يفل  ِلنفبوو لفنحهف : وف ائِيلف رف نووِد إِلفهو إِسف ب  الفجو [هفكفذفا قفالف رف
تو . صفوف ِك السحيففو اءف رف يفذفهفبو وف ينف وف متِ ِمينو توصف دف أفنفِت أفيفضا  يفا مف ة . وف ا ِمنف أفنف تفكوونف أومح هف ا . هفلومح ففنفقفِرضو ا شفرت لفيفهف وا عف بوونف ففكحرو شف . فِي حف وآبف مو

عفدو بوكفاء  عفلفى بوكفاۭء لفنحهو قفبفِة لووِحيتف يفصف اخا . لفنحهو فِي عف هفا صورف عف ِصغفارو مف أفسف وآبو وف تف مو مف طتِ ق  عفِظيم . قفدف حو سفحف ونفايِمف. هفلفك  وف ورو ِصيفاحۭ ِمنف حو
اِلِك مف ِل اتتِكفاِلِك عفلفى أفعف يحِة. [ففِمنف أفجف عفۭر فِي الفبفرتِ كوونووا كفعفرف وا أفنففوسفكومف وف بووا نفج  رو اخف انفِكسفاۭر. اهف دفاءو صورف ونفايِمف سفِمعف الفعف ورو دفِر حو نفحف فِي مو

ِدينفة  ففيفبِيدو ِدينفۭة ففلف توففِلتو مف ِلكو إِلفى كولتِ مف هف يفأفتِي الفمو عا . وف هو مف سفاؤو ؤف نفتوهو ورو وشو إِلفى السحبفيِ كفهف جو كفمو رو يفخف ِذينف أفنفِت أفيفضا  وف خف ائِنِِك سفتوؤف زف عفلفى خف وف
لف لو عفمف نف يفعفمف لفعوون  مف ا. مف ِربفة  بِلف سفاِكۭن فِيهف ا خف دونوهف تفِصيرو مو ة  وف جو طفائِرف رو ا تفخف نفاحا  لفنحهف وآبف جف طووا مو . أفعف ب  ا قفالف الرح لو كفمف ِلكو السحهف يفهف طفاءو وف الفوف
لفمف يفذفهفبف غف ِمنف إِنفاۭء إِلفى إِنفاۭء وف لفمف يوففرف ِديتِِه وف تفِقر  عفلفى دورف سف هووف مو نفذو ِصبفاهو وف وآبو مو تفِريح  مو سف ِم. [مو ففهو عفِن الدح نفعو سفيف نف يفمف لفعوون  مف مف اۭء وف ِ بِِرخف بت الرح

غوونف آنِيفتفهو يوففرتِ غوونفهو وف ِغينف ففيوصف ِسلو إِلفيفِه موصف أورف ب  وف . ِلذفِلكف هفا أفيحام  تفأفتِي يفقوولو الرح توهو لفمف تفتفغفيحرف ائِحف رف هو فِيِه وف إِلفى السحبفيِ. ِلذفِلكف بفِقيف طفعفمو
ةۭ الو قووح ِرجف ة  وف بفابِرف نو جف . [كفيففف تفقوولوونف نفحف ِلِهمف تحكف ائِيلف ِمنف بفيفِت إِيلف مو رف ِجلف بفيفتو إِسف ا خف وشف كفمف وآبو ِمنف كفمو لو مو جف . ففيفخف مف ِعيفتفهو ونف أفوف ِسرو يفكف وف

ا بفِليحتوهف وآبف وف ِجيءو هفلفِك مو هو. قفِريب  مف مو نووِد اسف ب  الفجو ِلكو رف لووا ِللفقفتفِل يفقوولو الفمف ا. نفزف بِيهف نفتفخف ِخيفارو مو ا وف دونوهف ِعدفتف مو صف وآبو وف ِلكفتف مو ِب؟ أوهف رف ِللفحف
ِد جف لفِل؟ اِنفِزِلي ِمنف الفمف ا الفجف ا قوولووا: كفيففف انفكفسفرف قفِضيبو الفِعزتِ عفصف هف مف كولح الفعفاِرفِينف اسف ا وف الفيفهف وف ِميعف الحِذينف حف ا . اونفدوبووهفا يفا جف ِرعفة  ِجدت سف مو
تفطفلحِعي يفا سفاِكنفةف صوونفِك. قِِفي عفلفى الطحِريِق وف لفكف حو أفهف ِعدف إِلفيفِك وف وآبف قفدف صف ِلكف مو هف ا السحاِكنفةو بِنفتف ِديبوونف لفنح مو اِء أفيحتوهف ِلِسي فِي الظحمف اجف

وآبف قفدف نوونف أفنح مو وا فِي أفرف بِرو وا. أفخف خو رو اصف لفِولووا وف . وف وآبو لفنحهو قفدف نوِقضف ِزيف مو ؟ قفدف خف دفثف اذفا حف النحاِجيفةف. قووِلي: مف اِربف وف فِلي الفهف أ . اسف وِعيرف عفرو
عفلفى لفتفايِمف وف بف ِِ دف عفلفى بفيفتف عفلفى نفبوو وف عفلفى ِديبوونف وف ففعفةف وف يف عفلفى مف ةف وف صف عفلفى يفهف ولوونف وف ِل عفلفى حو ِض السحهف اءو عفلفى أفرف اءف الفقفضف قفدف جف . وف ِلكف أوهف

نو الفقفِريبفِة. عوِضبف قفرف وآبف الفبفِعيدفةِ وف ِض مو دوِن أفرف عفلفى كولتِ مو ةف وف رف عفلفى بوصف يووتف وف عفلفى قفرف عوونف وف ِِ مف عفلفى بفيفتف ولف وف امو ِِ جف عفلفى بفيفتف يفتفايِمف وف قفرف
ا كفانف كفة . أفففمف هووف أفيفضا  يفكوونو ِضحف وآبو فِي قويفائِِه وف غف مو رح ِ ففيفتفمف بت وهو لفنحهو قفدف تفعفاظفمف عفلفى الرح ِكرو . [أفسف ب  اعوهو يفقوولو الرح تف ِذرف طحمف تفحف وآبف وف مو
ِر يفا خف كونووا فِي الصح اسف دونف وف ل وا الفمو ؟ خف أفسف لحمو بِِه كونفتف تفنفغفضو الرح ا كونفتف تفتفكف تحى أفنحكف كولحمف ِجدف بفيفنف الل صووِص حف ؟ هفلف وو كفة  لفكف ائِيلو ِضحف رف إِسف

تِففاعِ ارف لفِلِه وف جف بِِكبفِريفائِِه وف تِِه وف ا . بِعفظفمف تفكفبتِر  ِجدت . هووف مو وآبف نفا بِِكبفِريفاِء مو ةِ. قفدف سفِمعف ففرف انِِب ففِم الفحو وف شو فِي جف ۭة توعفشتِ امف مف كوونووا كفحف وآبف وف سوكحانف مو
ن  عفلفى . يوؤف خو رو ِه أفصف وآبف كولتِ عفلفى مو وآبف وف لفِولو عفلفى مو ِل ذفِلكف أووف . أفكفاِذيبوهو ففعفلفتف بفاِطل . ِمنف أفجف ب  إِنحهو بفاِطل  طفهو يفقوولو الرح ففتو سفخف قفلفبِِه. أفنفا عفرف

نفاِك ِلكو عفلفى جف هف قفعف الفمو . وف ِر يفعفِزيرف لفتف إِلفى بفحف صف رف وف بفانوِك الفبفحف تف قوضف ةف. قفدف عفبفرف ففنفةف سفبفمف لفيفِك بوكفاءف يفعفِزيرف يفا جف . أفبفِكي عف اِرسف اِل قِيرف حف ِرجف
. لفبفة  لف هوتفاف  تفاۭف. جف عفاِصِر. لف يودفاسو بِهو رو ِمنف الفمف مف قفدف أوبفِطلفِت الفخف . وف وآبف ِض مو ِمنف أفرف تفاِن وف بو ِمنف الفبوسف الطحرف حو وف نوِزعف الفففرف عفلفى قِطفافِِك. وف وف

ِربفة . ِريمف أفيفضا  تفِصيرو خف لفۭة ثولفثِيحۭة لفنح ِميفاهف نِمف ونفايِمف كفِعجف ورو بوونف إِلفى أفلفعفالفةف إِلفى يفاهفصف ِمنف صووغفرف إِلفى حو شف اخِ حف مف ِمنف صورف تفهو وف لفقووا صف قفدف أفطف
اِل تو قفلفبِي ِلِرجف ِ وت يوصف وآبف كفنفايۭ وف تو قفلفبِي ِلمو ِ وت ِل ذفِلكف يوصف تِِه. ِمنف أفجف رو ِلِلهف نف يوبفختِ مف تفففعفۭة وف رف ِعدو فِي مو نف يوصف ب  مف وآبف يفقوولو الرح لو ِمنف مو أوبفطتِ وف

قفاِء عفلفى الفحف وش  وف مو عفلفى كولتِ الفيفاِدي خو ة  وف وزف زو جف يفۭة مف كولح ِلحف عو وف أفۭس أفقفرف . لفنح كولح رف تفسفبووهفا قفدف بفادفتف ةف الحتِي اكف وف اِرسف كفنفايۭ لفنح الثحرف قِيرف حف
إِنفاۭء وآبف كف تو مو طفمف ح  لفنتِي قفدف حف ا نفوف ا كولتِهف اِرِعهف فِي شفوف وآبف وف . عفلفى كولتِ سوطووحِ مو سووح  مو

نف  با  ِلكولتِ مف عف رو كفة  وف وآبو ِضحف تف مو ارف يۭ؟ ففقفدف صف وآبو قفففاهفا بِِخزف لفتف مو وح : كفيففف نوِقضفتف كفيففف حف لفِولوونف قفائِِلينف . يووف ب  ةف بِِه يفقوولو الرح سفرح لف مف



سفيفكوونو قفلفبو ِصينفاتو وف ِسكفِت الفحف أومف يووتو وف . قفدف أوِخذفتف قفرف وآبف يفِه عفلفى مو نفاحف يفبفسوطو جف ۭر وف نفسف : هفا هووف يفِطيرو كف ب  ا. لفنحهو هفكفذفا قفالف الرح الفيفهف وف حف
لفيفكف يفا ففخ  عف ة  وف ففرف حو ف  وف وف ِ. خف بت وآبو عفنف أفنف يفكوونف شفعفبا  لفنحهو قفدف تفعفاظفمف عفلفى الرح ِلكو مو يفهف اِخۭض. وف أفةۭ مف رف قفلفِب امف ِم كف وآبف فِي ذفِلكف الفيفوف ةِ مو بفابِرف جف
وآبف ِلبو عفلفى مو ِ لفنتِي أفجف ةِ يفعفلفقو فِي الفففخت ففرف عفدو ِمنف الفحو الحِذي يفصف ةِ وف ففرف قوطو فِي الفحو ِف يفسف وف ِه الفخف جف بو ِمنف وف رو . الحِذي يفهف ب  وآبف يفقوولو الرح سفاِكنف مو

فكفلفتف ونف ففأ سفِط ِسيحو لفِهيب  ِمنف وف بوونف وف شف تف نفار  ِمنف حف جف رف ةۭ. لفنحهو قفدف خف اِربوونف بِلف قووح قففف الفهف بوونف وف شف . فِي ِظلتِ حف ب  سفنفةف ِعقفابِِهمف يفقوولو الرح

د  سفبفيف لفِكنحنِي أفرو لفِء. وف بفنفاتِكف إِلفى الفجف . بفادف شفعفبو كفمووشف لفنح بفنِيكف قفدف أوِخذووا إِلفى السحبفيِ وف وآبو يفل  لفكف يفا مو غفى. وف ةف بفنِي الفوف هفامف وآبف وف اِويفةف مو زف
اذفا اِرث  لفهو؟ ِلمف ائِيلف بفنوونف أفوف لف وف رف . أفلفيفسف ِلسف ب  : [هفكفذفا قفالف الرح ونف . عفنف بفنِي عفم  وآبف اءو مو ]. إِلفى هونفا قفضف ب  وآبف فِي آِخِر الفيحاِم يفقوولو الرح مو
قو رف توحف ِربا  وف تفِصيرو تفلى خف ۭب وف رف لفبفةف حف ونف جف بحِة بفنِي عفم  ِمعو فِي رف أوسف ب  وف دونِِه؟ ِلذفِلكف هفا أفيحام  تفأفتِي يفقوولو الرح كونو فِي مو شفعفبوهو يفسف ادف وف مف جف ِلكوهو يفِرثو مف

سووحۭ. بحةف. تفنفطحقفنف بِمو نف يفا بفنفاِت رف خف رو . اصف ِربفتف بوونو لفنح عفايف قفدف خف شف لفِوِلي يفا حف . وف ب  ِرثووهو يفقوولو الرح ائِيلو الحِذينف وف رف ا بِالنحاِر ففيفِرثو إِسف بفنفاتوهف
ِك دفما  طفاؤو ِطئفِة؟ قفدف ففاضف وف ا بفالوِك تفففتفِخِرينف بِالفوف عا . مف هو مف سفاؤو ؤف رو نفتوهو وف كفهف مف يفذفهفبو إِلفى السحبفيِ هووف وف ِلكفهو اِن لفنح مف رف دف ففنف بفيفنف الفجو ِ طفوت انفدوبفنف وف

الفيفِك وف ِميعِ الحِذينف حف نووِد ِمنف جف ب  الفجو فا  يفقوولو السحيتِدو رف وف لفيفِك خف ِلبو عف ؟ هفئفنفذفا أفجف نف يفأفتِي إِلفيح ا قفائِلفة : مف ائِنِهف زف لفةو عفلفى خف كتِ تفوف الفمو تفدحةو وف رف ا الفبِنفتو الفمو أفيحتوهف
ب  ]. عفنف أفدوومف: [هفكفذفا قفالف رف ب  ونف يفقوولو الرح د  سفبفيف بفنِي عفم  . ثومح بفعفدف ذفِلكف أفرو عو التحائِِهينف مف نف يفجف لفيفسف مف هو وف امف ا أفمف اِحۭد إِلفى مف دوونف كول  وف رف توطف وف

. قووا فِي السحكفِن يفا سوكحانف دفدفانف بووا. الفتفِفتووا. تفعفمح رو ؟ اوهف مف توهو مف غفتف ِحكف اِء؟ هفلف ففرف مف فوهف ةو ِمنف الف شوورف ؟ هفلف بفادفِت الفمف انف ةف بفعفدو فِي تفيفمف مف نووِد. أفلف ِحكف الفجو
؟ ِفيِهمف ا يفكف ِلكوونف مف ا كفانووا يوهف كوونف عولفلفة  أفِو الل صووصو لفيفل  أفففمف ا كفانووا يفتفرو لفيفِه بفِليحةف ِعيسوو ِحينف عفاقفبفتوهو. لفوف أفتفاكف الفقفاِطفوونف أفففمف لفبفتو عف لفنتِي قفدف جف
اِملوكف أفرف يِيِهمف وف كف أفنفا أوحف تفامف كف أفيف دو. اوتفرو انوهو ففلف يووجف ِجيرف توهو وف وف إِخف لوهو وف . هفلفكف نفسف تفبِئف تفِطيعو أفنف يفخف اتِِه ففلف يفسف تفتفرف سف كفشفففتو مو دفتو ِعيسووف وف رح لفِكنحنِي جف وف
بو رف ا تفشف أ! بفلف إِنحمف ؤا ؟ لف تفتفبفرح أو تفبفر  لف أفنفتف تفتفبفرح بووا الفكفأفسف قفدف شفِربووا ففهف رف مف أفنف يفشف قح لفهو : هفا إِنح الحِذينف لف حف ب  . لفنحهو هفكفذفا قفالف الرح كحلفنف عفلفيح ِليفتفوف

بفرا  ِمنف قِبفِل با  أفبفِديحة . قفدف سفِمعفتو خف ا تفكوونو ِخرف دونِهف ِو مو كولح لفعفنفة  وف ابا  وف رف خف عفارا  وف ةف تفكوونو دفهفشا  وف رف ب  إِنح بوصف لفففتو يفقوولو الرح با . لفنتِي بِذفاتِي حف شورف
تفقفرا  بفيفنف حف مو ِغيرا  بفيفنف الش عووِب وف عفلفتوكف صف ِب. لفنتِي هفا قفدف جف رف وا ِللفحف قوومو ا وف لفيفهف تفعفالووا عف عووا وف مح ِم قفائِل : [تفجف سوول  إِلفى الومف ِسلف رف أورف ِ وف بت الرح

كف ِدرو ۭر عوشحكف ففِمنف هونفاكف أوحف ففعفتف كفنفسف إِنف رف ِة. وف تفففعِ الفكفمف رف اِسكف مو ِر الفمف اِجِئ الصحخف حف ِويفوكف ِكبفِريفاءو قفلفبِكف يفا سفاِكنو فِي مف كف تفخف النحاِس. قفدف غفرح
ب  لف ا يفقوولو الرح اتِِهمف رف اوف جف مو ةف وف ورف عفمو ا! كفانفِقلفِب سفدوومف وف بفاتِهف رف ِفرو بِسفبفِب كولتِ ضف يفصف بو وف ا يفتفعفجح ارتۭ بِهف با . كول  مف تفِصيرو أفدوومو عفجف . وف ب  يفقوولو الرح
نف كوضو عفنفهو. ففمف عفلوهو يفرف أفجف ِمزو وف ع ى دفائِۭم. لفنتِي أفغف رف دونتِ إِلفى مف فسفۭد ِمنف ِكبفِريفاِء الورف أ عفدو كف ذفا يفصف ا ابفنو آدفمف. هووف بو فِيهف لف يفتفغفرح كونو هونفاكف إِنفسفان  وف يفسف

ا ِ الحتِي قفضفى بِهف بت ةف الرح شوورف عووا مف مف اِمي؟ ِلذفِلكف اسف اِعي الحِذي يفِقفو أفمف نف هووف الرح مف نِي وف اِكمو نف يوحف مف نف ِمثفِلي وف لفيفِه؟ لفنحهو مف هو عف وقِيمف ب  ففأ نفتفخف هووف مو
ففِت جف ِت سوقووِطِهمف رف . ِمنف صفوف لفيفِهمف مف عف كفنفهو سف ِربو مف . إِنحهو يفخف مف بوهو حف . إِنح ِصغفارف الفغفنفِم تفسف انف ا عفلفى سوكحاِن تِيمف هو الحتِي اففتفكفرف بِهف أفففكفارف عفلفى أفدوومف وف

ةِ أفدوومف فِي ذفِلكف بفابِرف يفكوونو قفلفبو جف ةف وف رف يفِه عفلفى بوصف نفاحف يفبفسوطو جف يفِطيرو وف تفِفعو وف ۭر يفرف نفسف ذفا كف . هووف ِر سووفف ا فِي بفحف توهف وف ة  سوِمعف صف خف رف . صف ضو الفرف
تفِطيعو اب  لف يفسف ِطرف ِر اضف ِديئا . فِي الفبفحف بفرا  رف مف قفدف سفِمعووا خف ففادو. قفدف ذفابووا لفنحهو أفرف اةو وف مف ِزيفتف حف : [خف قف شف اِخۭض]. عفنف ِدمف أفةۭ مف رف قفلفِب امف ِم كف الفيفوف
يفةو ةو قفرف ِدينفةو الشحِهيرف ِك الفمف اِخۭض. كفيففف لفمف توتفرف اعو كفمف جف الفوف يقو وف ذفهفا الضتِ أفخف دفةو وف عف ِِ ا الرح تفهف سفكف ِب. أفمف رف الفتفففتفتف ِللفهف قو وف شف تف ِدمف تفخف . ارف الفهودووءف

قف ففتفأفكولو شف ِعلو نفارا  فِي سووِر ِدمف أوشف نووِد. وف ب  الفجو ِم يفقوولو رف ِب فِي ذفِلكف الفيفوف رف اِل الفحف ِلكو كول  ِرجف تفهف ا وف اِرِعهف ا فِي شفوف قوطو شوبحانوهف ِحي؟ ِلذفِلكف تفسف ففرف
ِربووا . اخف عفدووا إِلفى قِيدفارف وا اصف . قوومو ب  : [هفكفذفا قفالف الرح ِلكو بفابِلف رو مف نفصح ذف ا نفبووخف بفهف رف اصوورف الحتِي ضف اِلِك حف مف عفنف مف دفدف]. عفنف قِيدفارف وف قوصوورف بفنفهف

بووا. رو انِۭب. [اوهف فف ِمنف كولتِ جف وف ِهِم: الفخف يونفادوونف إِلفيف مف وف الفهو ِجمف كولح آنِيفتِِهمف وف مف وف فوِسِهمف شوقفقفهو ذوونف لفنف يفأفخو مف وف هو غفنفمف مف وف هو ذوونف ِخيفامف ِرِق. يفأفخو شف بفنِي الفمف
وا را . قوومو لفيفكومف فِكف ففكحرف عف ة  وف شوورف لفيفكومف مف ِلكف بفابِلف قفدف أفشفارف عف رف مف نفصح ذف ب  لفنح نفبووخف اصوورف يفقوولو الرح قووا فِي السحكفِن يفا سوكحانف حف ا . تفعفمح وا ِجدت ِزمو انفهف
ة  اِشيفتِِهمف غفنِيمف ةو مف كفثفرف با  وف مف نفهف الوهو تفكوونو ِجمف دفهفا. وف حف كونو وف ا. تفسف اِرضف لفهف لف عفوف اِريعف وف صف ب  لف مف ئِنحۭة سفاِكنفۭة آِمنفۭة يفقوولو الرح مف طف ۭة مو عفدووا إِلفى أومح اصف

ِربفة  إِلفى خف ى وف كفنف بفنفاِت آوف سف اصوورو مف تفكوونو حف . وف ب  اتِِه يفقوولو الرح آتِي بِهفلفِكِهمف ِمنف كولتِ ِجهف تفِديرا  وف سف قفصووِصي الشحعفِر مو أوذفِري ِلكولتِ ِريحۭ مف وف
ِلِك قِيحا مف لفِك ِصدف اِء مو ِ عفلفى ِعيلفمف فِي ابفتِدف ِميفا النحبِيت تف إِلفى إِرف ارف ِ الحتِي صف بت ةو الرح ا ابفنو آدفمف]. كفِلمف بو فِيهف لف يفتفغفرح كونو هونفاكف إِنفسفان  وف الفبفِد. لف يفسف
يِهمف أوذفرتِ اِء وف اِف السحمف رف بفعفِة أفطف بفعف ِريفاحۭ ِمنف أفرف ِلبو عفلفى ِعيلفمف أفرف أفجف . وف تِِهمف لف قووح سف ِعيلفمف أفوح مو قفوف طتِ نووِد: هفئفنفذفا أوحف ب  الفجو يفهووذفا: [هفكفذفا قفالف رف

لفيفِهمف ِلبو عف أفجف امف طفاِلبِي نوفووِسِهمف وف أفمف دفائِِهمف وف امف أفعف تفِعبوونف أفمف عفلو الفِعيلفِميتِينف يفرف أفجف ِفي و ِعيلفمف. وف نف ا مف يفأفتِي إِلفيفهف ة  إِلح وف لف تفكوونو أومح يفاحِ وف ِلكولتِ هفِذِه الرتِ
سفاءف يفقوولو ؤف الر  ِلكف وف أوبِيدو ِمنف هونفاكف الفمف ِسيتِي فِي ِعيلفمف وف عو كورف أفضف . وف مف ففنِيفهو ِف و تحى أ اءفهومو السحيففف حف رف ِسلو وف أورف . وف ب  بِي يفقوولو الرح وح غفضف مو ا  حو شفرت

ِميفا ِض الفِكلفدفانِيتِينف عفلفى يفِد إِرف عفنف أفرف ب  عفنف بفابِلف وف ا الرح لحمف بِهف ةو الحتِي تفكف ]. افلفكفِلمف ب  د  سفبفيف ِعيلفمف يفقوولو الرح يفكوونو فِي آِخِر الفيحاِم أفنتِي أفرو . [وف ب  الرح
ا ثفانوهف ِزيفتف أفوف . خف ودفخو رو قف مف . انفسفحف ِزيف بِيلو . خف فووا. قوولووا: أوِخذفتف بفابِلو ِمعووا لف توخف ايفة . أفسف ففعووا رف ارف ِمعووا وف أفسف وا فِي الش عووِب وف بِرو ِ: [أفخف النحبِيت

ذفهفبووا. بووا وف اۭن هفرف يفوف . ِمنف إِنفسفاۭن إِلفى حف ا سفاِكن  ِربفة  ففلف يفكوونو فِيهف ا خف هف ضف عفلو أفرف اِل تفجف مف ة  ِمنف الشتِ ا أومح لفيفهف ا. لفنحهو قفدف طفلفعفتف عف هف نفامو قفتف أفصف انفسفحف
فلوونف أ . يفسف مف هو بح إِلفهف لوبوونف الرح يفطف يفبفكوونف وف ونف سفيفرا  وف عا . يفِسيرو بفنوو يفهووذفا مف ائِيلف هومف وف رف ب  يفأفتِي بفنوو إِسف اِن يفقوولو الرح مف فِي ذفِلكف الزح [فِي تِلفكف الفيحاِم وف

. مف عفاتوهو مف رو لحتفهو الحة  قفدف أفضف افا  ضف ۭ لف يونفسفى. كفانف شفعفبِي ِخرف ۭد أفبفِديت ِ بِعفهف بت قو بِالرح : هفلومح ففنفلفصف مف إِلفى هونفاكف قفائِِلينف وهوهو جو وو نف وف يفوف عفنف طفِريِق ِصهف
مف ِل أفنحهو نِبو ِمنف أفجف : لف نوذف بفِغضووهومف قفالف مو دووهومف أفكفلووهومف وف جف . كول  الحِذينف وف مف هو بِضف رف ۭة. نفسووا مف بفۭل إِلفى أفكفمف وا ِمنف جف . سفارو عفلفى الفِجبفاِل أفتفاهووهومف

امف الفغفنفِم. اِريزف أفمف كوونووا ِمثفلف كفرف ِض الفِكلفدفانِيتِينف وف وا ِمنف أفرف جو رو اخف سفِط بفابِلف وف بووا ِمنف وف رو ِ. اوهف بت اِء آبفائِِهِم الرح جف رف كفِن الفبِرتِ وف سف ِ مف بت ووا إِلفى الرح أ طف أفخف
ِلۭك لف هف مف كفبفطفۭل مو ذو. نِبفالوهو خف ا. ِمنف هونفاكف توؤف لفيفهف طفف ونف عف اِل ففيفصف مف ِض الشتِ ۭة ِمنف أفرف هوورف شوعووۭب عفِظيمف مف ِعدو عفلفى بفابِلف جو أوصف [لفنتِي هفئفنفذفا أووقِظو وف
لفۭة تومف كفِعجف قفففزف اثِي وف شفِمت مف يفا نفاِهبِي ِميرف تومف وف . لفنحكومف قفدف ففِرحف ب  بفعوونف يفقوولو الرح ا يفشف تفنِِميهف غف ة . كول  مو ضو الفِكلفدفانِيتِينف غفنِيمف تفكوونو أفرف ِجعو ففاِرغا . وف يفرف
كفنو ِ لف توسف بت ِط الرح . بِسفبفِب سفخف قفففر  ض  نفاِشففة  وف أفرف يحة  وف ةو الش عووِب بفرتِ . هفا آِخرف لفدفتفكومف لو الحتِي وف جف ا . تفخف كومف ِجدت ى أوم  زف يفۭل تفخف لفتومف كفخف هف صف ِ وف فِي الفكفلف

ِميعف الحِذينف يفنفِزعوونف فِي ا يفا جف الفيفهف وف طفف وا عفلفى بفابِلف حف ا. اِصف بفاتِهف رف ِفرو بِسفبفِب كولتِ ضف يفصف بو وف ارتۭ بِبفابِلف يفتفعفجح اِم. كول  مف ِربفة  بِالتحمف بفلف تفِصيرو خف
ا نوِقضفتف طفتف يفدفهفا. سفقفطفتف أوسوسوهف ا. قفدف أفعف الفيفهف وف ا حف لفيفهف تِفووا عف ِ. اهف بت فتف إِلفى الرح طفأ ا قفدف أفخف امف لفنحهف هف وا الستِ فتِرو ا. لف تووف لفيفهف وا عف مو ِس. ارف الفقفوف

ِه جف اِد. ِمنف وف صف قفِت الفحف ِل فِي وف اِسكف الفِمنفجف مف اِرعف ِمنف بفابِلف وف ا. اقفطفعووا الزح ا ففعفلفِت اففعفلووا بِهف ا. كفمف وا ِمنفهف ِ ِهيف ففانفتفِقمو بت ةو الرح ا نفقفمف هفا. لفنحهف ارو وف أفسف
ِلكو لفهو مف ل  أفكف بفاعو. أفوح دفتفهو الستِ دفة . قفدف طفرف تفبفدتِ ائِيلو غفنفم  مو رف ِضِه. [إِسف اِحۭد إِلفى أفرف بوونف كول  وف رو يفهف اِحۭد إِلفى شفعفبِِه وف ِجعوونف كول  وف السحيفِف الفقفاِسي يفرف



ا هو كفمف ضف أفرف ِلكف بفابِلف وف : هفئفنفذفا أوعفاقِبو مف ائِيلف رف نووِد إِلفهو إِسف ب  الفجو هو. ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف رف سف ِعظفامف ِلكو بفابِلف هفرف رو مف نفصح ذف أفش ورف ثومح هفذفا الفِخيرو نفبووخف
بفعو ِجلفعفادف تفشف ايِمف وف بفِل أفففرف فِي جف بفاشفانف وف لف وف مف عفى كفرف نِِه ففيفرف كف سف ائِيلف إِلفى مف رف د  إِسف أفرو . وف ِلكف أفش ورف عفاقفبفتو مف

عفدف  ِقيِه. [اِصف نف أوبف ِفرو ِلمف دو لفنتِي أفغف ِطيحةو يفهووذفا ففلف تووجف خف ائِيلف ففلف يفكوونو وف رف لفبو إِثفمو إِسف ب  يوطف اِن يفقوولو الرح مف فِي ذفِلكف الزح نفففسوهو. فِي تِلفكف الفيحاِم وف
ۭب فِي رف تو حف توكف بِِه. صفوف رف ا أفمف سفبف كولتِ مف اففعفلف حف ب  وف هومف يفقوولو الرح اءف رف مف وف رتِ حف ِربف وف عفلفى سوكحاِن ففقوودف. اخف ا وف لفيفهف اثفايِمف. عف ِض ِمرف عفلفى أفرف

كا  ففعفِلقفِت بفتو لفِك شفرف ِربفة  بفيفنف الش عووِب؟ قفدف نفصف تف بفابِلو خف ارف ِض؟ كفيففف صف قفةو كولتِ الفرف رف تف ِمطف طحمف تفحف انفِحطفام  عفِظيم . كفيففف قوِطعفتف وف ِض وف الفرف
نووِد ِ الفجو بت ِزِه لفنح ِللسحيتِِد رف جف جف آلفِت رف رف أفخف انفتفهو وف ب  ِخزف . ففتفحف الرح بح ِت الرح مف اصف ِت لفنحِك قفدف خف ِسكف أومف ِت وف ِجدف أفنفِت لفمف تفعفِرفِي! قفدف وو يفا بفابِلو وف
ا. وِلهف ِلكووا كولح عوجو ا بفِقيحة . أفهف لف تفكونف لفهف وهفا وف مو رتِ حف اما  وف وهفا ِعرف مو ِ هفا. كفوت اءف رف وا أفهف ا ِمنف الفقفصفى. اففتفحو . هفلومح إِلفيفهف ِض الفِكلفدفانِيتِينف ل  فِي أفرف عفمف

ِ إِلفِهنفا بت ِة الرح نف بِنفقفمف يفوف وا فِي ِصهف بِرو ِض بفابِلف ِليوخف نفاِجينف ِمنف أفرف تو هفاِربِينف وف . صفوف انو ِعقفابِِهمف مف مف زف هو مو مف لفنحهو قفدف أفتفى يفوف يفل  لفهو ِلتفنفِزلف ِللذحبفحِ. وف
ا ا. اففعفلووا بِهف ِلهف ا. لف يفكونف نفاجۭ. كفافِئووهفا نفِظيرف عفمف الفيفهف وف ِس حف نف يفنفِزعو فِي الفقفوف ا كول  مف لفيفهف ِ. ِليفنفِزلف عف ابف الفِقِسيت حف عووا إِلفى بفابِلف أفصف ِلِه. اودف ِة هفيفكف نفقفمف

ِلكوونف فِي ذفِلكف ا يفهف بِهف رف اِل حف كول  ِرجف اِرعِ وف ا فِي الشحوف قوطو شوبحانوهف . ِلذفِلكف يفسف ائِيلف رف ِ عفلفى قود وِس إِسف بت ا بفغفتف عفلفى الرح . لفنحهف ا ففعفلفتف سفبف كولتِ مف حف
يفسقوطو ولف يفكوونو ثورو الفبفاِغي وف ِك ِحينف ِعقفابِي إِيحاِك. ففيفعف مو نووِد لفنحهو قفد أفتفى يفوف ب  الفجو ا الفبفاِغيفةو يفقوولو السحيتِدو رف لفيفِك أفيحتوهف . هفئفنفذفا عف ب  ِم يفقوولو الرح الفيفوف
كول  الحِذينف ونف وف لوومو ظف عا  مف بفنِي يفهووذفا مف ائِيلف وف رف نووِد: إِنح بفنِي إِسف ب  الفجو ا. [هفكفذفا قفالف رف الفيفهف وف ا حف دونِِه ففتفأفكولو كولح مف ِعلو نفارا  في مو أوشف هو وف نف يوِقيمو لفهو مف

. سفيفف  عفلفى ِعجف سوكحانف بفابِلف يوزف ضف وف اهومف ِليوِريحف الفرف وف هو. يوِقيمو دفعف مو نووِد اسف ب  الفجو . رف مف قفِوي  ِلي هو . وف ِلقووهومف . أفبووا أفنف يوطف سفكووهومف سفبووهومف أفمف
ا قا . سفيفف  عفلفى أفبفطفاِلهف مو ونف حو اِدِعينف ففيفِصيرو خف ا. سفيفف  عفلفى الفمو ائِهف كفمف عفلفى حو ا وف سفائِهف ؤف عفلفى رو عفلفى سوكحاِن بفابِلف وف ب  وف الفِكلفدفانِيتِينف يفقوولو الرح

ر  عفلفى . حف ا ففتونفهفبو ائِنِهف زف . سفيفف  عفلفى خف ونف نِسفاء  ا ففيفِصيرو سفِطهف عفلفى كولتِ اللحِفيِف الحِذي فِي وف ا وف كفبفاتِهف رف عفلفى مف ا وف يفِلهف . سفيفف  عفلفى خف تفِعبوونف ففيفرف
كفنو لف توسف ا ِرعفالو النحعفاِم وف كونو فِيهف تفسف ى وف عف بفنفاِت آوف وشو الفقفففِر مف حو كونو وو . ِلذفِلكف تفسف ن  نفاِم توجف بِالفصف وتفاۭت ِهيف وف نفحو ضو مف ا أفرف ا ففتفنفشففو لفنحهف ِميفاِههف

. ا ابفنو آدفمف بو فِيهف لف يفتفغفرح كونو هونفاكف إِنفسفان  وف ب  لف يفسف ا يفقوولو الرح اتِهف رف اوف جف مو ةف وف ورف عفمو ِ سفدوومف وف قفلفِب اح ۭر. كف ۭر ففدفوف رو إِلفى دفوف لف توعفمف بفعفدو إِلفى الفبفِد وف
. ونف مو حف . هومف قوسفاة  لف يفرف حف مف الر  سف وف ِسكوونف الفقفوف ِض. يومف ونف ِمنف أفقفاِصي الفرف لووك  كفثِيرو يووقفظو مو ة  وف ة  عفِظيمف أومح اِل وف مف قفبِل  ِمنف الشتِ ذفا شفعفب  مو هووف

ذفتفهو تف يفدفاهو. أفخف تفخف هومف ففارف بفرف ِلكو بفابِلف خف . سفِمعف مف بفتِِك يفا بِنفتف بفابِلف ارف حف اِحۭد ِلمو ۭل وف جو فتِينف كفرف طف كفبوونف موصف يفۭل يفرف عفلفى خف ۭر وف مف يفِعج  كفبفحف توهو وف صف
ب  نفتفخف نف هووف مو كوضوونف عفنفهو. ففمف مف يفرف عفلوهو أفجف ِمزو وف ع ى دفائِۭم. لفنتِي أفغف رف دونتِ إِلفى مف فسفۭد ِمنف ِكبفِريفاِء الورف أ عفدو كف اِخۭض. هفا هووف يفصف عو كفمف جف الفوف يقفةو وف الضتِ

ا عفلفى بفابِلف ِ الحتِي قفضفى بِهف بت ةف الرح شوورف عووا مف مف اِمي؟ ِلذفِلكف اسف اِعي الحِذي يفِقفو أفمف نف هووف الرح مف نِي وف اِكمو نف يوحف مف نف ِمثفِلي وف لفيفِه؟ لفنحهو مف هو عف وقِيمف ففأ
ففِت جف . رف ِل أوِخذفتف بفابِلو . ِمنف الفقفوف لفيفِهمف مف عف نفهو كف سف ِربو مف . إِنحهو يفخف مف بوهو حف . إِنح ِصغفارف الفغفنفِم تفسف ِض الفِكلفدفانِيتِينف ا عفلفى أفرف هو الحتِي اففتفكفرف بِهف أفففكفارف وف

ِلكفة . هف سفِط الفقفائِِمينف عفلفيح ِريحا  مو عفلفى السحاِكنِينف فِي وف : [هفئفنفذفا أووقِظو عفلفى بفابِلف وف ب  اخ  فِي الش عووِب]. هفكفذفا قفالف الرح سوِمعف صورف ضو وف الفرف

ِسِه ففلفيفنفِزعِ . عفلفى النحاِزعِ فِي قفوف ِم الشحرتِ ۭة فِي يفوف ا ِمنف كولتِ ِجهف لفيفهف مف يفكوونوونف عف ا لفنحهو هف ضف غوونف أفرف يوففرتِ ا وف ونفهف ينف ففيوذفر  ذفرتِ ِسلو إِلفى بفابِلف مو أورف وف
عوونوونف فِي طف الفمف ِض الفِكلفدفانِيتِينف وف قوطف الفقفتفلفى فِي أفرف نفِدهفا. ففتفسف وا كولح جو مو رتِ ا بفلف حف بِيهف تفخف نف ِفقووا عفلفى مو ِعِه ففلف توشف ففتفِخِر بِِدرف عفلفى الفمو النحاِزعو وف

بووا رو . اهف ائِيلف رف لنفة  إِثفما  عفلفى قود وِس إِسف ا مف مف ضوهو إِنف تفكونف أفرف نووِد وف ِ الفجو بت ا عفنف رف قفطووعفيفِن عفنف إِلفِهِهمف يفهووذفا لفيفسفا بِمف ائِيلف وف رف ا. لفنح إِسف اِرِعهف شفوف
ِ بت هفا. بفابِلو كفأفسو ذفهفۭب بِيفِد الرح اءف زف ا جف ي لفهف دتِ ِ. هووف يوؤف بت انو انفتِقفاِم الرح مف ا لفنح هفذفا زف ِلكووا بِذفنفبِهف اِحۭد بِنفففِسِه. لف تفهف وا كول  وف انفجو سفِط بفابِلف وف ِمنف وف
ذووا بفلفسفانا  ا. خو لفيفهف لفِولووا عف . وف تف طحمف تفحف . سفقفطفتف بفابِلو بفغفتفة  وف نحِت الش عووبو ِل ذفِلكف جو . ِمنف أفجف ِرهفا شفِربفِت الش عووبو مف ِض. ِمنف خف ِكرو كولح الفرف توسف

اِب. قفدف تفففعف إِلفى السححف ارف اِء وف لف إِلفى السحمف صف هفا وف اءف ِضِه لفنح قفضف اِحۭد إِلفى أفرف لفنفذفهفبف كول  وف . دفعووهفا وف يفنفا بفابِلف ففلفمف توشففف ففى. دفاوف ا توشف ا لفعفلحهف ِحهف رف ِلجو
دفهو اِدي لفنح قفصف لووِك مف وحف مو ب  رو . قفدف أفيفقفظف الرح اسف امف. أفِعد وا الفتفرف هف ِ إِلفِهنفا. سون وا الستِ بت لف الرح نف عفمف يفوف نفا. هفلومح ففنفقوص  فِي ِصهف ب  بِرح جف الرح رف أفخف
. أفِعد وا الفكفِمينف لفنح اسف رح وا الفحو اسفةف. أفقِيمو دووا الفِحرف ايفةف. شفدتِ ففعووا الرح اِر بفابِلف ارف وف ِلِه. عفلفى أفسف ةو هفيفكف ِ. نفقفمف بت ةو الرح ا. لفنحهو نفقفمف ِلكفهف عفلفى بفابِلف أفنف يوهف
ابِِك. قفدف تِصف يفلو اغف توِك كف ائِِن قفدف أفتفتف آِخرف زف ةو الفخف افِرف ةۭ الفوف ا السحاِكنفةو عفلفى ِميفاۭه كفثِيرف . أفيحتوهف لحمف بِِه عفلفى سوكحاِن بفابِلف ا تفكف أفيفضا  ففعفلف مف دف وف بح قفدف قفصف الرح

دح ِمِه مف تِِه وبِففهف مف كوونفِة بِِحكف سف سو الفمف ستِ ؤف مو تِِه وف ِض بِقووح انِعو الفرف لفبفة . [صف لفيفِك جف ففعوونف عف غفاِء ففيفرف الفغفوف فنحِك أونفاسا  كف لف فمف نووِد بِنفففِسِه: إِنتِي لف ب  الفجو لففف رف حف
يحف ِمنف جف الرتِ رف أفخف طفِر وف وقا  ِللفمف نفعف بورو ِض. صف ابف ِمنف أفقفاِصي الفرف ِعدو السححف يوصف اِت وف اوف ةو ِميفاۭه فِي السحمف ثفرف ل  تفكوونو كف طفى قفوف اِت. إِذفا أفعف اوف السحمف
قفِت اِليِل. فِي وف نفعفةو الفضف وحۭ فِيِه. ِهيف بفاِطلفة  صف لف رو بووكفهو كفِذب  وف سف ثفاِل لفنح مف ائِغۭ ِمنف التتِمف ِزيف كول  صف عفِرففتِِه. خف ائِنِِه. بفِلدف كول  إِنفسفاۭن بِمف زف خف

قو بِكف حف فسف ۭب ففأ رف اتو حف أفدفوف هو. أفنفتف ِلي ففأفس  وف مو نووِد اسف ب  الفجو اثِِه رف قفِضيبو ِميرف ِميعِ وف رو الفجف ِ وت ِذِه نفِصيبو يفعفقووبف لفنحهو موصف ا تفبِيدو. لفيفسف كفهف ِعقفابِهف
ففتفى الف قو بِكف الشحيفخف وف حف أفسف أفةف وف رف الفمف لف وف جو قو بِكف الرح حف أفسف ا وف اِكبفهف رف كفبفةف وف رف قو بِكف الفمف حف أفسف اِكبفهو وف رف سف وف رو بِكف الفففرف أوكفستِ اِلكف وف مف ِلكو بِكف الفمف أوهف مف وف الومف

كولح سوكحاِن أوكفافِئو بفابِلف وف . وف كحامف الفحو لفةف وف قو بِكف الفوو حف أفسف ففدحانفهو وف قو بِكف الفففلححف وف حف أفسف قفِطيعفهو وف اِعيف وف قو بِكف الرح حف أفسف اءف وف الفعفذفرف قو بِكف الفغولفمف وف حف أفسف وف
ِلكو كولح هف ب  الفمو ِلكو يفقوولو الرح هف بفلو الفمو ا الفجف لفيفكف أفي هف . هفئفنفذفا عف ب  امف عويوونِكومف يفقوولو الرح نف أفمف يفوف ِهِم الحِذي ففعفلووهو فِي ِصهف ِض الفِكلفدفانِيتِينف عفلفى كولتِ شفرتِ أفرف
ابا  رف را  لوسوۭس بفلف تفكوونو خف جف لف حف اِويفۭة وف را  ِلزف جف ذوونف ِمنفكف حف قا  ففلف يفأفخو رف حف بفل  مو عفلوكف جف أفجف وِر وف خو كف عفِن الص  ِرجو أودفحف لفيفكف وف د  يفِدي عف فمو ِض ففأ الفرف

ِمنتِي اطف وف ارف اِلكف أفرف مف ا مف لفيفهف . نفادووا عف مف ا الومف لفيفهف سووا عف ِربووا بِالفبووِق فِي الش عووِب. قفدتِ ِض. اضف ايفةف فِي الفرف ففعووا الرح . [اِرف ب  إِلفى الفبفِد يفقوولو الرح
ِض كولح أفرف ا وف كحاِمهف كولح حو ا وف لفتفهف اِدي وو لووكف مف ا الش عووبف مو لفيفهف سووا عف ةۭ. قفدتِ قفشفِعرح غفاءف مو يفلف كفغفوف ِعدووا الفخف ا قفائِدا . أفصف لفيفهف وا عف . أفقِيمو نفازف كف أفشف وف

ِب رف ةو بفابِلف عفِن الفحف بفابِرف ابا  بِلف سفاِكۭن. كففح جف رف ضف بفابِلف خف عفلف أفرف ِ تفقوومو عفلفى بفابِلف ِليفجف بت عو لفنح أفففكفارف الرح جح تفتفوف ضو وف تفِجفو الفرف ا. ففتفرف سولفطفانِهف
بِر  ِلِلقفاِء خف مو كوضو عفدحاء  ِلِلقفاِء عفدحاۭء وف ا. يفرف هف اِرضو تف عفوف طحمف ا. تفحف سفاِكنفهف قووا مف رف . حف وا نِسفاء  ارو . صف مف اعفتوهو بفتف شفجف صووِن. نفضف لفسووا فِي الفحو جف وف

. لفنحهو بفتف طفرف ِب اضف رف الو الفحف ِرجف قووهو بِالنحاِر وف رف الفقفصفبف أفحف ِسكفتف وف عفابِرف قفدف أومف أفنح الفمف ِدينفتفهو قفدف أوِخذفتف عفنف أفقفصفى وف فنح مف ِلكف بفابِلف بِأ بِرف مف بِۭر ِليوخف خف مو
ِلكو رو مف نفصح ذف لفنِي أفففنفانِي نفبووخف اِد]. [أفكف صف قفتو الفحف ا وف لفيفهف ِسِه. بفعفدف قفِليۭل يفأفتِي عف قفتف دفوف ائِيلف إِنح بِنفتف بفابِلف كفبفيفدفۭر وف رف نووِد إِلفهو إِسف ب  الفجو هفكفذفا قفالف رف

دفِمي عفلفى سوكحاِن نف وف يفوف ِمي عفلفى بفابِلف تفقوولو سفاِكنفةو ِصهف لفحف نِي. ظولفِمي وف حف ففهو ِمنف نِعفِمي. طفوح وف ف جف لف مف تِنتِيۭن وف تفلفعفنِي كف عفلفنِي إِنفاء  ففاِرغا . ابف . جف بفابِلف
تفكوونو ا. وف فتِفو يفنفبووعفهف أوجف هفا وف رف فو بفحف أونفشتِ تفِك وف أفنفتفِقمو نفقفمف تفِك وف اِصمو خوصوومف : هفئفنفذفا أوخف ب  ِليمو. ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف الرح شف ِض الفِكلفدفانِيتِينف تفقوولو أوورو أفرف
ابا  مف شفرف تِِهمف أوِعد  لفهو ارف رف اِء أوسووۭد. ِعنفدف حف ونف كفِجرف أفرو بفاۭل. يفزف فشف أ عا  كف ونف مف ِجرو مف ِفيرا  بِلف سفاِكۭن. يوزف صف دفهفشا  وف ى وف ى بفنفاِت آوف أفوف مف ما  وف بفابِلو كووف



ِسكفتف أومف تِدفةۭ. كفيففف أوِخذفتف ِشيشفكو وف عف أفعف كفِكبفاۭش مف اۭف ِللذحبفحِ وف مف كفِخرف لوهو . أونفزتِ ب  تفيفِقظووا يفقوولو الرح لف يفسف ما  أفبفِديتا  وف وا نفوف يفنفامو وا وف حو هومف ِليفففرف ِكرو أوسف وف
ضا  نفاِشففة  ابا  أفرف رف ا خف دونوهف تف مو ارف اِجِه. صف وف ةِ أفمف ثفرف رو عفلفى بفابِلف ففتفغفطحتف بِكف لفعف الفبفحف تف بفابِلو دفهفشا  فِي الش عووِب؟ طف ارف ِض؟ كفيففف صف رو كولتِ الفرف ففخف

ِري إِلفيفِه الش عووبو بفعفدو ا ابفتفلفعفهو ففلف تفجف ِرجو ِمنف ففِمِه مف أوخف أوعفاقِبو بِيلف فِي بفابِلف وف . وف ا ابفنو آدفمف بورو فِيهف لف يفعف ا إِنفسفان  وف كونو فِيهف ضا  لف يفسف قفففرا  أفرف وف
افووا ِمنف عوفف قفلفبوكومف ففتفخف لف يفضف ِ. وف بت ِب الرح ِ غفضف وت مو اِحۭد نفففسفهو ِمنف حو ِ كول  وف لفيونفجت ا يفا شفعفبِي وف سفِطهف وا ِمنف وف جو رو قوطو سوورو بفابِلف أفيفضا . اوخف يفسف وف

لتِۭط. ِلذفِلكف تفسف لتِط  عفلفى مو تفسف ِض مو ظولفم  فِي الفرف بفر  وف ى خف رف بفر  فِي هفِذِه السحنفِة ثومح بفعفدفهو فِي السحنفِة الوخف ِض ففإِنحهو يفأفتِي خف بفِر الحِذي سوِمعف فِي الفرف الفخف
وتفاِت نفحو أوعفاقِبو مف هفا أفيحام  تفأفتِي وف

ا ِمنف  لفيفهف ا لفنح النحاِهبِينف يفأفتوونف عف ا فِيهف كول  مف ضو وف الفرف اتو وف اوف تِفو عفلفى بفابِلف السحمف ا. ففتفهف سفِطهف قوطو كول  قفتفلفهفا فِي وف تفسف ا وف ِضهف ى كول  أفرف زف بفابِلف ففتفخف
ونف ِمنف السحيفِف اذفهفبووا. لف تفِقفووا. ا النحاجو ِض. أفي هف قوطو أفيفضا  قفتفلفى بفابِلف فِي كولتِ الفرف ائِيلف تفسف رف قفطفتف بفابِلو قفتفلفى إِسف ا أفسف . كفمف ب  اِل يفقوولو الرح مف الشتِ

قفاِدسف بفيفِت لووا مف بفاءف قفدف دفخف وهفنفا لفنح الفغورف جو لو وو جف ِزينفا لفنحنفا قفدف سفِمعفنفا عفارا . غفطحى الفخف . قفدف خف ِليمو بِبفاِلكومف شف طورف أوورو لفتفخف بح ِمنف بفِعيۭد وف وا الرح اذفكورو
نفتف صح لفوف حف اِت وف اوف ِعدفتف بفابِلو إِلفى السحمف ا. ففلفوف صف ِضهف ى فِي كولتِ أفرف حف رف دو الفجف يفتفنفهح ا وف وتفاتِهف نفحو أوعفاقِبو مف ب  وف ِ. ِلذفِلكف هفا أفيحام  تفأفتِي يفقوولو الرح بت الرح

بح ِض الفِكلفدفانِيتِينف لفنح الرح انفِحطفام  عفِظيم  ِمنف أفرف اخۭ ِمنف بفابِلف وف تو صورف وف . [صف ب  ا النحاِهبوونف يفقوولو الرح لفيفهف هفا ففِمنف ِعنفِدي يفأفتِي عف لفيفاءف ِعزتِ عف
أوِخذف ِربو وف خف اءف عفلفى بفابِلف الفمو . لفنحهو جف تِِهمف وف ِجيجو صف ِلقف ضف أوطف ةۭ وف مف كفِميفاۭه كفثِيرف هو اجو وف تف أفمف قفدف عفجح تف الفعفِظيمف وف وف ا الصح قفدف أفبفادف ِمنفهف ِرب  بفابِلف وف خف مو
ما  ونف نفوف ا ففيفنفامو أفبفطفالفهف ا وف هف كحامف حو ا وف لفتفهف وو هفا وف اءف كفمف حو سفاءفهفا وف ؤف ِكرو رو أوسف فة . وف كفاففأ اةۭ يوكفافِئو مو ازف جف بح إِلفهو مو مف لفنح الرح تف قِِسي هو طحمف تفحف ا وف توهف بفابِرف جف

قو رف ةف توحف ا الشحاِمخف ابوهف أفبفوف ِميرا  وف رو تفدف ةف تودفمح ارف بفابِلف الفعفِريضف وف نووِد إِنح أفسف ب  الفجو هو. هفكفذفا قفالف رف مو نووِد اسف ب  الفجو ِلكو رف تفيفِقظوونف يفقوولو الفمف لف يفسف أفبفِديتا  وف
عف ِسيحا ِعنفدف ذفهفابِِه مف حف ايفا بفنف نِيِريحا بفِن مف ِميفا النحبِي  سفرف صفى بِِه إِرف رو الحِذي أفوف تحى تفعفيفا]. افلفمف الفقفبفائِلو ِللنحاِر حف بِالنحاِر ففتفتفعفبو الش عووبو ِللفبفاِطِل وف

اِحۭد ِميفا كولح الشحرتِ التِي عفلفى بفابِلف فِي ِسففۭر وف لحِة) ففكفتفبف إِرف حف ئِيسف الفمف ايفا رف كفانف سفرف لفِكِه. (وف ابِعفِة ِلمو ِلِك يفهووذفا إِلفى بفابِلف فِي السحنفِة الرح قِيحا مف ِصدف
تف ب  قفدف تفكفلحمف : أفنفتف يفا رف أفتف كولح هفذفا الفكفلفِم ففقولف قفرف تف وف نفظفرف لفتف إِلفى بفابِلف وف ايفا: [إِذفا دفخف ِميفا ِلسفرف قفالف إِرف تووِب عفلفى بفابِلف وف كف كولح هفذفا الفكفلفِم الفمف

ففِر ةِ هفذفا الستِ اءف غفتف ِمنف قِرف يفكوونو إِذفا ففرف با  أفبفِديحة . وف ائِِم بفلف يفكوونو ِخرف تحى لف يفكوونف فِيِه سفاِكن  ِمنف النحاِس إِلفى الفبفهف هو حف ِضعِ ِلتفقفِرضف وف عفلفى هفذفا الفمف
]. إِلفى هونفا كفلفمو يفعفيوونف ا وف لفيفهف اِلبوهو عف لف تفقوومو ِمنف الشحرتِ الحِذي أفنفا جف قو بفابِلو وف : هفكفذفا تفغفرف تفقوولو اِت وف سفِط الففورف هو إِلفى وف حو رف تفطف را  وف جف بوطو بِِه حف أفنحكف تفرف
عفِملف نفةف. وف ِميفا ِمنف ِلبف ِميطفلو بِنفتو إِرف ِه حف مو أومتِ اسف شفِليمف وف ةف سفنفة  فِي أوورو دفى عفشفرف لفكف إِحف مف لفكف وف ِرينف سفنفة  ِحينف مف ِعشف دفى وف قِيحا ابفنف إِحف ِميفا. كفانف ِصدف إِرف
كفانف أفنح ِهِه. وف جف اِم وف مف ِمنف أفمف هو حف تحى طفرف يفهووذفا حف شفِليمف وف ِ عفلفى أوورو بت ِل غفضفِب الرح ا عفِملف يفهوويفاقِيمو. لفنحهو لفجف سفبف كولتِ مف ِ حف بت الشحرح فِي عفيفنفيِ الرح
يفِشِه عفلفى كول  جف ِلكو بفابِلف هووف وف رو مف ذفنفصح اءف نفبووخف ِر جف ِر الفعفاِشِر فِي عفاِشِر الشحهف لفِكِه فِي الشحهف فِي السحنفِة التحاِسعفِة ِلمو . وف ِلِك بفابِلف دف عفلفى مف رح قِيحا تفمف ِصدف

ابِعِ ِر الرح قِيحا. فِي الشحهف ِلِك ِصدف ةف ِللفمف اِديفِة عفشفرف اِر إِلفى السحنفِة الفحف ِدينفةو فِي الفِحصف لفِت الفمف ا. ففدفخف الفيفهف وف اجا  حف ا أفبفرف لفيفهف بفنووا عف ا وف لفيفهف لووا عف نفزف ِليمف وف شف أوورو
ِدينفِة لفيفل  وا ِمنف الفمف جو رف خف اِل الفِقتفاِل وف بف كول  ِرجف هفرف ِدينفةو وف ِت الفمف ِض. ففثوِغرف بفز  ِلشفعفِب الفرف لفمف يفكونف خو ِدينفِة وف وعو فِي الفمف تفدح الفجو ِر اشف فِي تفاِسعِ الشحهف
يووشو الفِكلفدفانِيتِينف يحِة. ففتفبِعفتف جو ا ففذفهفبووا فِي طفِريِق الفبفرتِ الفيفهف وف ِدينفِة حف الفِكلفدفانِي ونف ِعنفدف الفمف ِلِك وف نحِة الفمف يفِن اللحذفيفِن ِعنفدف جف فِي طفِريِق الفبفاِب بفيفنف الس ورف

هو لحمف اةف ففكف مف ِض حف لفةف فِي أفرف بف ِلِك بفابِلف إِلفى رف عفدووهو إِلفى مف أفصف ِلكف وف ذووا الفمف فخف يفِشِه عفنفهو. ففأ قف كول  جف تفففرح ا وف يحِة أفِريحف قِيحا فِي بفرتِ كووا ِصدف رف فدف ِلكف ففأ الفمف
قفيحدفهو بِِسلفِسلفتفيفِن ِمنف قِيحا وف يفنفيف ِصدف ى عف مف أفعف لفةف وف بف سفاِء يفهووذفا فِي رف ؤف قفتفلف أفيفضا  كولح رو نفيفِه وف امف عفيف قِيحا أفمف ِلكو بفابِلف بفنِي ِصدف لفيفِه. ففقفتفلف مف اِء عف بِالفقفضف

ةف ِهيف السحنفةو التحاِسعفةو عفشفرف ِر (وف اِمِس فِي عفاِشِر الشحهف ِر الفخف فِي الشحهف ففاتِِه. وف ِم وف ِن إِلفى يفوف جف عفلفهو فِي الستِ جف ِلكو بفابِلف إِلفى بفابِلف وف اءف بِِه مف جف اۭس وف نوحف
ِلِك بفيفتف الفمف ِ وف بت قف بفيفتف الرح رف أفحف ِليمف وف شف ِلِك بفابِلف إِلفى أوورو امف مف ِط الحِذي كفانف يفِقفو أفمف ئِيسو الش رف ادفانو رف رف اءف نفبووزف ) جف ِلِك بفابِلف رف مف نفصح ذف ِلِك نفبووخف ِللفمف

ئِيِس عف رف يفِش الفِكلفدفانِيتِينف الحِذي مف ا كول  جف هف تفِديرا  هفدفمف سف ِليمف مو شف اِر أوورو وف كولح أفسف ا بِالنحاِر وف قفهف رف اِء. أفحف كولح بويووِت الفعوظفمف شفِليمف وف كولح بويووِت أوورو وف
ِلِك اِربِينف الحِذينف سفقفطووا إِلفى مف الفهف ِدينفِة وف بفِقيحةف الشحعفِب الحِذينف بفقووا فِي الفمف اِء الشحعفِب وف ِط بفعفضا  ِمنف فوقفرف ئِيسو الش رف ادفانو رف رف سفبفى نفبووزف ِط. وف الش رف

اِس الحتِي ِمدفةف الن حف كفسحرف الفِكلفدفانِي ونف أفعف . وف ففلحِحينف اِمينف وف ِض كفرح سفاِكيِن الفرف ِط أفبفقفى ِمنف مف ئِيسف الش رف ادفانف رف رف لفِكنح نفبووزف هووِر. وف مف بفِقيحةف الفجو بفابِلف وف
نفاِضحف الفمف قفاصح وف الفمف فووشف وف الر  ذووا الفقودوورف وف أفخف . وف ا إِلفى بفابِلف اِسهف لووا كولح نوحف مف حف ِ وف بت اِس الحِذي فِي بفيفِت الرح رف الن حف بفحف اِعدف وف الفقفوف ِ وف بت ِلبفيفِت الرح

ونف الص حو نفائِرف وف الفمف قودوورف وف الف نفاِضحف وف الفمف اِمرف وف جف الفمف ِط الط سووسف وف ئِيسو الش رف ذف رف أفخف ا. وف ونف بِهف ِدمو اِس الحتِي كفانووا يفخف كولح آنِيفِة الن حف ونف وف حو الص  وف
تف اۭس الحتِي تفحف را  ِمنف نوحف اِلثفنفيف عفشفرف ثفوف اِحدف وف رف الفوف الفبفحف ودفيفِن وف الفعفمو ةف. وف ۭة ففالفِفضح ا كفانف ِمنف فِضح مف ا كفانف ِمنف ذفهفۭب ففالذحهفبف وف الفقفدفاحف مف وف

انِيف اِحِد ثفمف وِد الفوف ودفاِن ففكفانف طوولو الفعفمو ا الفعفمو اِت. أفمح اِس كولتِ هفِذِه الفدفوف ن  ِلنوحف زف ِ. لفمف يفكونف وف بت انو ِلبفيفِت الرح ِلكو سولفيفمف ا الفمف ِملفهف اِعِد الحتِي عف الفقفوف
سو مف اِحِد خف تِففاعو التحاجِ الفوف اۭس ارف ِه تفاج  ِمنف نوحف لفيف عف . وف فو وف هووف أفجف ابِعف وف بفعو أفصف ِغلفظوهو أفرف اعا  يوِحيطو بِِه وف ةف ِذرف يفط  اثفنفتفا عفشفرف خف اعا  وف ةف ِذرف عفشفرف

انِِب. ِعينف ِللفجف تِسف انفاتو ِستتا  وف مح كفانفِت الر  انفاِت. وف مح الر  وِد الثحانِي وف ِمثفلو ذفِلكف ِللفعفمو اۭس. وف انفاتو الفكول  ِمنف نوحف مح رو الفيفِه شفبفكفة  وف وف عفلفى التحاجِ حف عۭ. وف أفذفرو
ذف ِمنف أفخف اِرِسي الفبفاِب الثحلفثفةف. وف حف يفا الفكفاِهنف الثحانِي وف ففنف صف لف وف ايفا الفكفاِهنف الفوح ِط سفرف ئِيسو الش رف ذف رف أفخف ا. وف الفيفهف وف انفاِت ِمئفة  عفلفى الشحبفكفِة حف مح كول  الر 
ئِيِس كفاتِبف رف ِدينفِة وف ِجدووا فِي الفمف ِلِك الحِذينف وو هف الفمف جف ونف وف اۭل ِمنف الحِذينف يفنفظورو سفبفعفةف ِرجف ِب وف رف اِل الفحف ِكيل  عفلفى ِرجف اِحدا  كفانف وف ِصيتا  وف ِدينفِة خف الفمف

ئِيسو ادفانو رف رف ذفهومف نفبووزف ِدينفِة. أفخف سفِط الفمف ِجدووا فِي وف ِض الحِذينف وو ل  ِمنف شفعفِب الفرف جو ِستتِينف رف ن ِد وف ِض ِللتحجف عو شفعفبف الفرف مف نفِد الحِذي كفانف يفجف الفجو
ِضِه. هفذفا هووف الشحعفبو اةف. ففسوبِيف يفهووذفا ِمنف أفرف مف ِض حف لفةف فِي أفرف بف مف فِي رف قفتفلفهو ِلكو بفابِلف وف مف مف بفهو رف لفةف ففضف بف ِلِك بفابِلف إِلفى رف سفارف بِِهمف إِلفى مف ِط وف الش رف

رف سوبِيف ِمنف نفصح ذف ةف ِلنفبووخف فِي السحنفِة الثحاِمنفِة عفشفرف . وف ونف رو ِعشف ثفلفثفة  وف رو فِي السحنفِة السحابِعفِة. ِمنف الفيفهووِد ثفلفثفةو آلفۭف وف ذفنفصح الحِذي سفبفاهو نفبووخف
ِط ِمنف الفيفهووِد سفبفعف ِمئفۭة ئِيسو الش رف ادفانو رف رف رف سفبفى نفبووزف ذفنفصح ِرينف ِلنفبووخف الفِعشف ثفلفثوونف نفففسا . فِي السحنفِة الثحاِلثفِة وف اثفنفاِن وف انو ِمئفۭة وف ِليمف ثفمف شف أوورو

ِر الثحانِي عفشفرف فِي الثحلفثِينف ِلسفبفيِ يفهوويفاِكينف فِي الشحهف فِي السحنفِة السحابِعفِة وف ِست  ِمئفۭة. وف بفعفةو آلفۭف وف لفةو الن فووِس أفرف مف بفِعينف نفففسا . جو أفرف سا  وف مف خف وف
يفۭر هو بِخف لحمف كف ِن وف جف هو ِمنف الستِ جف رف أفخف ِلِك يفهووذفا وف أفسف يفهوويفاِكينف مف ل ِكِه رف ِلكو بفابِلف فِي سفنفِة تفمف ودفخو مف رو ففعف أفِويلو مف ِر رف ِرينف ِمنف الشحهف الفِعشف اِمِس وف الفخف

ِظيففة  ِظيففتوهو وف وف يفاتِِه. وف هو كولح أفيحاِم حف امف بفزف أفمف كفانف يفأفكولو دفائِما  الفخو نِِه وف يحرف ثِيفابف ِسجف غف . وف عفهو فِي بفابِلف لووِك الحِذينف مف ِ الفمو اِسيت قف كفرف ِسيحهو ففوف عفلف كورف جف وف
يفاتِِه ففاتِِه كولح أفيحاِم حف ِم وف ِمِه إِلفى يفوف ۭم بِيفوف رف كولتِ يفوف ِلِك بفابِلف أفمف ة  توعفطفى لفهو ِمنف ِعنفِد مف دفائِمف

صدق ا العظيم



سورة مراثي

بسم ا الرحمن الرحيم
يفِة! تفبفِكي في تف الفِجزف تف تفحف ارف ةو في الفبولفدفاِن صف ِم؟ السحيتِدف ةو فِي الومف لفۭة الفعفِظيمف مف فرف أ تف كف ارف ةو الشحعفِب؟ كفيففف صف ِدينفةو الفكفثِيرف دفهفا الفمف حف لفسفتف وف كفيففف جف
ذفلحِة . قفد سوبِيفتف يفهووذفا ِمنف الفمف دفاء  ا أفعف وا لهف ارو ا. صف وا بِهف ا غفدفرو ابِهف حف ا. كول  أفصف ِحبتِيهف عفزتۭ ِمن كولتِ مو ا مو ا. لفيفسف لفهف دحيفهف ا علفى خف وعوهف دومو اللحيفِل بوكفاء  وف
ة  ِلعفدفِم التِينف إِلفى نف نفائِحف يفوف قو ِصهف يقفاِت. طورو ا بفيفنف الضتِ ا كول  طفاِرِديهف كفهف رف ة . قفدف أفدف احف ِم. لف تفِجدو رف كونو بفيفنف الومف ةِ الفعوبووِديحِة. ِهيف تفسف ثفرف ِمنف كف وف

ِل ا لفجف بح قفدف أفذفلحهف هفا لفنح الرح دفاؤو حف أفعف أفسا . نفجف ايِقووهفا رف ارف موضف ةۭ. صف ارف رف ِهيف فِي مف ذفلحلفة  وف اهفا مو . عفذفارف دوونف ا يفتفنفهح نفتوهف ِربفة . كفهف ا خف ابِهف الفِعيِد. كول  أفبفوف
ع ى رف فيفائِلف لف تفِجدو مف أ هفا كف سفاؤو ؤف تف رو ارف ا. صف ائِهف نف كول  بفهف يفوف جف ِمنف بِنفِت ِصهف رف قفدف خف . وف ِ لفدوهفا إِلفى السحبفيِ قودحامف الفعفدووت ا. ذفهفبف أفوف ةِ ذونووبِهف كفثفرف

ا بِيفِد ِم. ِعنفدف سوقووِط شفعفبِهف ِقدف ا الحتِي كفانفتف فِي أفيحاِم الف يفاتِهف تفهف شف ا كولح مو ِحهف تفطفو  ا وف ذفلحتِهف شفِليمو فِي أفيحاِم مف تف أوورو امف الطحاِرِد. قفدف ذفكفرف ةۭ أفمف ونف بِلف قووح ففيفِسيرو
ا ِميهف كفرتِ ِجسفة . كول  مو تف رف ارف ِل ذفِلكف صف ِطيحة  ِمنف أفجف ِليمو خف شف فتف أوورو طفأ ا. قفدف أفخف ِحكووا عفلفى هفلفِكهف دفاءو. ضف ا الفعف أفتفهف نف يوسفاِعدوهفا. رف لفيفسف مف ِ وف الفعفدووت
طحِت انفِحطفاطا  عفِجيبا . قفِد انفحف ا وف تفهف ا. لفمف تفذفكورف آِخرف يفاِلهف ا فِي أفذف اسفتوهف اِء. نفجف رف ِجعو إِلفى الفوف تفرف دو وف ِهيف أفيفضا  تفتفنفهح ا وف تفهف رف أووا عفوف مف رف ا لفنحهو ونفهف تفِقرو يفحف

ا الحِذينف قفِدسفهف لووا مف مف دفخف أفِت الومف ا رف ا ففإِنحهف يفاتِهف تفهف شف . بفسفطف الفعفدوو  يفدفهو عفلفى كولتِ مو ذفلحتِي لفنح الفعفدووح قفدف تفعفظحمف ب  إِلفى مف . انفظورف يفا رف عفزتۭ ا مو لفيفسف لفهف
تفطفلحعف لفنتِي ب  وف دتِ النحففِس. «انفظورف يفا رف ِل رف ِل لفجف يفاتِِهمف ِللفكف تفهف شف بفزا . دفففعووا مو لوبوونف خو دوونف يفطف ا يفتفنفهح بِهف . كول  شفعف اعفتِكف مف لووا فِي جف خو تف أفنف لف يفدف رف أفمف
ب  نِعف بِي الحِذي أفذفلحنِي بِِه الرح نِي الحِذي صو زف ن  ِمثفلو حو زف وا إِنف كفانف حو انفظورو لحعووا وف ِميعف عفابِِري الطحِريِق؟ تفطف ا إِلفيفكومف يفا جف ة ]. «أفمف تفقفرف حف تو مو قفدف ِصرف

مف كولحهو ِربفة . الفيفوف عفلفنِي خف اِء. جف رف دحنِي إِلفى الفوف . رف لفيح ا. بفسفطف شفبفكفة  ِلِرجف تف فِيهف سفلف نفارا  إِلفى ِعظفاِمي ففسفرف بِِه. ِمنف الفعفلفِء أفرف ِ غفضف وت مو مف حو يفوف
ذفلف السحيتِدو كولح ا. رف ِقيفامف ِمنفهف تفِطيعو الف تِي. دفففعفنِي السحيتِدو إِلفى أفيفۭد لف أفسف عف قووح ِعدفتف عفلفى عونوِقي. نفزف . صف تف ِفرف ة . شفدح نِيرف ذونووبِي بِيفِدِه. ضو ومف غفمو مف

كوبو يفنِي تفسف ة . عفلفى هفِذِه أفنفا بفاِكيفة . عفيفنِي عف رف اءف بِنفتف يفهووذفا ِمعفصف ِم شوبحانِي. دفاسف السحيتِدو الفعفذفرف طف اعفة  ِلحف مف سفِطي. دفعفا عفلفيح جف قفتفِدِريح فِي وف مو
ب  رف الرح ا. أفمف يف لفهف عفزتِ ا. لف مو يفهف نو يفدف يفوف ]. بفسفطفتف ِصهف بحرف الفعفدوو  ارف بفنِيح هفاِلِكينف لفنحهو قفدف تفجف اد  نفففِسي. صف ي رف عفزتِ ِميفاها  لفنحهو قفِد ابفتفعفدف عفنتِي الفمو

ِميعف الش عووِب عووا يفا جف مف هو. اسف رف ب  لفنتِي قفدف عفِصيتو أفمف . بفار  هووف الرح مف شفِليمو نفِجسفة  بفيفنفهو تف أوورو ارف الفيفِه. صف وف ايِقووهو حف عفلفى يفعفقووبف أفنف يفكوونف موضف
اتِِهمف لفبووا ِلذفوف اتووا إِذف طف ِدينفِة مف شويووِخي فِي الفمف نفتِي وف دفعوونِي. كفهف . هومف خف ِحبتِيح شوبحانِي ذفهفبووا إِلفى السحبفيِ. نفادفيفتو مو ايف وف نِي. عفذفارف زف وا إِلفى حو انفظورو وف

اِرجِ يفثفكولو دفة . فِي الفخف رتِ تفمف تفدح قفلفبِي فِي بفاِطنِي لفنتِي قفدف عفِصيتو مو . ارف شفائِي غفلفتف ب  ففإِنتِي فِي ِضيۭق. أفحف . انفظورف يفا رف مف د وا أفنففوسفهو طفعفاما  ِليفرو
ِم الحِذي نفادفيفتف . تفأفتِي بِالفيفوف وا لفنحكف ففعفلفتف دفائِي سفِمعووا بِبفِليحتِي. ففِرحو يف ِلي. كول  أفعف عفزتِ . لف مو دفتو ِت. سفِمعووا أفنتِي تفنفهح وف فِي الفبفيفِت ِمثفلو الفمف السحيففو وف

لفيفِه غفِشي  عف قفلفبِي مف ة  وف دفاتِي كفثِيرف ِل كولتِ ذونووبِي لفنح تفنفه  ا ففعفلفتف بِي ِمنف أفجف اففعفلف بِِهمف كفمف . وف كف امف ِهمف أفمف ونف ِمثفِلي. ِليفأفِت كول  شفرتِ بِِه ففيفِصيرو
بِِه. ابفتفلفعف ِم غفضف يفِه فِي يفوف ِطئف قفدفمف وف لفمف يفذفكورف مف ائِيلف وف رف رف إِسف ِض ففخف اِء إِلفى الفرف نف بِالظحلفِم؟ أفلفقفى ِمنف السحمف يفوف نفةف ِصهف بِِه ابف كفيففف غفطحى السحيتِدو بِغفضف

ِ وت مو سفاءفهفا. عفضفبف بِحو ؤف رو لفكفةف وف مف سف الفمف ِض. نفجح ا إِلفى الفرف لفهف صف ِطِه حوصوونف بِنفِت يفهووذفا. أفوف . نفقفضف بِسفخف سفاِكِن يفعفقووبف ِفقف كولح مف لفمف يوشف السحيتِدو وف
. نفصفبف ۭ سفهو كفعفدووت دح قفوف ا. مف الفيفهف وف ا حف لفتفِهبفۭة تفأفكولو مف تفعفلف فِي يفعفقووبف ِمثفلف نفاۭر مو اشف ِ وف امف الفعفدووت اِء يفِمينفهو أفمف رف دح إِلفى الفوف . رف ائِيلف رف ۭن ِلسف بِِه كولح قفرف غفضف

تفلفعف كولح قوصووِرِه. . ابف ائِيلف رف . ابفتفلفعف إِسف ۭ ارف السحيتِدو كفعفدووت . سفكفبف كفنفاۭر غفيفظفهو. صف نف يفوف يفاِت الفعفيفِن فِي ِخبفاِء بِنفِت ِصهف تفهف شف قفتفلف كولح مو بفِغۭض وف يفِمينفهو كفمو
السحبفتف ِسمف وف وف نف الفمف يفوف ب  فِي ِصهف عفهو. أفنفسفى الرح تفمف جف لفكف مو لحتفهو. أفهف ظف نحۭة مف ا ِمنف جف عف كفمف نفزف . وف نف زف الفحو حف وف ثفرف فِي بِنفِت يفهووذفا النحوف أفكف لفكف حوصوونفهو وف أفهف

تف فِي بفيفِت لفقووا الصحوف ارف قوصووِرهفا. أفطف وف ِ أفسف رف فِي يفِد الفعفدووت صف قفِدسفهو. حف ذفلف مف هو. رف بفحف ذف . كفِرهف السحيتِدو مف الفكفاِهنف ِلكف وف بِِه الفمف ِط غفضف ذفلف بِسفخف رف وف
الس ورف سفةف وف عفلف الفِمتفرف جف دودف يفدفهو عفِن اِلهفلفِك وف . لفمف يفرف ارف مف دح الفِمطف . مف نف يفوف ِلكف سوورف بِنفِت ِصهف ب  أفنف يوهف دف الرح ِسِم. قفصف وف ِم الفمف ا فِي يفوف ِ كفمف بت الرح
هفا أفيفضا  لف ِم. لف شفِريعفةف. أفنفبِيفاؤو هفا بفيفنف الومف سفاؤو ؤف رو ا وف ِلكوهف ا. مف هف اِرضف طحمف عفوف حف لفكف وف ا. أفهف ابوهف ِض أفبفوف تف فِي الفرف عا . تفاخف ِزنفا مف اِن. قفدف حف يفنووحف
سووحِ. . يفتفنفطحقوونف بِالفمو وِسِهمف ؤو ابف عفلفى رو ففعوونف الت رف . يفرف ِض سفاِكتِينف ِلسوونف عفلفى الفرف نف يفجف يفوف ِ. شويووخو بِنفِت ِصهف بت يفا ِمنف قِبفِل الرح ؤف يفِجدوونف رو
ِق بِنفِت ِض كفبِِدي عفلفى سفحف شفائِي. انفسفكفبفتف عفلفى الفرف . غفلفتف أفحف نفايف وعِ عفيف ِض. كفلحتف ِمنف الد مو وسفهونح إِلفى الفرف ؤو ِليمف رو شف ى أوورو نِي عفذفارف تفحف

اِت ِريحۭ فِي سفاحف لفيفِهمف كفجف ؟] إِذف يوغفشفى عف رو مف الفخف : «أفيفنف الفِحنفطفةو وف اتِِهمف هف يفِة. يفقوولوونف ِلومح اِت الفقفرف عِ فِي سفاحف ضح الر  ففاِل وف ِل غفشفيفاِن الفطف شفعفبِي لفجف
ا يِك أفيحتوهف وعفزتِ اذفا أوقفايِسوِك ففأ ِليمف؟ بِمف شف ِك يفا ابفنفةف أوورو اذفا أوشفبتِهو ِك؟ بِمف رو ذتِ اذفا أوحف ِك بِمف اذفا أونفِذرو . بِمف اتِِهمف هف اِن أومح ضف مف فِي أفحف كفبو نفففسوهو ِدينفِة إِذف توسف الفمف

أووا لفِك د وا سفبفيفِك بفلف رف ِك ِليفرو ِلنووا إِثفمف لفمف يوعف بفاِطل  وف أووا لفِك كفِذبا  وف ِك رف ِفيِك؟ أفنفبِيفاؤو نف يفشف ِر. مف الفبفحف قفِك عفِظيم  كف ؟ لفنح سفحف نف يفوف اءو بِنفتف ِصهف الفعفذفرف

: «أفهفِذِه ِهيف ِليمف قفائِِلينف شف مف عفلفى بِنفِت أوورو وسفهو ؤو يونفِغضوونف رو ونف وف ِفرو لفيفِك بِالفيفاِدي كول  عفابِِري الطحِريِق. يفصف فتِقو عف . يوصف ائِحف طفوف يا  كفاِذبا  وف حف وف
: «قفدف . يفقوولوونف نفانف ِرقوونف الفسف يوحف ونف وف ِفرو دفائِِك. يفصف مف كول  أفعف اهفهو لفيفِك أفففوف ِض؟] يفففتفحو عف ةو كولتِ الفرف جف اِل بفهف مف الو الفجف ا كفمف ِدينفةو الحتِي يفقوولوونف إِنحهف الفمف
لفمف نفذو أفيحاِم الفِقدفِم. قفدف هفدفمف وف عفدف بِِه مو لفهو الحِذي أفوف مف قفوف دف. تفمح ا قفصف ب  مف أفيفنفاهو]. ففعفلف الرح نفاهو! قفدف رف دف جف نفاهو. قفدف وف وف جف مف الحِذي رف قتا  إِنح هفذفا الفيفوف نفاهفا. حف لفكف أفهف
لفيفل . لف توعفِطي ارا  وف ۭر نفهف نفهف عف كف كوبِي الدحمف نف اسف يفوف مف إِلفى السحيتِِد. يفا سوورف بِنفِت ِصهف خف قفلفبوهو رف دفائِِك. صف نف أفعف . نفصفبف قفرف تف بِِك الفعفدووح مف أفشف ِفقف وف يوشف

ِل نفففِس يفِك لفجف ففِعي إِلفيفِه يفدف ِه السحيتِِد. ارف جف كوبِي كفِميفاۭه قفلفبفِك قوبفالفةف وف عِ. اسف ِل الفهوزو تِِفي فِي اللحيفِل فِي أفوح يفنِِك. قووِمي اهف دفقفةو عف ة . لف تفكوفح حف احف ذفاتفِك رف
انفِة؟ أفيوقفتفلو ضف ففالف الفحف هونح أفطف رف نف ففعفلفتف هفكفذفا. أفتفأفكولو النتِسفاءو ثفمف لحعف بِمف تفطف ب  وف أفِس كولتِ شفاِرعۭ. اونفظورف يفا رف وعِ فِي رف لفيفِهمف ِمنف الفجو ِ عف غفِشيت ففاِلِك الفمف أفطف
شوبحانِي سفقفطووا بِالسحيفِف. قفدف قفتفلفتف فِي ايف وف . عفذفارف الش يووخو يفانو وف بف اِرعِ الصتِ ِض فِي الشحوف عفتف عفلفى الفرف طفجف ؟ اضف النحبِي  قفِدِس السحيتِِد الفكفاِهنو وف فِي مف
مف توهو نف ضف لف بفاۭق. الحِذينف حف ِ نفاجۭ وف بت ِم غفضفِب الرح الفيح ففلفمف يفكونف فِي يفوف وف اِوفِي حف خف ِسۭم مف وف ِم مف ا فِي يفوف تف كفمف . قفدف دفعفوف ِفقف لفمف توشف تف وف . ذفبفحف بِكف ِم غفضف يفوف

ي ِ نفاهومف عفدووت مف أففف بحيفتوهو رف وف
ِمي مف كولحهو. أفبفلفى لفحف هو الفيفوف د  عفلفيح يفدف يفرو قتا  إِنحهو يفعوودو وف . حف لف نوورف نِي فِي الظحلفِم وف سفيحرف ِطِه. قفادفنِي وف ذفلحة  بِقفِضيِب سفخف لو الحِذي رأفى مف جو أفنفا هووف الرح

. ثفقحلف وجف رو تفِطيعو الفخو تفى الفِقدفِم. سفيحجف عفلفيح ففلف أفسف وف اۭت كفمف كفنفنِي فِي ظولومف قحۭة. أفسف شف مف قفۭم وف اطفنِي بِعفلف أفحف ِجلفِدي. كفسحرف ِعظفاِمي. بفنفى عفلفيح وف وف
يحلف . مف ابِئف خف وتفۭة. قفلفبف سوبوِلي. هووف ِلي دوب  كفاِمن  أفسفد  فِي مف نفحو ةۭ مف ارف قِي بِِحجف تفِغيثو يفصود  صفلفتِي. سفيحجف طورو أفسف خو وف رو ِسلفِسلفتِي. أفيفضا  ِحينف أفصف
مو نِيفة  لفهو أوغف كفة  ِلكولتِ شفعفبِي وف تو ِضحف عفبفتِِه. ِصرف لف فِي كولفيفتفيح نِبفالف جو خف ِم. أفدف ۭض ِللسحهف بفنِي كفغفرف نفصف سفهو وف دح قفوف ابا . مف رف عفلفنِي خف قفنِي. جف زح مف قِي وف طورو



: قولفتو . وف يفرف قفدف أفبفعفدفتف عفِن السحلفِم نفففِسي. نفِسيتو الفخف اِد. وف مف بفسفنِي بِالرح نفانِي. كف صفى أفسف شف بِالفحف رف جف انِي أفففسفنفتِينا  وف وف أفرف ائِرف وف رف بفعفنِي مف مف كولحهو. أفشف الفيفوف
ِل ذفِلكف دو هفذفا فِي قفلفبِي ِمنف أفجف دتِ . أورف نِي فِيح تفنفحف را  تفذفكورو نفففِسي وف قفم . ِذكف لف عف انِي أفففسفنفتِين  وف تفيفهف ذفلحتِي وف رو مف ِ. ِذكف بت ائِي ِمنف الرح جف رف بفادفتف ثِقفتِي وف

ب  قفالفتف نفففِسي . نفِصيبِي هووف الرح انفتوكف ة  أفمف بفاحۭ. كفثِيرف ِديدفة  فِي كولتِ صف . ِهيف جف ولو هو لف تفزو اِحمف رف ِ أفنحنفا لفمف نفففنف لفنح مف بت سفانفاِت الرح و. إِنحهو ِمنف إِحف جو أفرف
يتِد  ِ. جف بت لفصف الرح قحعف بِسوكووۭت خف يفتفوف يتِد  أفنف يفنفتفِظرف اِلنفسفانو وف لوبوهو. جف ونفهو ِللنحففِس الحتِي تفطف ج  ب  ِللحِذينف يفتفرف وهو. طفيتِب  هووف الرح جو ِل ذفِلكف أفرف ِمنف أفجف

دحهو اء . يوعفِطي خف جف دو رف هو لفعفلحهو يووجف اِب ففمف عفلو فِي الت رف لفيفِه. يفجف عفهو عف ضف كوتو لفنحهو قفدف وف يفسف دفهو وف حف ِلسو وف ِملف النتِيرف فِي ِصبفاهو. يفجف ِل أفنف يفحف جو ِللرح
ِزنو بفنِي لف يوحف اِحِمِه. لفنحهو لف يوِذل  ِمنف قفلفبِِه وف رف ةِ مف ثفرف سفبف كف مو حف حف نف يفرف زف لفوف أفحف فوضو إِلفى الفبفِد. ففإِنحهو وف بفعو عفارا . لفنح السحيتِدف لف يفرف اِربِِه. يفشف ِلضف
اهو - السحيتِدو لف وف ِ أفنف يفقفِلبف اِلنفسفانف فِي دفعف ِه الفعفِليت جف امف وف ِل أفمف جو قح الرح فف حف رتِ ِض أفنف يوحف ى الفرف رف لفيفِه كولح أفسف تف ِرجف د  تفحف اِلنفسفاِن. أفنف يفدووسف أفحف

اِص لو ِمنف قِصف جو ي  الرح تفِكي اِلنفسفانو الفحف اذفا يفشف ؟ ِلمف يفرو الفخف ورو وف جو الش رو رو ِ أفلف تفخف ؟ ِمنف ففِم الفعفِليت رف ب  لفمف يفأفمو الرح نف ذفا الحِذي يفقوولو ففيفكوونف وف ى! مف يفرف
. عفِصينفا. أفنفتف لفمف تفغفِفرف نفا وف نفبف نو أفذف اِت نفحف اوف ِ فِي السحمف أفيفِدينفا إِلفى اح ففعف قولووبفنفا وف ِ. ِلنفرف بت ِجعف إِلفى الرح نفرف ا وف تفِحنفهف نفمف قفنفا وف طفايفاهو؟ ِلنفففحفصف طورو خف

سفِط الش عووِب. ففتفحف كول  ها  فِي وف كفرف سفخا  وف عفلفتفنفا وف فوذف الصحلفةو. جف تحى لف تفنف اِب حف ففتف بِالسححف . الفتفحف ِفقف لفمف توشف تفنفا. قفتفلفتف وف دف طفرف ِب وف ففتف بِالفغفضف الفتفحف
لف تفكوف  كوبو وف ِق بِنفِت شفعفبِي. عفيفنِي تفسف اۭء عفلفى سفحف . سفكفبفتف عفيفنفايف يفنفابِيعف مف ق  سفحف عفب  هفلفك  وف رو ف  وف وف نفا خف لفيف ارف عف نفا. صف لفيف مف عف اهفهو دفائِنفا أفففوف أفعف

فووۭر بِلف دفائِي كفعوصف تفنِي أفعف طفادف ِدينفتِي. قفِد اصف ِل كولتِ بفنفاِت مف ثتِرو فِي نفففِسي لفجف اِء. عفيفنِي توؤف ب  ِمنف السحمف يفنفظورف الرح ِرفف وف تحى يوشف بِلف انفِقطفاعۭ حف
ِ بت ب  ِمنف الفجو ِمكف يفا رف تو بِاسف !]. دفعفوف تو : «قفدف قوِرضف أفِسي. قولفتو قف رف ة . طفففِت الفِميفاهو ففوف ارف أفلفقووا عفلفيح ِحجف يفاتِي وف ِ حف بت ضووا فِي الفجو سفبفۭب. قفرف
اِت تف يفا سفيتِدو خوصوومف اصفمف !] خف فف : «لف تفخف . قولفتف توكف مف دفعفوف تف يفوف نفوف تِي عفنف ِصيفاِحي. دف ففرف تورف أوذونفكف عفنف زف . لف تفسف تِي سفِمعفتف وف ففِل. ِلصف الفسف

. ب  كولح أفففكفاِرِهمف عفلفيح هومف يفا رف . سفِمعفتف تفعفيِيرف تِِهمف كولح أفففكفاِرِهمف عفلفيح أفيفتف كولح نفقفمف . رف ايف وف ب  ظولفِمي. أفقِمف دفعف أفيفتف يفا رف يفاتِي. رف نفففِسي. ففكفكفتف حف
ِطِهمف . أفعف ِل أفيفاِديِهمف سفبف عفمف ب  حف اء  يفا رف زف مف جف دح لفهو ! رو مف نِيفتوهو قووفِِهمف أفنفا أوغف وو لووِسِهمف وف مف كولحهو. اونفظورف إِلفى جو مف عفلفيح الفيفوف توهو رف امف ؤف مو قفاِوِميح وف كفلفمو مو

ِ بت اِت الرح اوف ِت سفمف مف ِمنف تفحف هو ِلكف أفهف ِب وف . اِتفبفعف بِالفغفضف مف ةف قفلفۭب لفعفنفتفكف لفهو غفشفاوف
ِ كفيففف ونوونف بِالذحهفِب النحِقيت زو وف اءو الفمف مف نف الفكورف يفوف أفِس كولتِ شفاِرعۭ. بفنوو ِصهف ِس فِي رف ةو الفقودف ارف الفتف ِحجف يتِدو؟ انفهف دفرح الذحهفبو تفغفيحرف اِلبفِريزو الفجف كفيففف اكف

يحِة. افِيفة  كفالنحعفاِم فِي الفبفرتِ ا بِنفتو شفعفبِي ففجف اءفهفا. أفمح رف عفتف أفجف ضف هفا أفرف بفاءف تف أفطف جف رف ى أفيفضا  أفخف ۭ؟ بفنفاتو آوف اِريت لف يفدفيف ففخح ۭف عفمف زف ِسبووا أفبفاِريقف خف حو
ةف قفدف هفلفكووا فِي ففاِخرف آِكلف الف . افلحِذينف كفانووا يفأفكولوونف الفمف مف هو لفهو ِسرو نف يفكف لفيفسف مف بفزا  وف فلوونف خو أ ففالو يفسف نفِكِه ِمنف الفعفطفِش. الفطف اِضعِ بِحف لفِصقف ِلسفانو الرح
قفلفبفتف ِطيحِة سفدوومف الحتِي انف ظفمف ِمنف قِصفاِص خف ارف ِعقفابو بِنفِت شفعفبِي أفعف قفدف صف . وف ابِلف زف نووا الفمف تفضف ِمِز احف ب ونف عفلفى الفِقرف اِرعِ. الحِذينف كفانووا يفتفرف الشحوف

هومف زو رف اِن. جف جف رف ة  ِمنف الفمف رف مف مف أفشفدح حو هو سفامو أفجف ثفرف بفيفاضا  ِمنف اللحبفِن وف أفكف هفا أفنفقفى ِمنف الثحلفجِ وف ا أفيفاۭد. كفانف نوذورو لفيفهف لفمف تولفقف عف ظفۭة وف فنحهو فِي لفحف أ كف
شفِب. كفانفتف ارف يفابِسا  كفالفخف . صف ِمِهمف اِرعِ. لفِصقف ِجلفدوهومف بِعفظف فووا فِي الشحوف اِد. لفمف يوعفرف مف أفشفدح ظفلفما  ِمنف السحوف توهو تف صوورف ارف ِق. صف رف الفيفاقووِت الفزف كف

وا ارو . صف لفدفهونح تف أفوف نفائِِن طفبفخف قفِل. أفيفاِدي النتِسفاِء الفحف اِر الفحف ِم أفثفمف عوونِينف ِلعفدف طف لفِء يفذووبوونف مف وعِ. لفنح هفؤو يفرا  ِمنف قفتفلفى الفجو قفتفلفى السحيفِف خف
ِض لووكو الفرف قف مو دتِ ا. لفمف توصف فكفلفتف أوسوسفهف نف ففأ يفوف عفلف نفارا  فِي ِصهف أفشف بِِه وف وح غفضف مو ب  غفيفظفهو. سفكفبف حو ِق بِنفِت شفعفبِي. أفتفمح الرح طفعفاما  لفهونح فِي سفحف

ا دفمف سفِطهف ا السحافِِكينف فِي وف نفتِهف آثفاِم كفهف ا وف طفايفا أفنفبِيفائِهف ِل خف ِليمف. ِمنف أفجف شف ابف أوورو لفِن أفبفوف خو بفِغضف يفدف الفمو كوونفِة أفنح الفعفدووح وف سف كول  سوكحاِن الفمف وف
. «ِحيدووا! !] يونفادوونف إِلفيفِهمف . «ِحيدووا! نفِجس  مف لفبِسفهو سح مف د  أفنف يفمف تفِطعف أفحف تحى لفمف يفسف وا بِالدحِم حف تفلفطحخو اِرعِ وف يۭ فِي الشحوف يِقينف تفاهووا كفعومف دتِ الصتِ

ففعووا . لفمف يفرف . لف يفعوودو يفنفظورو إِلفيفِهمف مف هو ِ قفسفمف بت هو الرح جف . وف كونوونف مف لف يفعوودوونف يفسف ِم إِنحهو بووا تفاهووا أفيفضا . قفالووا بفيفنف الومف س وا!]. إِذف هفرف ِحيدووا لف تفمف
بووا . نفصف لتِصو ة  لف توخف نفا أومح ِجنفا انفتفظفرف نِنفا الفبفاِطِل. فِي بورف يونونفا ِمنف النحظفِر إِلفى عفوف نو ففقفدف كفلحتف أفعف ا نفحف أحفووا عفلفى الش يووخِ. أفمح لفمف يفتفرف نفِة وف وهف الفكفهف جو وو

اِء. عفلفى فح ِمنف نوسووِر السحمف ارف طفاِردوونفا أفخف . صف ايفتفنفا قفدف أفتفتف نفا لفنح نِهف لفتف أفيحامو ايفتونفا. كفمف بفتف نِهف اتِنفا. قفرو ِشيف فِي سفاحف تحى لف نفمف اتِنفا حف طفوف اخا  ِلخف فِخف
بِي رف ِم. اِطف ِه نفِعيشو بفيفنف الومف ففِرِهِم الحِذي قولفنفا عفنفهو فِي ِظلتِ ِ أوِخذف فِي حو بت ِسيحو الرح نووا لفنفا. نفففسو أونووفِنفا مف يحِة كفمف د وا فِي أفثفِرنفا. فِي الفبفرتِ الفِجبفاِل جف

بِيِك. سفيوعفاقِبو . لف يفعوودو يفسف نف يفوف ِك يفا بِنفتف ِصهف . قفدف تفمح إِثفمو ينف تفتفعفرتِ كفِرينف وف . تفسف ر  الفكفأفسو لفيفِك أفيفضا  تفمو ِحي يفا بِنفتف أفدوومف يفا سفاِكنفةف عووۭص. عف اففرف وف
طفايفاِك يوعفِلنو خف ِك يفا بِنفتف أفدوومف وف إِثفمف

. اِملف فرف أ اتونفا كف هف تفاما  بِلف أفۭب. أومح نفا أفيف انِِب. ِصرف بفاِء. بويووتونفا ِللفجف اثونفا ِللفغورف ارف ِميرف انفظورف إِلفى عفاِرنفا. قفدف صف ِرفف وف ارف لفنفا. أفشف اذفا صف ب  مف اوذفكورف يفا رف
بفزا . بفعف خو الفش وِريتِينف ِلنفشف ِريتِينف وف طفيفنفا الفيفدف ِللفِمصف ةف لفنفا. أفعف احف لف رف دو. نفتفعفبو وف طفهف نفاقِنفا نوضف ِن يفأفتِي. عفلفى أفعف طفبونفا بِالثحمف ِة. حف نفا بِالفِفضح اءف نفا مف شفِربف
ى رف بفِزنفا ِمنف جف فوِسنفا نفأفتِي بِخو فنف . بِأ لتِصو ِمنف أفيفِديِهمف نف يوخف نفا. لفيفسف مف لفيف وا عف كفمو . عفبِيد  حف مف هو ِملو آثفامف نو نفحف نفحف وِدينف وف جو وف لفيفسووا بِمف ووا وف طفأ نفا أفخف آبفاؤو

فيفِديِهمف يوعفلحقوونف سفاءو بِأ ؤف دوِن يفهووذفا. الر  ى فِي مو نف الفعفذفارف يفوف وعِ. أفذفل وا النتِسفاءف فِي ِصهف اِن الفجو ى نِيرف رف تفن وۭر ِمنف جف دحتف كف وف لوودونفا اسف يحِة. جو سفيفِف الفبفرتِ
. مفضفى الش بحانو عفنف ِغنفائِِهمف طفِب. كففحِت الش يووخو عفِن الفبفاِب وف تف الفحف وا تفحف ثفرو بفيفانف عف الصتِ ِن وف ذووا الش بحانف ِللطححف وهو الش يووخِ. أفخف جو لفمف توعفتفبفرف وو وف
تف عويوونونفا. ِمنف لفمف ِل هفِذِه أفظف ِزنف قفلفبونفا. ِمنف أفجف ِل هفذفا حف أفنفا. ِمنف أفجف طف يفل  لفنفا لفنحنفا قفدف أفخف أفِسنفا. وف ِليلو رف حا . سفقفطف إِكف نفا نفوف قفصو ارف رف بِنفا. صف حو قفلف ففرف

كونفا طوولف تفتفرو اذفا تفنفسفانفا إِلفى الفبفِد وف ۭر. ِلمف ۭر ففدفوف ِسي كف إِلفى دفوف . كورف ِلسو ب  إِلفى الفبفِد تفجف اِشيفة  فِيِه. أفنفتف يفا رف ِرِب. الثحعفاِلبو مف نف الفخف يفوف بفِل ِصهف ِل جف أفجف
ا ؟ لفيفنفا ِجدت تفنفا؟ هفلف غفِضبفتف عف ففضف ففِض رف قفِديِم. هفلف كولح الرح الف نفا كف دف أفيحامف دتِ تفدح. جف ب  إِلفيفكف ففنفرف نفا يفا رف دودف  الفيحاِم؟ اورف
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ى ؤف أفيفتو رو , ففرف تف ففتفحف اِت انف اوف ابوورف أفنح السحمف ِر خف بِيتِينف ِعنفدف نفهف سف أفنفا بفيفنف الفمف ِر, وف اِمِس ِمنف الشحهف ابِعِ, فِي الفخف ِر الرح , فِي الشحهف كفانف فِي سفنفِة الثحلفثِينف
ِض قِيفالف الفكفاِهِن ابفِن بووِزي فِي أفرف ِ إِلفى ِحزف بت ارف كفلفمو الرح ِلِك, صف اِمسفةو ِمنف سفبفيِ يوويفاِكينف الفمف ِهيف السحنفةو الفخف ِر, وف اِمِس ِمنف الشحهف ِ. فِي الفخف اح
اِصلفة  تفوف نفار  مو ة  وف ابفة  عفِظيمف اِل. سفحف مف اءفتف ِمنف الشتِ إِذفا بِِريحۭ عفاِصففۭة جف تو وف ِ. ففنفظفرف بت لفيفِه هونفاكف يفدو الرح كفانفتف عف . وف ابوورف ِر خف الفِكلفدفانِيتِينف ِعنفدف نفهف
ا ِشبفهو إِنفسفاۭن. هفا: لفهف نفظفرو هفذفا مف انفاۭت. وف يفوف بفعفِة حف ا ِشبفهو أفرف سفِطهف ِمنف وف سفِط النحاِر. وف اِس اللحِمعِ ِمنف وف نفظفِر الن حف ا كفمف سفِطهف ِمنف وف , وف عفان  ا لفمف لفهف وف حف وف

اِس نفظفِر الن حف بفاِرقفة  كفمف ِل, وف ِل الفِعجف ِم ِرجف قفدف ا كف ِلهف جو أفقفدفامو أفرف ة , وف ل  قفائِمف جو ا أفرف لوهف جو أفرف ۭة. وف نِحف بفعفةو أفجف اِحۭد أفرف ِلكولتِ وف ۭه, وف جو بفعفةو أفوف اِحۭد أفرف ِلكولتِ وف وف
فِخيِه. لفمف اِحدو بِأ تحِصلفة  الفوف ا مو توهف نِحف أفجف بفعفِة. وف ا الفرف انِبِهف وف ا ِلجف توهف نِحف أفجف ا وف وهوهف جو وو بفعفِة. وف ا الفرف انِبِهف وف ا عفلفى جف تِهف نِحف تف أفجف أفيفِدي إِنفسفاۭن تفحف قووِل. وف الفمفصف

اِل مف ۭر ِمنف الشتِ هو ثفوف جف وف ا, وف بفعفتِهف هو أفسفۭد ِللفيفِميِن لفرف جف وف هو إِنفسفاۭن وف جف ا ففوف وِههف جو ا ِشبفهو وو ِهِه. أفمح جف ِة وف اِحۭد يفِسيرو إِلفى ِجهف تفدورف ِعنفدف سفيفِرهفا. كول  وف
يفاِن اثفنفاِن يوغفطتِ فِخيِه, وف ا بِأ دوهومف تحِصلفِن أفحف اِحۭد اثفنفاِن مو . ِلكولتِ وف قو بفسووطفة  ِمنف ففوف ا ففمف توهف نِحف ا أفجف ا. أفمح هف هو جو ِذِه أفوف ا. ففهف بفعفتِهف ۭر لفرف هو نفسف جف وف ا, وف بفعفتِهف لفرف
هفا نفظفرو انفاِت ففمف يفوف ا ِشبفهو الفحف . لفمف تفدورف ِعنفدف سفيفِرهفا. أفمح وحو ِلتفِسيرف تفِسيرو يفثو تفكوونو الر  ِهِه. إِلفى حف جف ِة وف اِحۭد كفانف يفِسيرو إِلفى ِجهف كول  وف ا. وف هف سفامف أفجف
اِجعفة  رف ة  وف اِكضف انفاتو رف يفوف . الفحف ق  جو بفرف رو ِمنف النحاِر كفانف يفخف , وف عفان  ِللنحاِر لفمف انفاِت. وف يفوف ابِيحف ِهيف سفاِلكفة  بفيفنف الفحف صف نفظفِر مف تحِقدفةۭ, كفمف ِر نفاۭر مو مف كفجف

نفظفِر ا كفمف نفعفتوهف صف اِت وف نفظفرو الفبفكفرف بفعفِة. مف ا الفرف ِههف جو فوف انفاِت بِأ يفوف انِِب الفحف ِض بِجف اِحدفة  عفلفى الفرف ة  وف إِذفا بفكفرف انفاِت وف يفوف تو الفحف ِق. ففنفظفرف نفظفِر الفبفرف كفمف
بفعفِة. لفمف تفدورف ِعنفدف ا الفرف انِبِهف وف تف عفلفى جف تف سفارف ا سفارف ةۭ. لفمح سفطف بفكفرف ة  وف ا كفانفتف بفكفرف فنحهف أ ا كف نفعفتوهف صف هفا وف نفظفرو مف اِحد , وف ل  وف بفعِ شفكف ِللفرف ِد. وف جف بفرف الزح
تفففعفِت إِذفا ارف ا, وف انِبِهف اتو بِجف ِت الفبفكفرف انفاتو سفارف يفوف ِت الفحف بفعِ. ففإِذفا سفارف ا ِللفرف الفيفهف وف لنفة  عويوونا  حف هفا مف أوطورو ِخيففة . وف مو هفا ففعفاِليفة  وف ا أوطورو سفيفِرهفا. أفمح
ا. لفنح عفهف تفِفعو مف اتو تفرف الفبفكفرف وحو ِلتفِسيرف وف يفثو الر  . إِلفى حف ونف وحو ِلتفِسيرف يفِسيرو يفثو تفكوونو الر  . إِلفى حف اتو تفففعفِت الفبفكفرف ِض ارف انفاتو عفِن الفرف يفوف الفحف

اتو تفففعفِت الفبفكفرف ِض ارف تفففعفتف تِلفكف عفِن الفرف إِذفا ارف . وف قفففتف قفففتف تِلفكف وف إِذفا وف تف هفِذِه, وف تف تِلفكف سفارف اِت. ففإِذفا سفارف انفاِت كفانفتف فِي الفبفكفرف يفوف وحف الفحف رو
. قو ا ِمنف ففوف وِسهف ؤو نفتفِشرا  عفلفى رو ائِِل مو نفظفِر الفبفل وِر الفهف قفبحۭب كفمف انفاِت ِشبفهو مو يفوف وِس الفحف ؤو عفلفى رو اِت. وف انفاِت كفانفتف فِي الفبفكفرف يفوف وحف الفحف ا, لفنح رو عفهف مف

ا ا. ففلفمح هف سفامف يفاِن ِمنف هونفاكف أفجف اِحۭد اثفنفاِن يوغفطتِ ِلكولتِ وف يفاِن ِمنف هونفا, وف اِحۭد اثفنفاِن يوغفطتِ وف أفِخيِه. ِلكولتِ وف اِحدو نفحف ة  الفوف تفِقيمف سف ا مو توهف نِحف قفبحِب أفجف تف الفمو تفحف وف
ا. ففكفانف تفهف نِحف تف أفجف خف قفففتف أفرف ا وف لفمح يفۭش. وف ِت جف ۭة كفصفوف جح تف ضف قفِديِر, صفوف ِت الف وف ةۭ, كفصف ِريِر ِميفاۭه كفثِيرف ا كفخف تِهف نِحف تف أفجف تف سفِمعفتو صفوف سفارف
ِر جف نفظفِر حف ۭش كفمف ا ِشبفهو عفرف وِسهف ؤو قفبحِب الحِذي عفلفى رو قف الفمو ففوف ا. وف تفهف نِحف تف أفجف خف قفففتف أفرف ا. إِذفا وف وِسهف ؤو قفبحِب الحِذي عفلفى رو ِق الفمو ت  ِمنف ففوف صفوف

ِلِه, وف نفظفِر نفاۭر دفاِخلفهو ِمنف حف اِس اللحِمعِ كفمف نفظفِر الن حف أفيفتو ِمثفلف مف رف . وف قو لفيفِه ِمنف ففوف نفظفِر إِنفسفاۭن عف ِش ِشبفه  كفمف عفلفى ِشبفِه الفعفرف ِق, وف رف الفعفِقيِق الفزف
اِب ِس الحتِي فِي السححف نفظفِر الفقفوف ا كفمف ِلهف وف عفان  ِمنف حف ا لفمف لفهف نفظفِر نفاۭر وف أفيفتو ِمثفلف مف . رف تو يفِه إِلفى تفحف قفوف نفظفِر حف ِمنف مف , وف قو يفِه إِلفى ففوف قفوف نفظفِر حف ِمنف مف
ۭم. ففقفالف ِلي: لتِ تفكف تف مو وف سفِمعفتو صف ِهي. وف جف تو عفلفى وف رف رف أفيفتوهو خف ا رف لفمح ِ. وف بت ِد الرح جف نفظفرو ِشبفِه مف ِلِه. هفذفا مف وف عفاِن ِمنف حف نفظفرو اللحمف طفۭر. هفكفذفا مف مف مف يفوف

, قفالف ِلي: [يفا ابفنف آدفمف ِعي. وف مف مف لتِ تفكف يح ففسفِمعفتو الفمو نِي عفلفى قفدفمف أفقفامف ِعي. وف لحمف مف ا تفكف وح  لفمح لف فِيح رو ». ففدفخف عفكف لحمف مف فتفكف يفكف ففأ , قومف عفلفى قفدفمف [يفا ابفنف آدفمف
وِه جو الفبفنوونف الفقوسفاةو الفوو ِم. وف هومف عفصووا عفلفيح إِلفى ذفاِت هفذفا الفيفوف آبفاؤو . هومف وف دفتف عفلفيح رح دفةۭ قفدف تفمف رتِ تفمف ۭة مو , إِلفى أومح ائِيلف رف ِسلوكف إِلفى بفنِي إِسف رف أفنفا مو

ونف أفنح مف يفعفلفمو د ) ففإِنحهو رتِ تفمف مف بفيفت  مو تفنفعووا (لفنحهو إِِن امف هومف إِنف سفِمعووا وف . وف ب  : هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح مف . ففتفقوولو لفهو ِسلوكف إِلفيفِهمف رف لفبو الفقولووِب أفنفا مو الصتِ وف
أفنفتف سفاِكن  بفيفنف الفعفقفاِرِب. ِمنف , وف سولحء  لفدفيفكف مف قفِريس  وف , لفنحهو فف ِمنف كفلفِمِهمف لف تفخف , وف مف فف ِمنفهو ا أفنفتف يفا ابفنف آدفمف ففلف تفخف . أفمح مف نفهو نفبِيتا  كفانف بفيف

أفنفتف يفا ابفنف . [وف دوونف رتِ تفمف مف مو تفنفعووا, لفنحهو إِِن امف مف بِكفلفِمي إِنف سفِمعووا وف عفهو لحمو مف تفتفكف د . وف رتِ تفمف مف بفيفت  مو , لفنحهو تفِعبف وِهِهمف لف تفرف جو ِمنف وو فف وف كفلفِمِهمف لف تفخف

جِ إِذفا بِدفرف , وف ةۭ إِلفيح دوودف مف إِذفا بِيفۭد مف تو وف عفِطيكفهو». ففنفظفرف ا أفنفا مو كولف مف كف وف ِد. اففتفحف ففمف رتِ تفمف الفبفيفِت الفمو دا  كف رتِ تفمف كف بِِه. لف تفكونف مو لتِمو كف ا أفنفا مو عف مف مف آدفمف ففاسف
ا تفِجدوهو. كولف هفذفا . ففقفالف ِلي: [يفا ابفنف آدفمف, كولف مف يفل  وف نفِحيب  وف اۭث وف رف كوتِبف فِيِه مف ِمنف قفففاهو, وف تووب  ِمنف دفاِخۭل وف كف هووف مف اِمي وف هو أفمف ا. ففنفشفرف ِسففۭر فِيهف

جِ ففكف ِمنف هفذفا الدحرف وف ف جف لف امف نفكف وف ِعمف بفطف , أفطف قفالف ِلي: [يفا ابفنف آدفمف . وف جف نِي ذفِلكف الدحرف عفمف فطف تو ففِمي ففأ ». ففففتفحف ائِيلف رف مف بفيفتف إِسف لتِ اذفهفبف كف , وف جف الدحرف
مف بِكفلفِمي. لفنحكف هو لتِمف كف ائِيلف وف رف ِض إِلفى بفيفِت إِسف , اذفهفِب امف ة . ففقفالف ِلي: [يفا ابفنف آدفمف لفوف الفعفسفِل حف ارف فِي ففِمي كف لفتوهو ففصف فكف عفِطيكفهو». ففأ الحِذي أفنفا مو
مو ثفِقيلفِة اللتِسفاِن لفسفتف تفففهف ِة الل غفِة وف ةۭ غفاِمضف . لف إِلفى شوعووۭب كفثِيرف ائِيلف رف ثفِقيِل اللتِسفاِن, بفلف إِلفى بفيفِت إِسف سفۭل إِلفى شفعفۭب غفاِمِض الل غفِة وف رف غفيفرو مو
عووا ِلي. لفنح كولح بفيفِت مف ونف أفنف يفسف مف لف يفشفاؤو , لفنحهو عف لفكف مف ائِيلف لف يفشفاءو أفنف يفسف رف . لفِكنح بفيفتف إِسف لفِء لفسفِمعووا لفكف لفتوكف إِلفى هفؤو سف . ففلفوف أفرف مف هو كفلفمف

اِس الفمف تفكف كف عفلفتو ِجبفهف , قفدف جف لفبفة  ِمثفلف ِجبفاِهِهمف تفكف صو ِجبفهف وِهِهمف وف جو لفبا  ِمثفلف وو هفكف صو جف عفلفتو وف قوسفاةو الفقولووِب. هفئفنفذفا قفدف جف ائِيلف ِصلفبو الفِجبفاِه وف رف إِسف
ِعِه فِي كف بِِه أفوف لتِمو قفالف ِلي: [يفا ابفنف آدفمف, كول  الفكفلفِم الحِذي أوكف د وف رتِ تفمف مف بفيفت  مو وِهِهمف لفنحهو جو تفِعبف ِمنف وو لف تفرف مف وف ففهو اِن, ففلف تفخف وح لفبف ِمنف الصح أفصف

تفنفعووا». ثومح إِِن امف , إِنف سفِمعووا وف ب  : هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح مف قولف لفهو مف وف هو لتِمف كف بِيتِينف إِلفى بفنِي شفعفبِكف وف سف ِض اذفهفبف إِلفى الفمف امف . وف وذونفيفكف عفهو بِأ مف اسف قفلفبِكف وف
فِخيِه اِحدو بِأ تفلفِصقفِة الفوف انفاِت الفمو يفوف ِة الفحف نِحف تف أفجف وف صف كفانِِه». وف ِ ِمنف مف بت دو الرح جف ك  مف بفارف ۭد عفِظيۭم: [مو عف تف رف وف لفِفي صف وح  ففسفِمعفتو خف لفنِي رو مف حف
. ة  عفلفيح ِ كفانفتف شفِديدف بت يفدو الرح وِحي, وف ةِ رو ارف رف ا  فِي حف رت ذفنِي, ففذفهفبفتو مو أفخف وحو وف لفنِي الر  مف ۭد عفِظيۭم. ففحف عف تف رف وف صف ا وف عفهف اِت مف تف الفبفكفرف وف صف وف

كفانف ِعنفدف . وف سفِطِهمف يتِرا  فِي وف تفحف يفثو سفكفنووا هونفاكف سفكفنفتو سفبفعفةف أفيحاۭم مو حف . وف ابوورف ِر خف نفدف نفهف ِو ِف , السحاِكنِينف عِ بِيتِينف ِعنفدف تفلتِ أفبِيبف سف ففِجئفتو إِلفى الفمف
هومف ِمنف قِبفِلي. إِذفا أفنفِذرف ةف ِمنف ففِمي وف عِ الفكفِلمف مف . ففاسف ائِيلف رف قِيبا  ِلبفيفِت إِسف عفلفتوكف رف , قفدف جف : [يفا ابفنف آدفمف تف إِلفيح ارف ِ صف بت ةف الرح اِم السحبفعفِة الفيحاِم أفنح كفِلمف تفمف
هو ففِمنف ا دفمو وتو بِإِثفِمِه, أفمح يرو يفمو رتِ يفائِِه, ففذفِلكف الشتِ ِديئفِة ِلحف يِر ِمنف طفِريِقِه الرح رتِ تف إِنفذفارا  ِللشتِ لف تفكفلحمف تفهو أفنفتف وف ا أفنفذفرف مف وتو وف تا  تفمو وف يِر: مف رتِ قولفتو ِللشتِ
الفبفار  إِنف . وف يفتف نفففسفكف ا أفنفتف ففقفدف نفجح وتو بِإِثفِمِه. أفمح ِديئفِة, ففإِنحهو يفمو لف عفنف طفِريِقِه الرح ِه وف ِجعف عفنف شفرتِ لفمف يفرف يرف وف رتِ تف أفنفتف الشتِ إِنف أفنفذفرف لوبوهو. وف يفِدكف أفطف
هو ففِمنف يفِدكف ا دفمو هو الحِذي عفِملفهو. أفمح لف يوذفكفرو بِر  ِطيحتِِه وف وتو فِي خف هو يفمو . لفنحكف لفمف تونفِذرف وتو هو ففإِنحهو يفمو امف ة  أفمف ثفرف عف عفلفتو مف جف عفِملف إِثفما  وف ِه وف عف عفنف بِرتِ جف رف

ِ بت كفانفتف يفدو الرح يفتف نفففسفكف وف أفنفتف تفكوونو قفدف نفجح , وف يفا لفنحهو أونفِذرف يفاة  يفحف , ففإِنحهو حف ِطئف هووف لفمف يوخف , وف ِطئف الفبفار  تف أفنفتف الفبفارح ِمنف أفنف يوخف إِنف أفنفذفرف لوبوهو. وف أفطف
أفيفتوهو ِد الحِذي رف جف الفمف اقِف  هونفاكف كف ِ وف بت ِد الرح جف إِذفا بِمف تو إِلفى الفبوقفعفِة, وف جف رف خف تو وف ». ففقومف كف لتِمو هونفاكف أوكف جف إِلفى الفبوقفعفِة وف رو قفالف ِلي: [قومو اخف . وف عفلفيح هونفاكف



أفنفتف . وف سفِط بفيفتِكف ِلقف عفلفى نفففِسكف فِي وف . ثومح قفالف ِلي: [اِذفهفبف أفغف يح نِي عفلفى قفدفمف أفقفامف وح  وف لف فِيح رو ِهي. ففدفخف جف تو عفلفى وف رف رف . ففخف ابوورف ِر خف ِعنفدف نفهف
بتِخا , وف ل  مو جو مف رف لف تفكوونو لفهو نفِككف ففتفبفكفمو وف أولفِصقو ِلسفانفكف بِحف . وف سفِطِهمف جو فِي وف رو ا, ففلف تفخف يوقفيتِدوونفكف بِهف بوطا  وف لفيفكف رو عوونف عف ا هومف يفضف يفا ابفنف آدفمف ففهف

د . رتِ تفمف مف بفيفت  مو . لفنحهو تفنِعف تفنِعف ففلفيفمف نف يفمف مف , وف عف مف عف ففلفيفسف مف نف يفسف . مف ب  : هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح مف كف ففتفقوولو لفهو توكف أفففتفحو ففمف لحمف د . ففإِذفا كف رتِ تفمف مف بفيفت  مو لفنحهو
ا لفيفهف أفقِمف عف جا , وف ا بورف لفيفهف ابفِن عف ارا , وف ا ِحصف لفيفهف عفلف عف اجف ِليمف. وف شف ِدينفةف أوورو ا مف لفيفهف ِسمف عف ارف , وف كف امف ا أفمف عفهف ضف نفة  وف ذف ِلنفففِسكف ِلبف أفنفتف يفا ابفنف آدفمف ففخو [وف

ِدينفِة, بفيفنف الفمف ِديۭد بفيفنفكف وف انفِصبفهو سوورا  ِمنف حف ِديۭد وف اجا  ِمنف حف ذف أفنفتف ِلنفففِسكف صف خو ا. وف لفهف وف انِقف حف جف ا مف لفيفهف أفقِمف عف يووشا , وف ا جو لفيفهف عفلف عف اجف سفة , وف ِمتفرف
. ائِيلف رف لفيفِه إِثفمف بفيفِت إِسف عف عف ضف نفبِكف الفيفسفاِر وف اتحِكئف أفنفتف عفلفى جف ائِيلف وف رف هفا. تِلفكف آيفة  ِلبفيفِت إِسف اِصرف توحف اۭر وف ا ففتفكوونف فِي ِحصف لفيفهف هفكف عف جف ثفبتِتف وف وف

لفيفِه ا تفتحِكئو عف عفلفى عفدفِد الفيحاِم الحتِي فِيهف
ا ففاتحِكئف  تفهف مف . ففإِذفا أفتفمف ائِيلف رف ِملو إِثفمف بفيفِت إِسف ما , ففتفحف ِعينف يفوف تِسف ۭم وف سفبف عفدفِد الفيحاِم, ثفلفثف ِمئفِة يفوف عفلفتو لفكف ِسنِي إِثفِمِهمف حف أفنفا قفدف جف . وف مف هو ِملو إِثفمف تفحف
شفِليمف اِر أوورو هفكف عفلفى ِحصف جف ضا  عفنف سفنفۭة. ففثفبتِتف وف ۭم ِعوف عفلفتو لفكف كولح يفوف ما . ففقفدف جف بفِعينف يفوف ِملف إِثفمف بفيفِت يفهووذفا أفرف نفبِكف الفيفِميِن أفيفضا , ففتفحف عفلفى جف

حا  ذف أفنفتف ِلنفففِسكف قفمف خو اِركف وف مف أفيحامف ِحصف تحى توتفمتِ نفۭب حف نفۭب إِلفى جف بوطا  ففلف تفقفِلبو ِمنف جف لفيفكف رو عفلو عف هفئفنفذفا أفجف ا. وف لفيفهف تفنفبحأف عف شووففة  وف كف اعوكف مف ِذرف وف
. ثفلفثف ِمئفِة نفبِكف ا عفلفى جف بفزا  كفعفدفِد الفيحاِم الحتِي تفتحِكئو فِيهف ا ِلنفففِسكف خو نفعفهف اصف اِحۭد, وف ا فِي ِوعفاۭء وف عفهف ضف سفنحةف وف كفرف نا  وف دوخف عفدفسا  وف فوول  وف شفِعيرا  وف وف

يفِل. اءف بِالفكف بو الفمف رف تفشف قفۭت تفأفكولوهو. وف قفۭت إِلفى وف ِرينف شفاقِل . ِمنف وف ۭم ِعشف ِن. كولح يفوف زف كف الحِذي تفأفكولوهو يفكوونو بِالفوف طفعفامو ما  تفأفكولوهو. وف ِعينف يفوف تِسف ۭم وف يفوف
قفالف ». وف امف عويوونِِهمف هو أفمف بِزو جو ِمنف اِلنفسفاِن تفخف رو ِء الحِذي يفخف رف تفأفكولو كفعفكا  ِمنف الشحِعيِر. عفلفى الفخو بوهو. وف رف قفۭت تفشف قفۭت إِلفى وف سف الفِهيِن. ِمنف وف سودف
ِمنف . وف سف , هفا نفففِسي لفمف تفتفنفجح ب  : [آِه يفا سفيتِدو الرح ». ففقولفتو دوهومف إِلفيفِهمف رو ِم الحِذينف أفطف هومو النحِجسف بفيفنف الومف بفزف ائِيلف خو رف : [هفكفذفا يفأفكولو بفنوو إِسف ب  الرح

نفعو ِء اِلنفسفاِن ففتفصف رف عفلفتو لفكف ِخثفيف الفبفقفِر بفدفلف خو . قفدف جف ». ففقفالف ِلي: [اونفظورف م  نفِجس  لف ففِمي لفحف لف دفخف ِصبفايف إِلفى النف لفمف آكولف ِميتفة  أفوف ففِريسفة , وف
اءف بِالفكفيفِل بوونف الفمف رف يفشف , وف بِالفغفمتِ ِن وف زف بفزف بِالفوف , ففيفأفكولوونف الفخو ِليمف شف بفِز فِي أوورو امف الفخو رو قِوف قفالف ِلي: [يفا ابفنف آدفمف, هفئفنفذفا أوكفستِ لفيفِه». وف كف عف بفزف خو

لحِق وسفى الفحف ا , مو ادت ينا  حف ذف ِلنفففِسكف ِسكتِ أفنفتف يفا ابفنف آدفمف ففخو ]. وف يفففنووا بِإِثفِمِهمف وهو وف أفخو لو وف جو وا الرح يحرو يفتفحف اءو, وف الفمف بفزو وف هومو الفخو ةِ ِلكفيف يوعفِوزف يفرف بِالفحف وف
تف أفيحامو ِدينفِة إِذفا تفمح سفِط الفمف ِرقف بِالنحاِر ثولفثفهو فِي وف أفحف هو وف اقفِسمف ِن وف زف انا  ِللفوف ذف ِلنفففِسكف ِميزف خو . وف يفتِكف عفلفى ِلحف أفِسكف وف هفا عفلفى رف ِررف أفمف . وف ذو ِلنفففِسكف تفأفخو

ذف خو . وف يفاِلكف هو فِي أفذف رح صو ذف ِمنفهو قفِليل  بِالفعفدفِد وف خو . وف هومف اءف رف تفل  سفيففا  وف أفنفا أفسف يحِ. وف ذفرتِ ثولفثا  إِلفى الرتِ الفيفِه, وف وف ِربفهو بِالسحيفِف حف اضف ذف ثولفثا  وف خو اِر. وف الفِحصف
سفِط شفِليمو. فِي وف : [هفِذِه أوورو ب  ». هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح ائِيلف رف جو نفار  عفلفى كولتِ بفيفِت إِسف رو ِرقفهو بِالنحاِر. ِمنفهو تفخف أفحف سفِط النحاِر وف ِقِه فِي وف أفلف ِمنفهو أفيفضا  وف

كفاِمي ا. لفنح أفحف الفيفهف وف اِضي الحتِي حف فشفرح ِمنف الفرف ائِِضي بِأ ففرف ِم, وف فشفرح ِمنف الومف كفاِمي بِأ الفففتف أفحف اِضي. ففخف ا الفرف الفيفهف وف حف ا وف توهف الش عووِب قفدف أفقفمف
لوكووا فِي لفمف تفسف الفيفكومف وف وف ِم الحتِي حف ثفرف ِمنف الومف تومف أفكف جف ِل أفنحكومف ضفجف : ِمنف أفجف ب  ِل ذفِلكف هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح ا. لفجف لوكووا فِيهف ائِِضي لفمف يفسف ففرف ففضووهفا وف رف

لفيفِك, : هفا إِنتِي أفنفا أفيفضا  عف ب  , ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح الفيفكومف وف ِم الحتِي حف كفاِم الومف سفبف أفحف لف عفِملفتومف حف كفاِمي, وف سفبف أفحف لووا حف لفمف تفعفمف ائِِضي وف ففرف
ِل ذفِلكف تفأفكولو البفاءو اِسِك. لفجف جف ا لفنف أفففعفلف ِمثفلفهو بفعفدو بِسفبفِب كولتِ أفرف مف ا لفمف أفففعفلف وف أفففعفلو بِِك مف ِم, وف امف عويووِن الومف كفاما  أفمف سفِطِك أفحف ِري فِي وف وجف سفأ وف

ي  أفنفا يفقوولو السحيتِدو ِل ذفِلكف حف ا فِي كولتِ ِريحۭ. ِمنف أفجف ي بفِقيحتفِك كولحهف أوذفرتِ كفاما , وف ِري فِيِك أفحف أوجف . وف هومف الفبفنفاءو يفأفكولوونف آبفاءف سفِطِك, وف الفبفنفاءف فِي وف
وتو فوو. ثولفثوِك يفمو أفنفا أفيفضا  لف أفعف ِفقو عفيفنِي. وف لف توشف ز  وف فنفا أفيفضا  أفجو اِسِك, ففأ جف بِكولتِ أفرف هفاتِِك وف رو كف قفِدِسي بِكولتِ مف ِت مف سف ِل أفنحِك قفدف نفجح , ِمنف أفجف ب  الرح
بِي إِذفا تفمح غفضف . وف اءفهومف رف تفل  سفيففا  وف أفسف يِه فِي كولتِ ِريحۭ, وف ثولفث  أوذفرتِ ِلِك, وف وف قوطو بِالسحيفِف ِمنف حف ثولفث  يفسف سفِطِك. وف وعِ يفففنوونف فِي وف بِالفجو بفإِ, وف بِالفوف

ِم الحتِي عفارا  بفيفنف الومف ابا  وف رف عفلوِك خف أفجف . وف ِطي فِيِهمف تو سفخف مف تِي إِذفا أفتفمف تو فِي غفيفرف ب  تفكفلحمف ونف أفنتِي أفنفا الرح , يفعفلفمو فحيفتو تفشف لفيفِهمف وف ِطي عف لفلفتو سفخف أفحف وف
اۭت بِيخف بِتفوف ۭط وف بِسفخف ۭب وف كفاما  بِغفضف يفتو فِيِك أفحف رف الفيفِك, إِذفا أفجف وف ِم الحتِي حف دفهفشا  ِللومف تفأفِديبا  وف نفة  وف لفعف نفيف كولتِ عفابِۭر, ففتفكوونِينف عفارا  وف امف عفيف الفيفِك أفمف وف حف

رو أوكفستِ لفيفكومف وف وعف عف أفِزيدو الفجو , وف ابِكومف رف ا ِلخف ِسلوهف اِب الحتِي أورف رف ةف الحتِي تفكوونو ِللفخف يرف رتِ وعِ الشتِ امف الفجو لفيفِهمف ِسهف سفلفتو عف . إِذفا أفرف تو ب  تفكفلحمف اِميفۭة. أفنفا الرح حف
كفانف . وف تو ب  تفكفلحمف لفيفِك سفيففا . أفنفا الرح لوبو عف أفجف الدحمو وف و وف بفأ يفعفبورو فِيِك الفوف ِديئفةف ففتوثفِكلوِك, وف وشف الرح حو الفوو وعف وف لفيفكومو الفجو سفلفتو عف إِذفا أفرف بفِز, وف امف الفخو لفكومف قِوف

ِ. هفكفذفا قفالف بت ةف السحيتِِد الرح ِعي كفِلمف مف , اسف ائِيلف رف : يفا ِجبفالف إِسف قولف ا وف لفيفهف تفنفبحأف عف ائِيلف وف رف وف ِجبفاِل إِسف هفكف نفحف جف عفلف وف , اجف ِ: [يفا ابفنف آدفمف بت إِلفيح كفلفمو الرح
حو رف أفطف , وف سفاتوكومف تفتفكفسحرو شفمف , وف كومف ذفابِحو بو مف رف . ففتفخف تفففعفاتِكومف رف أوبِيدو مو لفيفكومف سفيففا  وف اِلب  عف ِطئفِة, هفئفنفذفا جف ِللفوف ِديفِة وف ِللكفاِم, ِللفوف ب  ِللفِجبفاِل وف السحيتِدو الرح
بو رف تفخف , وف دونو سفاِكنِكومف توقفِفرو الفمو . فِي كولتِ مف ذفابِِحكومف لف مف وف كومف حف ي ِعظفامف أوذفرتِ , وف نفاِمِهمف ائِيلف قودحامف أفصف رف ثفثف بفنِي إِسف عو جو أفضف . وف نفاِمكومف قفتفلفكومف قودحامف أفصف

ونف أفنتِي سفِطكومف ففتفعفلفمو قوطو الفقفتفلفى فِي وف تفسف . وف الوكومف مف ى أفعف حف تومف سفاتوكومف وف توقفطفعف شفمف كومف وف نفامو ولف أفصف تفزو تفنفكفِسرف وف كومف وف ذفابِحو بف مف رف تفخف , ِلتوقفِفرف وف تفففعفاتو رف الفمو
ِم الحِذينف ونفنِي بفيفنف الومف ونف ِمنفكومف يفذفكورو النحاجو اِضي. وف يكومف فِي الفرف ِم ِعنفدف تفذفرتِ ونف ِمنف السحيفِف بفيفنف الومف أوبفِقي بفِقيحة , إِذف يفكوونو لفكومف نفاجو ب  وف أفنفا الرح

وِر الحتِي ففعفلووهفا فِي كولتِ ِل الش رو مف لفجف قفتووا أفنففوسفهو مف , وف نفاِمِهمف اءف أفصف رف انِيفةف وف مو الزح عويوونفهو ادف عفنتِي وف انِيف الحِذي حف مو الزح تو قفلفبفهو , إِذفا كفسفرف نف إِلفيفِهمف بفوف يوسف
: آِه قولف , وف ِلكف بِطف بِِرجف اخف ِربف بِيفِدكف وف : [اضف ب  ]. هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح . لفمف أفقولف بفاِطل  إِنتِي أفففعفلو بِِهمف هفذفا الشحرح ب  ونف أفنتِي أفنفا الرح يفعفلفمو . وف اسفاتِِهمف جف رف
الفبفاقِي قوطو بِالسحيفِف, وف الفقفِريبو يفسف بفإِ, وف وتو بِالفوف بفإِ! افلفبفِعيدو يفمو بِالفوف وعِ وف بِالفجو قوطووا بِالسحيفِف وف تحى يفسف ةِ حف يرف رتِ ائِيلف الشتِ رف اسفاِت بفيفِت إِسف جف عفلفى كولتِ رف
ۭة ذفابِِحِهمف عفلفى كولتِ أفكفمف لف مف وف نفاِمِهمف حف سفطف أفصف ب  إِذفا كفانفتف قفتفلفهومف وف ونف أفنتِي أفنفا الرح . ففتفعفلفمو لفيفِهمف بِي عف مو غفضف وتفمتِ وعِ, ففأ وتو بِالفجو ِصرو يفمو نفحف الفمو وف

وۭر ِلكولتِ ةف سورو ائِحف بووا فِيِه رف ِضعِ الحِذي قفرح وف , الفمف يفاءف تف كولتِ بفل وطفۭة غفبف تفحف , وف اءف رف ضف ةۭ خف رف تف كولتِ شفجف تفحف وِس كولتِ الفِجبفاِل, وف ؤو فِي رو عفاِليفۭة, وف
كفانف إِلفيح كفلفمو ]. وف ب  ونف أفنتِي أفنفا الرح , ففيفعفلفمو سفاِكنِِهمف لفةف فِي كولتِ مف بف ِربفة  ِمنف الفقفففِر إِلفى دف خف ة  وف قفِفرف ضف مو يتِرو الفرف أوصف , وف لفيفِهمف د  يفِدي عف أفمو . وف نفاِمِهمف أفصف
لفيفِك, ايفةو عف بفعِ. افلنف النتِهف ِض الفرف ايفا الفرف وف ايفةو عفلفى زف ِت النتِهف اءف ايفة . قفدف جف : نِهف ائِيلف رف ِض إِسف ب  لفرف كفذفا قفالف السحيتِدو الرح أفنفتف يفا ابفنف آدفمف ففهف ِ: [وف بت الرح

قفِك لفيفِك طورو ِلبو عف فوو بفلف أفجف لف أفعف يفنِي, وف لفيفِك عف ِفقو عف اسفاتِِك. ففلف توشف جف لفيفِك كولح رف ِلبو عف أفجف قِِك وف لفيفِك كفطورو كومو عف أفحف لفيفِك, وف بِي عف ِسلو غفضف أورف وف
اءفِت . جف اءفتف ايفة  قفدف جف ذفا قفدف أفتفى. نِهف ِحيد  هووف : [شفر  شفر  وف ب  ». هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح ب  ونف أفنتِي أفنفا الرح سفِطِك, ففتفعفلفمو اسفاتوِك فِي وف جف تفكوونو رف وف

اۭب, لف هوتفافو الفِجبفاِل. ِطرف مو اضف بف يفوف . اقفتفرف قفتو ِض. بفلفغف الفوف ا السحاِكنو فِي الفرف رو إِلفيفكف أفي هف . انفتفهفى الدحوف اءفتف ايفةو. انفتفبفهفتف إِلفيفِك. هفا ِهيف قفدف جف النتِهف
فوو لف أفعف ِفقو عفيفنِي وف اسفاتِِك. ففلف توشف جف لفيفِك كولح رف ِلبو عف أفجف قِِك, وف لفيفِك كفطورو كومو عف أفحف لفيفِك, وف ِطي عف مو سفخف أوتفمتِ لفيفِك, وف ِزي عف افلنف عفنف قفِريۭب أفصوب  ِرجف
ةو. ِت الدحائِرف . دفارف اءف ذفا قفدف جف مو, هفا هووف ذفا الفيفوف اِرب [هفا هووف ب  الضح ونف أفنتِي أفنفا الرح سفِطِك. ففتفعفلفمو اسفاتوِك تفكوونو فِي وف جف رف قِِك, وف لفيفِك كفطورو ِلبو عف بفلف أفجف

اءف . قفدف جف لفيفِهمف ح  عف لف نفوف , وف ِجيِجِهمف لف ِمنف ضف تِِهمف وف وف لف ِمنف ثفرف مف وف . لف يفبفقفى ِمنفهو ا الشحرتِ . قفامف الظ لفمو إِلفى عفصف ِت الفِكبفِريفاءو خف ا. أفففرف ِت الفعفصف هفرف أفزف



إِنف كفانووا بفعفدو بِيعِ وف . لفنح الفبفائِعف لفنف يفعوودف إِلفى الفمف هووِرِهمف مف , لفنح الفغفضفبف عفلفى كولتِ جو نفنح الفبفائِعو زف لف يفحف نح الشحاِري وف حف مو. ففلف يفففرف . بفلفغف الفيفوف قفتو الفوف
لف ذفاِهبف إِلفى , وف أفعفد وا الفكولح وا فِي الفبووِق وف يفاتفهو. قفدف نفففخو دو حف اِلنفسفانو بِإِثفِمِه لف يوشفدتِ هووِرهفا ففلف يفعوودو, وف مف يفا عفلفى كولتِ جو ؤف يفاِء. لفنح الر  بفيفنف الفحف

الحِذي هووف فِي وتو بِالسحيفِف, وف قفِل يفمو وعو ِمنف دفاِخۭل. الحِذي هووف فِي الفحف الفجو و وف بفأ الفوف اِرجۭ, وف . افلسحيففو ِمنف خف هووِرِهمف مف بِي عفلفى كولتِ جو الفِقتفاِل. لفنح غفضف
اِحۭد عفلفى إِثفِمِه. كول  الفيفِدي ونف كول  وف ِدرو مف يفهف ِطئفِة. كول هو اِم الفوف مف يفكوونوونف عفلفى الفِجبفاِل كفحف ففِلتوونف وف نف مف مو ففِلتو ِمنفهو يفنف و. وف بفأ الفوف وعو وف ِدينفِة يفأفكولوهو الفجو الفمف

ع . يولفقوونف وِسِهمف قفرف ؤو ِميعِ رو عفلفى جف ي  وف وِه ِخزف جو ِميعِ الفوو عفلفى جف , وف عفب  يفغفشفاهومف رو حِ وف يفتفنفطحقوونف بِالفِمسف . وف اء  كفِب تفِصيرو مف كول  الر  تفِخي, وف تفرف
لف مف وف ا أفنففوسفهو مف بِعوونف ِمنفهو ِ. لف يوشف بت ِب الرح ِم غفضف قفاذفهومف فِي يفوف مف إِنف ذفهفبوهو مف وف توهو تفِطيعو فِضح اسفۭة. لف تفسف مف يفكوونو ِلنفجف ذفهفبوهو اِرعِ وف مف فِي الشحوف تفهو فِضح

ا عفلفتوهف ِل ذفِلكف جف . لفجف اسفاتِِهمف جف , رف هفاتِِهمف رو كف نفامف مف ا أفصف عفلووا فِيهف ا ِللفِكبفِريفاِء. جف عفلفهف ةو ِزينفتِِه ففجف جف ا بفهف . أفمح ةف إِثفِمِهمف عفثفرف ا مف ارف ا صف مف , لفنحهو مف ففهو وف لوونف جف يفمف
لوهو خو يفدف ي, وف سوونف ِسرتِ مف ففيونفجتِ نفهو ِهي عف جف لو وف ِ وت أوحف ا. وف سوونفهف لفبا  ففيونفجتِ ِض سف اِر الفرف رف إِلفى أفشف ِب, وف بفاِء ِللنحهف ا إِلفى أفيفِدي الفغورف هف ِلمو اسفة . أوسف مف نفجف لفهو
ِم ففيفِرثوونف فشفرتِ الومف لفِم. ففآتِي بِأ تفلفتف ِمنف الظ  ِدينفةو امف الفمف ِم, وف كفاِم الدح تفلفتف ِمنف أفحف ضف قفِد امف لفِسلفةف لفنح الفرف نفعِ الستِ سوونفهو. اِصف يونفجتِ عفتفنِفوونف وف الفمو

مف ,بويووتفهو
بفۭر.  بفر  عفلفى خف يفكوونو خف ِصيبفۭة. وف ِصيبفة  عفلفى مو . سفتفأفتِي مو لف يفكوونو لوبوونف السحلفمف وف عفبو آۭت ففيفطف . افلر  مف قفاِدسوهو سو مف أوبِيدو ِكبفِريفاءف الفِشدحاِء ففتفتفنفجح وف
ِض أفيفِدي شفعفِب الفرف ة , وف يفرف ئِيسو يفلفبفسو حف الرح ِلكو يفنووحو وف ةو عفِن الش يووخِ. الفمف شوورف الفمف الشحِريعفةو توبفادو عفِن الفكفاِهِن وف ِ. وف يفا ِمنف النحبِيت ؤف لوبوونف رو ففيفطف

اِمِس ِر السحاِدِس فِي الفخف كفانف فِي السحنفِة السحاِدسفِة فِي الشحهف ]. وف ب  ونف أفنتِي أفنفا الرح لفيفِهمف ففيفعفلفمو كومو عف كفاِمِهمف أفحف فحف كفأ , وف نفعو بِِهمف . كفطفِريِقِهمف أفصف فو جو تفرف
نفظفِر نفاۭر, ِمنف إِذفا شفبفه  كفمف تو وف . ففنفظفرف قفعفتف عفلفيح هونفاكف ِ وف بت اِمي, أفنح يفدف السحيتِِد الرح اِلسوونف أفمف شفايِخو يفهووذفا جف مف اِلس  فِي بفيفتِي وف أفنفا جف ِر, وف ِمنف الشحهف

ففعفنِي رف أفِسي, وف ذفنِي بِنفاِصيفِة رف أفخف دح شفبفهف يفۭد وف مف اِس اللحِمعِ. وف عفاۭن كفشفبفِه الن حف نفظفِر لفمف قو كفمف يفِه إِلفى ففوف قفوف ِمنف حف , وف تو نفار  يفِه إِلفى تفحف قفوف نفظفِر حف مف
ةِ, ثفاِل الفغفيفرف ِلسو تِمف جف يفثو مف اِل حف مف وف الشتِ تحِجِه نفحف ِ الفمو ِل الفبفاِب الدحاِخِليت خف دف ِليمف إِلفى مف شف ِ إِلفى أوورو ى اح ؤف أفتفى بِي فِي رو اِء, وف السحمف ِض وف وح  بفيفنف الفرف رو
اِل». مف وف طفِريِق الشتِ يفنفيفكف نفحف ففعف عف , ارف ا فِي الفبوقفعفِة. ثومح قفالف ِلي: [يفا ابفنف آدفمف أفيفتوهف يفا الحتِي رف ؤف ائِيلف هونفاكف ِمثفلو الر  رف دو إِلفِه إِسف جف إِذفا مف ةِ. وف يتِجِ الفغفيفرف هف الفمو

ا هومف أفيفتف مف قفالف ِلي: [يفا ابفنف آدفمف, هفلف رف ِل. وف خف دف ةِ هفذفا فِي الفمف ثفالو الفغفيفرف بفحِ تِمف ذف ِ بفاِب الفمف اِليت إِذفا ِمنف ِشمف اِل وف مف وف طفِريِق الشتِ ففعفتو عفيفنفيح نفحف ففرف
اءف بِي إِلفى ظفمف». ثومح جف اسفاۭت أفعف جف بفعفدو تفعوودو تفنفظورو رف قفِدِسي. وف ا هونفا ِلبفعفاِدي عفنف مف ائِيلف عفاِملوهف رف ةف الحتِي بفيفتو إِسف اسفاِت الفعفِظيمف جف ؟ الرح عفاِملوونف

انفظوِر لف وف خو قفالف ِلي: [ادف . وف ائِِط, ففإِذفا بفاب  ائِِط». ففنفقفبفتو فِي الفحف , انفقوبف فِي الفحف ائِِط. ثومح قفالف ِلي: [يفا ابفنف آدفمف إِذفا ثفقفب  فِي الفحف تو وف اِر ففنفظفرف بفاِب الدح
ة  سوومف رف , مف ائِيلف رف نفاِم بفيفِت إِسف كول  أفصف اۭن نفِجۭس, وف يفوف حف ِل دفبحابفاۭت وف إِذفا كول  شفكف تو وف نفظفرف لفتو وف ةف الحتِي هومف عفاِملووهفا هونفا». ففدفخف يرف رتِ اسفاِت الشتِ جف الرح
توهو رف مف اِحۭد ِمجف كول  وف , وف سفِطِهمف نفيفا بفنو شفاففانف قفائِم  فِي وف يفازف , وف ائِيلف رف ل  ِمنف شويووخِ بفيفِت إِسف جو ا سفبفعوونف رف هف اقِف  قودحامف وف ائِِط عفلفى دفائِِرِه. وف عفلفى الفحف

اِدعِ خف اِحۭد فِي مف ائِيلف فِي الظحلفِم, كول  وف رف ا تفففعفلوهو شويووخو بفيفِت إِسف أفيفتف يفا ابفنف آدفمف مف اِعد . ثومح قفالف ِلي: [أفرف وِر صف نفاِن الفبفخو رو عف ِعطف فِي يفِدِه وف
اءف بِي ظفمف هومف عفاِملووهفا». ففجف اسفاۭت أفعف جف قفالف ِلي: [بفعفدو تفعوودو تفنفظورو رف !]. وف ضف كف الفرف ب  قفدف تفرف انفا! الرح ب  لف يفرف : الرح مف يفقوولوونف اِويِرِه؟ لفنحهو تفصف

أفيفتف هفذفا يفا ابفنف آدفمف؟ بفعفدو تفعوودو . ففقفالف ِلي: [أفرف وزف اِلسفات  يفبفِكينف عفلفى تفم  ة  جف وف إِذفا هونفاكف نِسف اِل, وف مف ِة الشتِ ِ الحِذي ِمنف ِجهف بت ِل بفاِب بفيفِت الرح خف دف إِلفى مف
سفۭة مف وو خف بفحِ نفحف ذف الفمف اِق وف وف ِ بفيفنف الرتِ بت إِذفا ِعنفدف بفاِب هفيفكفِل الرح اِخِليحِة, وف ِ الدح بت اءف بِي إِلفى دفاِر بفيفِت الرح ظفمف ِمنف هفِذِه]. ففجف اسفاۭت أفعف جف تفنفظورو رف

؟ أفيفتف يفا ابفنف آدفمف قفالف ِلي: [أفرف ِق. وف وف الشحرف ِس نفحف هومف سفاِجدوونف ِللشحمف ِق, وف وف الشحرف مف نفحف وهوهو جو وو ِ وف بت وف هفيفكفِل الرح هومف نفحف ل  ظوهوورو جو ِرينف رف ِعشف وف
نف إِلفى بوونف الفغوصف هفا هومف يوقفرتِ يفعوودوونف ِلغفاظفتِي, وف ضف ظولفما  وف لووا الفرف مف قفدف مف اسفاِت الحتِي عفِملووهفا هونفا؟ لفنحهو جف لو الرح أفقفِليل  ِلبفيفِت يفهووذفا عفمف

ۭت وف ِعي بِصف خف فِي سفمف رف صف ]. وف مف عوهو مف ۭت عفاۭل لف أفسف وف وا فِي أوذونفيح بِصف خو رف إِنف صف فوو. وف لف أفعف ِفقو عفيفنِي وف فنفا أفيفضا  أوعفاِملو بِالفغفضفِب. لف توشف . ففأ ِفِهمف أفنف
اِل, مف ِة الشتِ لفى الحِذي هووف ِمنف ِجهف قفبِِلينف ِمنف طفِريِق الفبفاِب الفعف اۭل مو إِذفا بِِستحِة ِرجف ِلكفةف بِيفِدِه». وف هف تفهو الفمو عودح اِحۭد وف ِدينفِة, كولح وف كفلفءف الفمف بف وو عفاۭل: [قفرتِ
دو إِلفِه جف مف اِس. وف بفحِ الن حف ذف انِبف مف قففووا جف وف لووا وف اةو كفاتِۭب. ففدفخف انِبِِه دفوف عفلفى جف , وف ل  لفبِس  الفكفتحانف جو سفِطِهمف رف فِي وف توهو السحاِحقفةو بِيفِدِه, وف اِحۭد عودح كول  وف وف
قفالف لفهو: انِبِِه, وف اةو الفكفاتِِب عفلفى جف لف اللحبِسف الفكفتحاِن الحِذي دفوف جو ب  الرح تفبفِة الفبفيفِت. ففدفعفا الرح ِه إِلفى عف لفيف وِب الحِذي كفانف عف ِعدف عفِن الفكفرو ائِيلف صف رف إِسف

قفالف ا». وف سفِطهف نووعفِة فِي وف صف اسفاِت الفمف جف دوونف عفلفى كولتِ الرح يفتفنفهح اِل الحِذينف يفئِن ونف وف جف ة  عفلفى ِجبفاِه الرتِ ِسمف ِسمف شفِليمف, وف ِدينفِة أوورو سفِط الفمف بورف فِي وف [اعف
. اقفتولووا النتِسفاءف ففلف وف الطتِ اءف وف الفعفذفرف الشحابح وف لف تفعففووا. افلشحيفخف وف يونوكومف وف ِفقف أفعف ِربووا. لف توشف اضف هو وف اءف رف ِدينفِة وف وا فِي الفمف بورو ِعي: [اعف لوولفئِكف فِي سفمف

, سووا الفبفيفتف : [نفجتِ مف قفالف لفهو امف الفبفيفِت. وف اِل الش يووخِ الحِذينف أفمف جف أووا بِالرتِ قفِدِسي». ففابفتفدف ابفتفِدئووا ِمنف مف ةو, وف مف ِه الستِ لفيف بووا ِمنف إِنفسفاۭن عف لف تفقفرو ِللفهفلفِك. وف
: [آِه يفا تو خف رف صف ِهي وف جف تو عفلفى وف رف رف أوبفِقيتو أفنفا, أفنتِي خف ا هومف يفقفتولوونف وف نفمف كفانف بفيف ِدينفِة. وف قفتفلووا فِي الفمف وا وف جو رف وا». ففخف جو رو لووا الد ورف قفتفلفى. اخف امف وف
قفِد ا , وف ا  ِجدت يفهووذفا عفِظيم  ِجدت ائِيلف وف رف شفِليمف؟» ففقفالف ِلي: [إِنح إِثفمف بفيفِت إِسف ِزكف عفلفى أوورو ِ ِرجف ا بِصفبت ائِيلف كولحهف رف ِلك  بفِقيحةف إِسف هف ! هفلف أفنفتف مو ب  سفيتِدو الرح

فوو. لف أفعف ِفقو وف أفنفا أفيفضا  عفيفنِي لف توشف ى. وف ب  لف يفرف الرح , وف ضف كف الفرف ب  قفدف تفرف : الرح مف يفقوولوونف نففا . لفنحهو ِدينفةو جف تفلفِت الفمف امف , وف اء  ضو ِدمف تفلفِت الفرف امف
إِذفا تو وف تفنِي]. ثومح نفظفرف رف ا أفمف دح قفائِل : [قفدف ففعفلفتو كفمف انِبِِه رف اةو عفلفى جف ِل اللحبِِس الفكفتحاِن الحِذي الدحوف جو إِذفا بِالرح ». وف وِسِهمف ؤو مف عفلفى رو ِلبو طفِريقفهو أفجف

لف بفيفنف خو ِل اللحبِِس الفكفتحاِن: [ادف جو قفالف ِللرح ۭش. وف نفظفِر شفبفِه عفرف ِق, كفمف رف ِر الفعفِقيِق الفزف جف ء  كفحف وبِيِم شفيف أفِس الفكفرو قفبحِب الحِذي عفلفى رف عفلفى الفمو
اقِفوونف عفنف يفِميِن وبِيمو وف الفكفرو . وف امف عفيفنفيح لف قودح ِدينفِة». ففدفخف هفا عفلفى الفمف ذفرتِ وبِيِم وف رف نفاۭر ِمنف بفيفِن الفكفرو مف ففنفتفيفكف جف لف حو امف وِب وف تف الفكفرو اِت تفحف الفبفكفرف

ابفِة, تفلف الفبفيفتو ِمنف السححف وِب إِلفى عفتفبفِة الفبفيفِت. ففامف ِ عفِن الفكفرو بت دو الرح جف تفففعف مف لفِت الدحارف الدحاِخِليحةف. ففارف ابفةو مف السححف , وف لو جو لف الرح الفبفيفِت ِحينف دفخف
رف ا أفمف كفانف لفمح لحمف. وف ِ الفقفِديِر إِذفا تفكف ِت اح اِرِجيحِة كفصفوف وبِيِم إِلفى الدحاِر الفخف ِة الفكفرو نِحف تو أفجف وف سوِمعف صف ِ. وف بت ِد الرح جف عفاِن مف تفلفِت الدحارو ِمنف لفمف امف وف

وبِيِم, وب  يفدفهو ِمنف بفيفِن الفكفرو دح كفرو مف ةِ. وف انِِب الفبفكفرف قففف بِجف وف لف وف وبِيِم» أفنحهو دفخف اِت ِمنف بفيفِن الفكفرو ذف نفارا  ِمنف بفيفِن الفبفكفرف لف اللحبِسف الفكفتحاِن: [خو جو الرح
ِت وبِيِم شفبفهو يفِد إِنفسفاۭن ِمنف تفحف رف فِي الفكفرو . ففظفهف جف رف خف ذفهفا وف فخف ففنفتفيِ اللحبِِس الفكفتحاِن, ففأ ا فِي حو عفهف ضف وف ا وف ففعف ِمنفهف وبِيِم ففرف إِلفى النحاِر الحتِي بفيفنف الفكفرو

نفظفرو مف ِر. وف وِب الخف انِِب الفكفرو ى بِجف رف ة  أوخف بفكفرف اِحِد, وف وِب الفوف انِِب الفكفرو اِحدفة  بِجف ة  وف وبِيِم. بفكفرف انِِب الفكفرو اۭت بِجف بفعو بفكفرف إِذفا أفرف تو وف نفظفرف ا. وف تِهف نِحف أفجف
بفعفِة. لفمف ا الفرف انِبِهف وف تف عفلفى جف تف سفارف ا سفارف ةۭ. لفمح سفطف بفكفرف ة  وف فنحهو كفانف بفكفرف أ بفعِ. كف اِحد  ِللفرف ل  وف هونح شفكف نفظفرو مف ِد. وف جف بفرف ِر الزح جف بفِه حف اِت كفشف الفبفكفرف
ا تِهف نِحف أفجف ا وف أفيفِديهف ظوهووِرهفا وف ا وف ِمهف كول  ِجسف هو. لفمف تفدورف ِعنفدف سفيفِرهفا. وف اءف رف أفسو ذفهفبفتف وف ِه الرح هف إِلفيف جح ِضعِ الحِذي تفوف وف تفدورف ِعنفدف سفيفِرهفا. بفلف إِلفى الفمف

لو هو الفوح جف ۭه. الفوف جو بفعفةو أفوف اِحۭد أفرف ِلكولتِ وف ةو». وف اِعي: [يفا بفكفرف ا فِي سفمف اتو ففنووِديف إِلفيفهف ا الفبفكفرف بفعِ. أفمح ا الفرف اتِهف ا ِلبفكفرف الفيفهف وف لنفة  عويوونا  حف اِت مف الفبفكفرف وف



ِر أفيفتوهو ِعنفدف نفهف انو الحِذي رف يفوف وبِيمو. هفذفا هووف الفحف ِعدف الفكفرو ۭر. ثومح صف هو نفسف جف ابِعو وف الرح هو أفسفۭد, وف جف الثحاِلثو وف هو إِنفسفاۭن, وف جف هو الثحانِي وف جف الفوف وۭب, وف هو كفرو جف وف
اتو أفيفضا  عفنف ِض لفمف تفدوِر الفبفكفرف تِففاعِ عفِن الفرف ا ِلِلرف تفهف نِحف وبِيِم أفجف ففعِ الفكفرو ِعنفدف رف ا, وف انِبِهف اتو بِجف ِت الفبفكفرف وبِيِم سفارف ِعنفدف سفيفِر الفكفرو . وف ابوورف خف

قففف وف ِ ِمنف عفلفى عفتفبفِة الفبفيفِت وف بت دو الرح جف جف مف رف خف اِن. وف يفوف وحف الفحف ا رو ا, لفنح فِيهف عفهف تفففعفتف مف ا ارف تِففاِعهف ِعنفدف ارف قفففتف هفِذِه, وف ا وف قووفِهف ا. ِعنفدف وو انِبِهف جف
ِل بفاِب خف دف قفففتف ِعنفدف مف وف ا, وف عفهف اتو مف ا كفانفِت الفبفكفرف وِجهف رو . ِعنفدف خو يفنفيح امف عف ِض قودح ِعدفتف عفِن الفرف صف ا وف تفهف نِحف وبِيمو أفجف ففعفِت الفكفرو وبِيِم. ففرف عفلفى الفكفرو

ا ِهيف تو أفنحهف عفِلمف . وف ابوورف ِر خف ائِيلف ِعنفدف نفهف رف تف إِلفِه إِسف أفيفتوهو تفحف انو الحِذي رف يفوف . هفذفا هووف الفحف قو ا ِمنف ففوف لفيفهف ائِيلف عف رف دو إِلفِه إِسف جف مف ِ, وف قِيت ِ الشحرف بت بفيفِت الرح
وِه الحتِي جو لو الفوو ا هووف شفكف وِههف جو لو وو شفكف ا. وف تِهف نِحف تف أفجف شفبفهو أفيفِدي إِنفسفاۭن تفحف ۭة, وف نِحف بفعفةو أفجف اِحۭد أفرف ِلكولتِ وف ۭه, وف جو بفعفةو أفوف اِحۭد أفرف وبِيمو. ِلكولتِ وف الفكفرو

تحِجِه ِ الفمو قِيت ِ الشحرف بت أفتفى بِي إِلفى بفاِب بفيفِت الرح وح  وف ففعفنِي رو ِهِه ثومح رف جف ِة وف اِحۭد يفِسيرو إِلفى ِجهف ا. كول  وف اتوهف ذفوف هفا وف نفاِظرو , مف ابوورف ِر خف ا ِعنفدف نفهف توهف أفيف رف
ئِيسفيِ الشحعفِب. ففقفالف ِلي: [يفا يفا بفنف بفنفايفا رف ففلفطف , وف ورف يفا بفنف عفزو نف مف يفازف أفيفتو بفيفنفهو رف ل , وف جو ونف رف رو ِعشف سفة  وف مف ِل الفبفاِب خف خف دف إِذفا ِعنفدف مف ِق, وف وف الشحرف نفحف

رو ا هووف قفِريب  بِنفاءو الفبويووِت! ِهيف الفِقدف : مف قفائِلوونف ِدينفِة. افلف ِديئفة  فِي هفِذِه الفمف ة  رف شوورف ونف مف ِشيرو ونف بِاِلثفِم, الفمو رو ففكتِ الو الفمو جف لفِء هومو الرتِ ابفنف آدفمف, هفؤو
, ائِيلف رف : هفكفذفا قولفتومف يفا بفيفتف إِسف ب  قفالف ِلي: [قولف هفكفذفا قفالف الرح ِ وف بت وحو الرح لح عفلفيح رو حف ]. وف . تفنفبحأف يفا ابفنف آدفمف لفيفِهمف ِل ذفِلكف تفنفبحأف عف مو! لفجف نو اللححف نفحف وف

وهومف تومو حف : قفتفلفكومو الحِذينف طفرف ب  قفتفلفى. ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح ا بِالف لفتومف أفِزقحتفهف مف ِدينفِة وف تومف قفتفلفكومف فِي هفِذِه الفمف توهو. قفدف كفثحرف ِلمف طورو بِبفاِلكومف قفدف عف ا يفخف مف وف
كومف ِمنف ِرجو أوخف . وف ب  لفيفكومف يفقوولو السحيتِدو الرح ِلبوهو عف تومف ِمنف السحيفِف, ففالسحيففو أفجف ا. قفدف ففِزعف سفِطهف ِرجو ِمنف وف إِيحاكومف أوخف . وف رو ِهيف الفِقدف مو وف ا هومو اللححف سفِطهف فِي وف

ِم . فِي توخو قوطوونف كفاما . بِالسحيفِف تفسف ِري فِيكومف أفحف أوجف بفاِء, وف كومف إِلفى أفيفِدي الفغورف أوسفلتِمو ا وف سفِطهف وف
لفيفكومف  ائِيلف أفقفِضي عف رف ِم إِسف ا. فِي توخو سفِطهف مف فِي وف لف أفنفتومف تفكوونوونف اللححف را  وف . هفِذِه لف تفكوونو لفكومف قِدف ب  ونف أفنتِي أفنفا الرح لفيفكومف ففتفعفلفمو ائِيلف أفقفِضي عف رف إِسف
ا تفنفبحأفتو أفنح كفانف لفمح ]. وف لفكومف وف ِم الحِذينف حف كفاِم الومف سفبف أفحف كفاِمِه, بفلف عفِملفتومف حف فحف لووا بِأ لفمف تفعفمف ائِِضِه وف لوكووا فِي ففرف ب  الحِذي لفمف تفسف ونف أفنتِي أفنفا الرح ففتفعفلفمو

كفانف إِلفيح كفلفمو ؟] وف ائِيلف رف ! هفلف توففنِي أفنفتف بفِقيحةف إِسف ب  ۭت عفِظيۭم: [آِه يفا سفيتِدو الرح تو بِصفوف خف صفرف ِهي وف جف تو عفلفى وف رف رف . ففخف اتف يفا بفنف بفنفايفا مف ففلفطف
ِطيفتف هفِذِه ِ. لفنفا أوعف بت : ابفتفِعدووا عفِن الرح ِليمف شف مف سوكحانو أوورو ِعِه, هومو الحِذينف قفالف لفهو مف فجف ائِيلف بِأ رف كول  بفيفِت إِسف , وف ابفتِكف و قفرف توكف ذفوو وف مف, إِخف ِ: [يفا ابفنف آدف بت الرح

مف اِضي, ففإِنتِي أفكوونو لفهو مف فِي الفرف توهو إِنف كونفتو قفدف بفدحدف ِم, وف مف بفيفنف الومف توهو إِنف كونفتو قفدف أفبفعفدف : وف ب  : هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح اثا . ِلذفِلكف قولف ضو ِميرف الفرف
اِضي كومف ِمنف الفرف شورو أفحف عوكومف ِمنف بفيفِن الش عووِب, وف مف : إِنتِي أفجف ب  : هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح ا. ِلذفِلكف قولف اِضي الحتِي يفأفتوونف إِلفيفهف ِغيرا  فِي الفرف قفِدسا  صف مف

اِحدا , ِطيِهمف قفلفبا  وف أوعف ا. وف ا ِمنفهف اسفاتِهف جف ِميعف رف جف ا وف هفاتِهف رو كف ِميعف مف يوِزيلوونف جف . ففيفأفتوونف إِلفى هونفاكف وف ائِيلف رف ضف إِسف ِطيكومف أفرف أوعف ا, وف تومف فِيهف الحتِي تفبفدحدف
ا, لووا بِهف يفعفمف كفاِمي وف ففظووا أفحف يفحف ائِِضي وف لوكووا فِي ففرف ۭم ِليفسف ِطيِهمف قفلفبف لفحف أوعف ِمِهمف وف ِر ِمنف لفحف جف أفنفِزعو قفلفبف الفحف ِديدا , وف وحا  جف عفلو فِي دفاِخِلكومف رو أفجف وف
وِسِهمف يفقوولو ؤو مف عفلفى رو ِلبو طفِريقفهو , ففإِنتِي أفجف اسفاتِِهمف جف رف هفاتِِهمف وف رو كف اءف قفلفِب مف رف مف ذفاِهب  وف ا الحِذينف قفلفبوهو مف إِلفها . أفمح فنفا أفكوونو لفهو يفكوونووا ِلي شفعفبا  ففأ وف
ِدينفِة سفِط الفمف ِ ِمنف عفلفى وف بت دو الرح جف ِعدف مف صف . وف قو ا ِمنف ففوف لفيفهف ائِيلف عف رف دو إِلفِه إِسف جف مف ا وف عفهف اِت مف الفبفكفرف ا وف تفهف نِحف وبِيمو أفجف ففعفِت الفكفرو ]. ثومح رف ب  السحيتِدو الرح
ِعدفتف . ففصف بِيتِينف سف ِض الفِكلفدفانِيتِينف إِلفى الفمف ِ إِلفى أفرف وحِ اح يفا بِرو ؤف اءف بِي فِي الر  جف وح  وف لفنِي رو مف حف ِدينفِة. وف ِ الفمف قِيت بفِل الحِذي عفلفى شفرف قففف عفلفى الفجف وف وف
سفِط بفيفۭت مف, أفنفتف سفاِكن  فِي وف ِ: [يفا ابفنف آدف بت كفانف إِلفيح كفلفمو الرح انِي إِيحاهو وف ِ الحِذي أفرف بت بِيتِينف بِكولتِ كفلفِم الرح سف تو الفمف ا. ففكفلحمف أفيفتوهف يفا الحتِي رف ؤف عفنتِي الر 

بفةف يتِئف ِلنفففِسكف أوهف أفنفتف يفا ابفنف آدفمف ففهف د . وف رتِ تفمف مف بفيفت  مو عوونف لفنحهو مف لف يفسف عووا وف مف مف آذفان  ِليفسف . لفهو ونف لف يفنفظورو وا وف يون  ِليفنفظورو مف أفعف ۭد, الحِذينف لفهو رتِ تفمف مو
بفِة وهف أ بفتفكف كف ِرجو أوهف د . ففتوخف رتِ تفمف مف بفيفت  مو ونف أفنحهو مف يفنفظورو رف قودحامف عويوونِِهمف لفعفلحهو كفاۭن آخف كفانِكف إِلفى مف تفِحلف ِمنف مف ارف ارا , وف تفِحلف قودحامف عويوونِِهمف نفهف ارف لفۭء, وف جف
ا ِمنفهو. هف ِرجف أفخف امف عويوونِِهمف وف ائِِط قودح انفقوبف ِلنفففِسكف فِي الفحف لفِء. وف اِرِجينف إِلفى الفجف سفاء  قودحامف عويوونِِهمف كفالفخف جو مف رو أفنفتف تفخف ارا , وف لفِء قودحامف عويوونِِهمف نفهف الفجف
ا ». ففففعفلفتو هفكفذفا كفمف ائِيلف رف عفلفتوكف آيفة  ِلبفيفِت إِسف . لفنتِي جف ضف ى الفرف هفكف ففلف تفرف جف ي وف ا. توغفطتِ هف ِرجو ِة توخف . فِي الفعفتفمف تِِفكف قودحامف عويوونِِهمف ِملف عفلفى كف احف وف

لفتو عفلفى كفتِِفي قودحامف مف حف ِة وف تو فِي الفعفتفمف جف رف أفخف ائِِط بِيفِدي, وف سفاِء نفقفبفتو ِلنفففِسي فِي الفحف فِي الفمف ارا , وف لفِء نفهف بفِة الفجف وهف أ بفتِي كف تو أوهف جف رف فخف , ففأ تو أوِمرف
: هفكفذفا قفالف السحيتِدو مف ؟ قولف لفهو نفعو اذفا تفصف دو: مف رتِ تفمف , الفبفيفتو الفمو ائِيلف رف , أفلفمف يفقولف لفكف بفيفتو إِسف ِ: [يفا ابفنف آدفمف بت ةو الرح بفاحِ كفانفتف إِلفيح كفِلمف فِي الصح . وف عويوونِِهمف
. إِلفى نفعو بِِهمف نفعفتو هفكفذفا يوصف ا صف . كفمف : أفنفا آيفة  لفكومف . قولف سفِطِهمف الحِذينف هومف فِي وف ائِيلف وف رف كولتِ بفيفِت إِسف ِليمف وف شف ئِيسو فِي أوورو يو هووف الرح حف . هفذفا الفوف ب  الرح

ي وا ِمنفهو. يوغفطتِ ِرجو ائِِط ِليوخف قوبوونف فِي الفحف . يفنف جو رو يفخف ِة وف ِملو عفلفى الفكفتِِف فِي الفعفتفمف سفِطِهمف يفحف ئِيسو الحِذي فِي وف الرح . وف لفِء إِلفى السحبفيِ يفذفهفبوونف الفجف
هونفاكف اهفا وف لفِكنف لف يفرف , وف ِض الفِكلفدفانِيتِينف آتِي بِِه إِلفى بفابِلف إِلفى أفرف ِكي وف ذو فِي شفرف خف ِه ففيوؤف لفيف أفبفسوطو شفبفكفتِي عف ضف بِعفيفنفيفِه. وف هو ِلكفيفلف يفنفظورف الفرف هف جف وف

دوهومف بفيفنف ب  ِحينف أوبفدتِ ونف أفنتِي أفنفا الرح . ففيفعفلفمو اءفهومف رف تفل  السحيففف وف أفسف يووِشِه, وف كولح جو ِرِه, وف لفهو ِلنفصف وف ِميعف الحِذينف حف ي فِي كولتِ ِريحۭ جف أوذفرتِ . وف وتو يفمو
ِم الحتِي اسفاتِِهمف بفيفنف الومف جف ثووا بِكولتِ رف دتِ بفإِ, ِليوحف ِمنف الفوف وعِ وف ِمنف الفجو عفدووِدينف ِمنف السحيفِف وف ال  مف مف ِرجف أوبفِقي ِمنفهو اِضي. وف يِهمف فِي الفرف أوذفرتِ ِم وف الومف

قولف ِلشفعفِب . وف غفمتۭ تِعفاۭد وف اءفكف بِارف بف مف رف اشف تِعفاۭش, وف كف بِارف بفزف ِ: [يفا ابفنف آدفمف, كولف خو بت ةو الرح كفانفتف إِلفيح كفِلمف ]. وف ب  ونف أفنتِي أفنفا الرح ا, ففيفعفلفمو يفأفتوونف إِلفيفهف
ا هف ضو بف أفرف رف ةۭ, ِلتفخف يفرف هومف بِحف اءف بوونف مف رف يفشف , وف هومف بِالفغفمتِ بفزف : يفأفكولوونف خو ائِيلف رف ِض إِسف ِليمف فِي أفرف شف ب  عفلفى سوكحاِن أوورو ِض: هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح الفرف
ِ: [يفا ابفنف بت كفانف إِلفيح كفلفمو الرح ]. وف ب  ونف أفنتِي أفنفا الرح , ففتفعفلفمو ضو توقفِفرو الفرف , وف بو رف كوونفةو تفخف سف دونو الفمف الفمو ا. وف ا ِمنف ظولفِم كولتِ السحاِكنِينف فِيهف ئِهف عفنف ِملف

لو هفذفا : أوبفطتِ ب  : هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح مف يفا. ِلذفِلكف قولف لفهو ؤف ابفتف كول  رو خف : قفدف طفالفِت الفيحامو وف , الفقفائِلو ائِيلف رف ِض إِسف ثفلو الحِذي لفكومف عفلفى أفرف ا هفذفا الفمف آدفمف, مف
ِلقفة  فِي اففة  مف لف ِعرف يفا بفاِطلفة  وف ؤف يفا. لفنحهو لف تفكوونو بفعفدو رو ؤف كفلفمو كولتِ رو بفِت الفيحامو وف تفرف : قفِد اقف مف . بفلف قولف لفهو ائِيلف رف ثتِلوونف بِِه بفعفدو فِي إِسف ثفلف ففلف يومف الفمف
ةف دو أفقوولو الفكفِلمف رتِ تفمف ا الفبفيفتو الفمو . لف تفطوولو بفعفدو. لفنتِي فِي أفيحاِمكومف أفي هف ا تفكوونو لحمو بِهف ةو الحتِي أفتفكف الفكفِلمف لحمو, وف ب  أفتفكف . لفنتِي أفنفا الرح ائِيلف رف سفِط بفيفِت إِسف وف

ةۭ, ا ِهيف إِلفى أفيحاۭم كفثِيرف ائِيهف يفا الحتِي هووف رف ؤف : الر  ائِيلف قفائِلوونف رف ذفا بفيفتو إِسف ِ: [يفا ابفنف آدفمف, هووف بت كفانف إِلفيح كفلفمو الرح ]. وف ب  ا, يفقوولو السحيتِدو الرح ِريهف أوجف وف
, يفقوولو السحيتِدو ا تفكوونو تو بِهف ةو الحتِي تفكفلحمف ء  ِمنف كفلفِمي. الفكفِلمف : لف يفطوولو بفعفدو شفيف ب  : هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح مف ةۭ. ِلذفِلكف قولف لفهو ِمنفۭة بفِعيدف تفنفبتِئ  لفزف هووف مو وف

ةف عووا كفِلمف مف اتِِهِم: اسف قفاِء ذفوف بِيفاءو ِمنف تِلف قولف ِللحِذينف هومف أفنف وونف وف ائِيلف الحِذينف يفتفنفبحأ رف بِيفاِء إِسف , تفنفبحأف عفلفى أفنف ِ: [يفا ابفنف آدفمف بت كفانف إِلفيح كفلفمو الرح ].و وف ب  الرح
وا كفالثحعفاِلِب فِي ارو ائِيلو صف رف كف يفا إِسف وا شفيفئا . أفنفبِيفاؤو لفمف يفرو وِحِهمف وف اءف رو رف قفى الذحاِهبِينف وف مف بِيفاِء الفحف يفل  ِللفنف : وف ب  ِ. هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح بت الرح

: اففة  كفاِذبفة . الفقفائِلوونف ِعرف أووا بفاِطل  وف ِ. رف بت ِم الرح ِب فِي يفوف رف قووِف فِي الفحف ائِيلف ِللفوو رف لفمف تفبفنووا ِجدفارا  ِلبفيفِت إِسف عفدووا إِلفى الث غفِر, وف ِب. لفمف تفصف الفِخرف
؟ لحمف أفنفا لفمف أفتفكف ِ وف بت يو الرح حف : وف اففۭة كفاِذبفۭة, قفائِِلينف تومف بِِعرف لحمف تفكف يفا بفاِطلفة , وف ؤف وا رو ِة. أفلفمف تفرو وا إِثفبفاتف الفكفِلمف انفتفظفرو , وف مف ِسلفهو ب  لفمف يورف الرح ِ وف بت يو الرح حف وف

تفكوونو يفِدي عفلفى الفنفبِيفاِء الحِذينف . وف ب  لفيفكومف يفقوولو السحيتِدو الرح أفيفتومف كفِذبا , ففِلذفِلكف هفا أفنفا عف رف تومف بِالفبفاِطِل وف لحمف : لفنحكومف تفكف ب  ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح



ائِيلف لف رف ِض إِسف إِلفى أفرف , وف تفبوونف ائِيلف لف يوكف رف فِي ِكتفاِب بفيفِت إِسف , وف ِلِس شفعفبِي لف يفكوونوونف جف الحِذينف يفعفِرفوونف بِالفكفِذِب. فِي مف ونف الفبفاِطلف وف يفرو
لتِطوونفهو هفا هومف يومف ائِطا  وف مف يفبفنِي حف اِحد  ِمنفهو وف لفيفسف سفلفم , وف : سفلفم  وف ل وا شفعفبِي قفائِِلينف مف أفضف ِل أفنحهو . ِمنف أفجف ب  ونف أفنتِي أفنفا السحيتِدو الرح , ففتفعفلفمو لوونف خو يفدف

ذفا إِذفا سفقفطف هووف قوهو. وف قتِ ِريح  عفاِصففة  توشف , وف نف قوطف ِد تفسف ةف الفبفرف ارف أفنفتونح يفا ِحجف , وف اِرف  طفر  جف قوطو. يفكوونو مف لتِطوونفهو بِالط ففاِل إِنحهو يفسف ففاِل. ففقولف ِللحِذينف يومف بِالط 
اِرف  طفر  جف يفكوونو مف بِي, وف قوهو بِِريحۭ عفاِصففۭة فِي غفضف قتِ : إِنتِي أوشف ب  تومف بِِه؟ ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح ينو الحِذي طفيحنف : أفيفنف الطتِ ائِطو, أفففلف يوقفالو لفكومف الفحف
تفففنوونف قوطو, وف يفنفكفِشفو أفسفاسوهو ففيفسف ِض, وف أولفِصقوهو بِالفرف ففاِل, وف وهو بِالط  تومو لحطف ائِطف الحِذي مف ِدمو الفحف فهف ۭد فِي غفيفِظي ِلففنفائِِه. ففأ ةو بفرف ارف ِحجف ِطي وف فِي سفخف

لف الحِذينف وۭد وف جو وف ائِطو بِمف : لفيفسف الفحف أفقوولو لفكومف لحطووهو بِالط ففاِل, وف عفلفى الحِذينف مف ائِِط وف بِي عفلفى الفحف وتِم  غفضف . ففأ ب  ونف أفنتِي أفنفا الرح سفِطِه, ففتفعفلفمو أفنفتومف فِي وف
عفلف مف, ففاجف أفنفتف يفا ابفنف آدف ! [وف بت لف سفلفمف) يفقوولو السحيتِدو الرح ى سفلفۭم, وف ؤف ا رو ونف لفهف يفرو ِليمف وف شف وونف لوورو ائِيلف الحِذينف يفتفنفبحأ رف لحطووهو! (أفيف أفنفبِيفاءو إِسف مف

اِل صف سفائِدف ِلكولتِ أفوف نف وف طف اتِي يفخو يفل  ِللحوف : وف ب  : هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح قولف , وف لفيفِهنح تفنفبحأف عف اتِِهنح وف اتِي يفتفنفبحأفنف ِمنف تِلفقفاِء ذفوف هفكف ِضدح بفنفاِت شفعفبِكف اللحوف جف وف
ِل نفنِي ِعنفدف شفعفبِي لفجف سف تونفجتِ , وف يِينف أفنففوسفكونح تفحف تفسف نف نوفووسف شفعفبِي وف طفدف ِطيفاِد الن فووِس. أفففتفصف ۭة ِلصف أفِس كولتِ قفامف دحاۭت ِلرف نفعفنف ِمخف يفصف الفيفِدي, وف

بِكونح عفلفى شفعفبِي السحاِمِعينف يفا, بِِكذف بفِغي أفنف تفحف يفاِء نوفووۭس لف يفنف تِحف اسف , وف وتف بفِغي أفنف تفمو اتفِة نوفووۭس لف يفنف بفِز, ِلمف ِل فوتفاۭت ِمنف الفخو لفجف ففنفِة شفِعيۭر وف حو
ِلقو الن فووسف الحتِي أوطف ِعكونح وف ا عفنف أفذفرو قوهف زتِ أومف اخِ, وف الفِفرف ا الن فووسف كف نف بِهف طفدف سفائِِدكونح الحتِي تفصف : هفا أفنفا ِضد  وف ب  ِللفكفِذِب؟ [ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح

نفتونح زف . لفنحكونح أفحف ب  نف أفنتِي أفنفا الرح لفمف يفِد, ففتفعف , ففلف يفكوونوونف بفعفدو فِي أفيفِديكونح ِللصح ِقذو شفعفبِي ِمنف أفيفِديكونح أونف دحاتِكونح وف قو ِمخف زتِ أومف اخِ. وف الفِفرف ا كف نفهف طفدف تفصف
لف تفعفِرففنف يفنف الفبفاِطلف وف نف تفرف يفا ففِلذفِلكف لفنف تفعودف ِديئفِة ففيفحف ِجعف عفنف طفِريِقِه الرح تحى لف يفرف يِر حف رتِ تونح أفيفِدي الشتِ شفدحدف ِزنفهو, وف أفنفا لفمف أوحف يِق كفِذبا  وف دتِ قفلفبف الصتِ
:ِ بت ةو الرح تف إِلفيح كفِلمف ارف اِمي. ففصف لفسووا أفمف جف ائِيلف وف رف ال  ِمنف شويووخِ إِسف اءف إِلفيح ِرجف ب  ففجف نف أفنتِي أفنفا الرح لفمف ِقذو شفعفبِي ِمنف أفيفِديكونح ففتفعف أونف اففة  بفعفدو, وف ِعرف

لفِء [يفا ابفنف آدفمف, هفؤو
: هفكفذفا  مف قولف لفهو مف وف هو لتِمف ِل ذفِلكف كف ال ؟ لفجف مف سوؤف فلو ِمنفهو أ لف أوسف . ففهف ِهِهمف جو قفاءف أفوف ةف إِثفِمِهمف تِلف عفثفرف عووا مف ضف وف , وف مف إِلفى قولووبِِهمف هو نفامف عفدووا أفصف الو قفدف أفصف جف الرتِ
ِ, ففإِنتِي أفنفا ِهِه, ثومح يفأفتِي إِلفى النحبِيت جف ةف إِثفِمِه تِلفقفاءف وف ثفرف عف عو مف يفضف هو إِلفى قفلفبِِه, وف نفامف ِعدو أفصف ائِيلف الحِذي يوصف رف : كول  إِنفسفاۭن ِمنف بفيفِت إِسف ب  قفالف السحيتِدو الرح

: هفكفذفا قفالف ائِيلف رف . ِلذفِلكف قولف ِلبفيفِت إِسف نفاِمِهمف تفد وا عفنتِي بِأفصف مف قفِد ارف مف كولحهو , لفنحهو ائِيلف بِقولووبِِهمف رف ذف بفيفتف إِسف نفاِمِه ِلكفيف آخو ةِ أفصف سفبف كفثفرف ب  أوِجيبوهو حف الرح
بفاِء ائِيلف أفوف ِمنف الفغورف رف . لفنح كولح إِنفسفاۭن ِمنف بفيفِت إِسف وهفكومف جو ِرفووا وو اسفاتِكومو اصف جف عفنف كولتِ رف , وف نفاِمكومف ِجعووا عفنف أفصف ارف : تووبووا وف ب  السحيتِدو الرح

فلفهو عفنتِي, ففإِنتِي أفنفا أ ِ ِليفسف اءف إِلفى النحبِيت ِهِه, ثومح جف جف ةف إِثفِمِه تِلفقفاءف وف ثفرف عف عف مف ضف وف هو إِلفى قفلفبِِه, وف نفامف عفدف أفصف أفصف نتِي وف تفدح عف , إِذفا ارف ائِيلف رف بِينف فِي إِسف تفغفرتِ الفمو
. ففإِذفا ضفلح ب  ونف أفنتِي أفنفا الرح لفمو سفِط شفعفبِي, ففتفعف تفأفِصلوهو ِمنف وف أفسف ثفل , وف مف عفلوهو آيفة  وف أفجف ِهي ِضدح ذفِلكف اِلنفسفاِن وف جف عفلو وف أفجف ب  أوِجيبوهو بِنفففِسي. وف الرح

إِثفِم السحائِِل يفكوونو . كف مف هو ِملوونف إِثفمف يفحف . وف ائِيلف رف سفِط شفعفبِي إِسف أوبِيدوهو ِمنف وف لفيفِه وف د  يفِدي عف فمو سفأ , وف لفلفتو ذفِلكف النحبِيح بح قفدف أفضف فنفا الرح لحمف كفلفما  ففأ تفكف النحبِي  وف
مف إِلفها , أفنفا أفكوونو لفهو , بفلف ِليفكوونووا ِلي شفعفبا  وف عفاِصيِهمف سوونف بِكولتِ مف ِلكفيف لف يفعوودووا يفتفنفجح , وف ائِيلف رف نتِي بفيفتو إِسف ِ. ِلكفيف لف يفعوودف يفِضل  عف إِثفمو النحبِيت
امف ا قِوف تو لفهف كفسفرف ا وف لفيفهف تو يفِدي عف دفدف انفتف ِخيفانفة , ففمف خف ض  وف فتف إِلفيح أفرف طفأ , إِنف أفخف ِ: [يفا ابفنف آدفمف بت ةو الرح ِلمف كفانفتف إِلفيح كف ]. وف ب  يفقوولو السحيتِدو الرح
ا مف إِنحمف , ففإِنحهو أفي وبو دفانِيآلو وف الو الثحلفثفةو: نووح  وف جف لفِء الرتِ ا هفؤو كفانف فِيهف , وف انف يفوف الفحف ا اِلنفسفانف وف قفطفعفتو ِمنفهف وعف, وف ا الفجو لفيفهف سفلفتو عف أفرف بفِز, وف الفخو

فِي وِش, وف حو ابا  بِلف عفابِۭر بِسفبفِب الفوو رف تف خف ارف صف فثفكفلووهفا وف ِديئفة  ففأ وشا  رف حو ِض وو تو فِي الفرف . إِنف عفبحرف ب  ِهمف يفقوولو السحيتِدو الرح مف بِبِرتِ لتِصوونف أفنففوسفهو يوخف
ِربفة . ضو تفِصيرو خف الفرف لوصوونف وف دفهومف يفخف حف لف بفنفاۭت. هومف وف لتِصوونف بفنِينف وف مف لف يوخف ب  إِنحهو ي  أفنفا يفقوولو السحيتِدو الرح الو الثحلفثفةو, ففحف جف لفِء الرتِ ا هفؤو سفِطهف وف

الو جف لفِء الرتِ ا هفؤو سفِطهف فِي وف , وف انف يفوف الفحف ا اِلنفسفانف وف قفطفعفتو ِمنفهف ِض, وف بورف فِي الفرف : يفا سفيففو اعف قولفتو ِض وف لفبفتو سفيففا  عفلفى تِلفكف الفرف أفوف إِنف جف
ِض بفأ  عفلفى تِلفكف الفرف سفلفتو وف . أفوف إِنف أفرف لوصوونف دفهومف يفخف حف لف بفنفاۭت, بفلف هومف وف لتِصوونف بفنِينف وف مف لف يوخف ب  إِنحهو ي  أفنفا يفقوولو السحيتِدو الرح الثحلفثفةو, ففحف
مف لف ب  إِنحهو ي  أفنفا يفقوولو السحيتِدو الرح , ففحف أفي وبو دفانِيآلو وف ا نووح  وف سفِطهف فِي وف , وف انف يفوف الفحف ا اِلنفسفانف وف ا بِالدحِم لفقفطفعف ِمنفهف لفيفهف بِي عف سفكفبفتو غفضف وف

ِليمف شف ِديئفةف عفلفى أوورو كفاِمي الرح سفلفتو أفحف ِ إِنف أفرف ِريت : كفمف بِالفحف ب  . لفنحهو هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح ِهمف مف بِبِرتِ لتِصوونف أفنففوسفهو ا يوخف لف ابفنفة . إِنحمف لتِصوونف ابفنا  وف يوخف
ونف إِلفيفكومف جو رو ذفا يفخف . هووف بفنفات  جو بفنوونف وف رف ا نفاِجيفة  توخف ذفا بفِقيحة  فِيهف وف , ففهو انف يفوف الفحف ا اِلنفسفانف وف بفأ , لفقفطفعف ِمنفهف وف ِديئا  وف شا  رف حف وف وعا  وف جو سفيففا  وف
مف ونف طفِريقفهو ونفكومف إِذف تفرو يوعفز  ا. وف لفيفهف لفبفتوهو عف ا جف ِليمف عفنف كولتِ مف شف لفبفتوهو عفلفى أوورو ونف عفِن الشحرتِ الحِذي جف تفتفعفز  , وف مف الفهو مف أفعف مف وف ونف طفِريقفهو ففتفنفظورو

ِم اذفا يفكوونو عوودو الفكفرف ِ: [يفا ابفنف آدفمف, مف بت كفانف إِلفيح كفلفمو الرح ب  وف ا يفقوولو السحيتِدو الرح نفعفتوهو فِيهف ا صف نفعف بِلف سفبفۭب كولح مف ونف أفنتِي لفمف أفصف , ففتفعفلفمو مف الفهو مف أفعف وف
ا؟ لفيفِه إِنفاء  مف تفدا  ِليوعفلحقف عف ذوونف ِمنفهو وف ا, أفوف يفأفخو ۭل مف ِطنفاعِ عفمف ذو ِمنفهو عوود  ِلصف خف ِر؟ هفلف يوؤف عف ِر الفوف قف الفقفِضيِب الحِذي ِمنف شفجف قف كولتِ عووۭد أفوف ففوف ففوف

ا, ففكفم ۭل مف لوحو ِلعفمف ِحيحا  لفمف يفكونف يفصف ذفا ِحينف كفانف صف ۭل؟ هووف لوحو ِلعفمف لف يفصف سفطوهو. ففهف قو وف رف يوحف ففيفِه وف ل  ِللنحاِر. تفأفكولو النحارو طفرف حو أفكف رف ذفا يوطف هووف
ل  ا أفكف ِر الحتِي بفذفلفتوهف عف ِم بفيفنف ِعيدفاِن الفوف : [ِمثفلف عووِد الفكفرف ب  ؟] ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح قف تفرف لفتفهو النحارو ففاحف ۭل إِذف أفكف لوحو بفعفدو ِلعفمف ِ لف يفصف ِريت بالفحف

. ِهي ِضدحهومف جف عفلو وف ب  ِحينف أفجف ونف أفنتِي أفنفا الرح , ففتفعفلفمو مف نفار  ونف ِمنف نفاۭر ففتفأفكولوهو جو رو . يفخف ِهي ِضدحهومف جف عفلو وف أفجف ِليمف. وف شف ِللنحاِر كفذفِلكف أفبفِذلو سوكحانف أوورو
: هفكفذفا قولف ا وف اسفاتِهف جف ِليمف بِرف شف فف أوورو ِ: [يفا ابفنف آدفمف, عفرتِ بت ةو الرح كفانفتف إِلفيح كفِلمف ]. وف ب  انووا ِخيفانفة  يفقوولو السحيتِدو الرح مف خف ابا  لفنحهو رف ضف خف عفلو الفرف أفجف وف
لفمف توِك, وف ِت ففلفمف توقفطفعف سورح ِلدف مف وو ا ِميلفدوِك يفوف ِك ِحثتِيحة . أفمح أوم  وِري  وف . أفبووِك أفمو ِض كفنفعفانف ِلدوِك ِمنف أفرف وف مف ِك وف جو رف خف ِليمف: مف شف ب  لوورو قفالف السحيتِدو الرح

ِت عفلفى اِحدفة  ِمنف هفِذِه ِلتفِرقح لفِك. بفلف طوِرحف نفعف لفِك وف لفيفِك عفيفن  ِلتفصف ِفقف عف ِطي تفقفِميطا . لفمف توشف لفمف توقفمح ِليحا , وف لحِحي تفمف لفمف تومف اِء ِللتحنفظ ِف, وف توغفسفِلي بِالفمف
ة  بفوف توِك رف عفلف دووسفة  بِدفِمِك, ففقولفتو لفِك: بِدفِمِك ِعيِشي. قولفتو لفِك بِدفِمِك ِعيِشي. جف توِك مف أفيف رف تو بِِك وف رف رف ِت. ففمف ِلدف مف وو اهفِة نفففِسِك يفوف قفِل بِكفرف ِه الفحف جف وف

نوِك مف إِذفا زف أفيفتوِك, وف رف تو بِِك وف رف رف عفاِريفة . ففمف يفانفة  وف قفدف كونفِت عورف ِك وف نفبفتف شفعفرو يفاِك وف دف ثفدف يفاِن. نفهف بفلفغفِت ِزينفةف الفزف ِت وف كفبِرف ِت وف بفوف قفِل, ففرف كفنفبفاِت الفحف
اِء توِك بِالفمف مف مح ِت ِلي. ففحف , ففِصرف ب  ۭد يفقوولو السحيتِدو الرح عفِك فِي عفهف لفتو مف دفخف لفففتو لفِك وف حف تفِك, وف رف تو عفوف سفتفرف لفيفِك وف ِ. ففبفسفطفتو ذفيفِلي عف بت نو الفحو مف زف
عفتو ضف ِ, ففوف ِليت لحيفتوِك بِالفحو حف ا , وف توِك بفزت كفسفوف توِك بِالفكفتحاِن وف رف أفزح ِس, وف نفعفلفتوِك بِالت خف ة , وف زف طفرح توِك مو أفلفبفسف يفِت, وف توِك بِالزح سفحف مف ِك وف اءف غفسفلفتو عفنفِك ِدمف وف

ِة الفِفضح لحيفِت بِالذحهفِب وف أفِسِك. ففتفحف اۭل عفلفى رف مف تفاجف جف اطا  فِي أوذونفيفِك وف أفقفرف ة  فِي أفنفِفِك وف امف عفتو ِخزف ضف وف قا  فِي عونوِقِك. وف طفوف يفِك وف ة  فِي يفدف ِورف أفسف
اِلِك, مف ِم ِلجف م  فِي الومف جف لفِك اسف رف خف لفكفۭة. وف مف ِت ِلمف لوحف ا  ففصف ا  ِجدت لفِت ِجدت مو جف , وف يفتف الزح الفعفسفلف وف أفكفلفِت السحِميذف وف . وف زو طفرح الفمو الفبفز  وف تحانو وف ِلبفاسوِك الفكف وف

سفكفبفِت ِزنفاِك عفلفى كولتِ عفابِۭر ففكفانف ِمِك, وف نفيفِت عفلفى اسف زف اِلِك وف مف . [ففاتحكفلفِت عفلفى جف ب  لفيفِك يفقوولو السحيتِدو الرح عفلفتوهو عف ائِي الحِذي جف لفنحهو كفانف كفاِمل  بِبفهف
تِي ِمنف فِضح تِعفةف ِزينفتِِك ِمنف ذفهفبِي وف ذفِت أفمف أفخف . وف لفمف يفكونف ر  لفمف يفأفِت وف ا. أفمف لفيفهف نفيفِت عف زف شحاةۭ وف وف تفففعفاۭت مو رف نفعفِت ِلنفففِسِك مو صف ذفِت ِمنف ثِيفابِِك وف أفخف لفهو. وف



بفِزي خو وِري. وف بفخو يفتِي وف ا زف هف امف ضفعفِت أفمف وف ا وف ا بِهف غفطحيفتِهف ةف وف زف طفرح ذفِت ثِيفابفِك الفمو أفخف ا. وف نفيفِت بِهف زف رف ذوكووۭر وف نفعفِت ِلنفففِسِك صووف صف يفتوِك, وف طف الحتِي أفعف
بفنفاتِِك ذفِت بفنِيِك وف . [أفخف ب  هفكفذفا كفانف يفقوولو السحيتِدو الرح وۭر. وف ةف سورو ائِحف ا رف هف امف ا أفمف عفتِهف ضف توِك, وف عفمف الفعفسفلف الحِذي أفطف يفتف وف الزح طفيفتوِك, السحِميذف وف الحِذي أفعف
ِزنفاِك لفمف اسفاتِِك وف جف فِي كولتِ رف ا؟ وف ونف فِي النحاِر لفهف وزو عفلفتِِهمف يفجو جف ِت بفنِيح وف ا طفعفاما . أفهووف قفِليل  ِمنف ِزنفاِك أفنحِك ذفبفحف تِِهمف لفهف ذفبفحف تِِهمف ِلي وف لفدف الحِذينف وف

, أفنحِك بفنفيفِت ِلنفففِسِك ب  يفل  لفِك يفقوولو السحيتِدو الرح يفل  وف ِك. وف كفانف بفعفدف كولتِ شفرتِ دووسفة  بِدفِمِك. وف كونفِت مف عفاِريفة  وف يفانفة  وف تفذفكوِري أفيحامف ِصبفاِك, إِذف كونفِت عورف
ِت ثفرف أفكف لفيفِك ِلكولتِ عفابِۭر وف ِت ِرجف جف ففرح الفِك, وف مف ِت جف سف جح رف تفففعفتفِك وف رف أفِس كولتِ طفِريۭق بفنفيفِت مو تفففعفة  فِي كولتِ شفاِرعۭ. فِي رف رف نفعفِت ِلنفففِسِك مو صف قوبحة  وف
تفِك, نفعفتو عفنفِك ففِريضف مف لفيفِك, وف دفدفتو يفِدي عف ئفنفذفا قفدف مف ِت فِي ِزنفاِك ِلغفاظفتِي. ففهف ِزدف ِم, وف رف الفِغلفِظ اللححف انِِك بفنِي ِمصف عف ِجيرف نفيفِت مف زف ِزنفاِك. وف
, نفيفِت بِِهمف بفِعي ففزف عف بفنِي أفش ورف إِذف كونفِت لفمف تفشف نفيفِت مف زف ِذيلفِة. وف لفنف ِمنف طفِريِقِك الرح جف اتِي يفخف ِطينِيتِينف اللحوف ِفِلسف اتِِك بفنفاِت الف بفِغضف اِم مو رف توِك ِلمف لفمف أفسف وف
, إِذف ب  ضف قفلفبفِك يفقوولو السحيتِدو الرح رف ا أفمف بفِعي. مف ذفا أفيفضا  لفمف تفشف بِهف , وف ِض الفِكلفدفانِيتِينف نفعفانف إِلفى أفرف ِض كف ِت ِزنفاِك فِي أفرف كفثحرف بفِعي أفيفضا . وف لفمف تفشف وف

انِيفۭة, بفلف لفمف تفكوونِي كفزف تفففعفتفِك فِي كولتِ شفاِرعۭ. وف رف نفِعِك مو صو أفِس كولتِ طفِريۭق, وف انِيفۭة سفِليطفۭة! بِبِنفائِِك قوبحتفِك فِي رف أفةۭ زف رف ففعفلفِت كولح هفذفا فِعفلف امف
ِحبتِيِك هفدفايفاِك, طفيفِت كولح مو ا أفنفِت ففقفدف أفعف انِي يوعفطوونف هفِديحة , أفمح وف ا. ِلكولتِ الزح ِجهف وف كفانف زف نفبِيتِينف مف ذو أفجف ةو الفففاِسقفةو, تفأفخو جف وف ا الزح ةف. أفيحتوهف رف ة  الوجف تفِقرف حف مو
ةف رف لف أوجف ة  وف رف اءفِك, بفلف أفنفِت توعفِطينف أوجف رف نف وف ارف فِيِك عفكفسو عفادفةِ النتِسفاِء فِي ِزنفاِك, إِذف لفمف يوزف صف نفا بِِك. وف انِۭب ِللزتِ شفيفتِِهمف ِليفأفتووِك ِمنف كولتِ جف رف وف
توِك رف انفكفشفففتف عفوف اسوِك وف ِل أفنحهو قفدف أونفِفقف نوحف : ِمنف أفجف ب  ِ. هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح بت ِعي كفلفمف الرح مف انِيفةو اسف ِت بِالفعفكفس! [ففِلذفِلكف يفا زف توعفطفى لفِك, ففِصرف

بفبفتِِهمف كولح الحِذينف أفحف , وف مف ِت لفهو ِحبتِيِك الحِذينف لفذفذف ِميعف مو عو جف مف ا, ِلذفِلكف هفئفنفذفا أفجف اِء بفنِيِك الحِذينف بفذفلفتِِهمف لفهف ِلِدمف اسفاتِِك, وف جف نفاِم رف بِكولتِ أفصف ِحبتِيِك وف بِِزنفاِك بِمو
كفامف الفففاِسقفاِت السحافِكفاِت لفيفِك أفحف كومو عف أفحف تِِك. وف رف وا كولح عفوف مف ِليفنفظورو تفِك لفهو رف ِشفو عفوف أفكف ِلِك, وف وف لفيفِك ِمنف حف مف عف عوهو مف فجف , ففأ تِِهمف عف كولتِ الحِذينف أفبفغفضف مف

اِت ِزينفتِِك, ذوونف أفدفوف يفأفخو نفِك ثِيفابفِك وف يفنفِزعوونف عف تفففعفاتِِك وف رف ونف مو مو دتِ يوهف ونف قوبحتفِك وف ِدمو ِك ِليفِدِهمف ففيفهف لتِمو أوسف ةِ. وف الفغفيفرف ِط وف عفلوِك دفمف السحخف أفجف ِم, وف الدح
لفيفِك ونف عف رو يوجف ِرقوونف بويووتفِك بِالنحاِر وف يوحف , وف يفقفطفعوونفِك بِسويووفِِهمف ةِ وف ارف ونفِك بِالفِحجف مو جو يفرف اعفة  وف مف لفيفِك جف ِعدوونف عف يوصف عفاِريفة . وف يفانفة  وف كوونفِك عورف يفتفرو وف

لف كونو وف فسف تِي عفنفِك ففأ ِرفو غفيفرف بِي بِِك ففتفنفصف أوِحل  غفضف ة  بفعفدو. وف رف أفيفضا  لف توعفِطينف أوجف نفا, وف أفكوف ِك عفِن الزتِ ةۭ. وف كفاما  قودحامف عويووِن نِسفاۭء كفثِيرف أفحف
.أفغفضفبو بفعفدو

. ففلف تفففعفِلينف هفِذِه  ب  أفِسِك يفقوولو السحيتِدو الرح ِلبو طفِريقفِك عفلفى رف ئفنفذفا أفيفضا  أفجف تِنِي فِي كولتِ هفِذِه, ففهف طف خف ِل أفنحِك لفمف تفذفكوِري أفيحامف ِصبفاِك بفلف أفسف ِمنف أفجف
ا. بفنِيهف ا وف هف جف وف ِك أفنفِت الفكفاِرهفةو زف ا. اِبفنفةو أومتِ لفيفِك قفائِل : ِمثفلو الومتِ بِنفتوهف ثفل  عف ِربو مف ثفۭل يفضف اِرِب مف ذفا كول  ضف ا. [هووف اسفاتِِك كولتِهف جف قف رف ِذيلفةف ففوف الرح
ا السحاِكنفةو عفنف بفنفاتوهف ةو ِهيف وف ى السحاِمرف توِك الفكوبفرف أوخف , وف وِري  أفبووكونح أفمو كونح ِحثتِيحة  وف . أوم  أفبفنفاءفهونح هونح وف اجف وف نف أفزف اتِي كفِرهف اتِِك اللحوف وف تو أفخف أفنفِت أوخف وف

, فنح ذفِلكف قفِليل  ففقفطف اسفاتِِهنح ففعفلفِت, كفأ جف لف ِمثفلف رف ِت, وف لفكف لف فِي طفِريِقِهنح سف ا. وف بفنفاتوهف ى السحاِكنفةو عفنف يفِمينِِك ِهيف سفدوومو وف غفرف توِك الص  أوخف اِلِك. وف ِشمف
بفنفاتوِك! هفذفا كفانف إِثفمف ا ففعفلفِت أفنفِت وف ا كفمف لف بفنفاتوهف تفِك لفمف تفففعفلف ِهيف وف , إِنح سفدوومف أوخف ب  ي  أفنفا يفقوولو السحيتِدو الرح قِِك. حف ثفرف ِمنفهونح فِي كولتِ طورو ِت أفكف ففففسفدف

سف جف عفِملفنف الرتِ نف وف تفكفبحرف ِكيِن. وف الفِمسف دف يفدف الفففِقيِر وف لفمف توشفدتِ ا, وف ِلبفنفاتِهف ا وف ِمئفنفاِن كفانف لفهف سفلفمو اِلطف بفِز وف الشحبفعو ِمنف الفخو : الفِكبفِريفاءو وف تِِك سفدوومف أوخف
اسفاتِِك الحتِي جف اتِِك بِكولتِ رف وف ِت أفخف رف بفرح , وف ثفرف ِمنفهونح اسفاتِِك أفكف جف ِت رف طفايفاِك. بفلف ِزدف فف خف ةو نِصف ِطِئ السحاِمرف لفمف توخف . وف أفيفتو ا رف توهونح كفمف عف اِمي ففنفزف أفمف

ِمِلي احف ِلي أفنفِت أفيفضا  وف جف . هونح أفبفر  ِمنفِك. ففاخف ثفرف ِمنفهونح ِت أفكف سف جف ا رف طفايفاِك الحتِي بِهف اتِِك بِخف وف يفِك, أفنفِت الفقفاِضيفةو عفلفى أفخف ِمِلي أفيفضا  ِخزف ففعفلفِت. ففاحف
ِزي تفخف ِك وف ِمِلي عفارف ا, ِلتفحف سفِطهف بِيتِيِك فِي وف سف سفبفيف مف ا, وف بفنفاتِهف ةِ وف سفبفيف السحاِمرف ا, وف بفنفاتِهف , سفبفيف سفدوومف وف عو سفبفيفهونح جتِ أورف اتِِك. وف وف فبفِريِرِك أفخف ِك بِت عفارف

ِة, الفتِِهنح الفقفِديمف ِجعفنف إِلفى حف ا يفرف بفنفاتوهف ةو وف السحاِمرف ِة, وف الفتِِهنح الفقفِديمف ِجعفنف إِلفى حف ا يفرف بفنفاتوهف اتوِك سفدوومو وف وف أفخف . وف ا ففعفلفِت بِتفعفِزيفتِِك إِيحاهونح ِمنف كولتِ مف
اِن تفعفيِيِر مف ا فِي زف ِك, كفمف ا انفكفشففف شفر  مف ِكبفِريفائِِك قفبفلف مف توِك سفدوومو لفمف تفكونف توذفكفرف فِي ففِمِك يفوف أوخف ِة. وف قفِديمف الفتِكونح الف ِجعفنف إِلفى حف بفنفاتوِك تفرف أفنفِت وف وف
]. لفنحهو هفكفذفا ب  ا يفقوولو الرح ِمِلينفهف اسفاتوِك أفنفِت تفحف جف رف ِذيلفتوِك وف ۭة. رف نفِك ِمنف كولتِ ِجهف تفِقرف اتِي يفحف ِطينِيتِينف اللحوف ا, بفنفاِت الفِفِلسف لفهف وف نف حف كولتِ مف امف وف بفنفاِت أفرف

دا  أفبفِديتا . أوقِيمو لفِك عفهف عفِك فِي أفيحاِم ِصبفاِك, وف ِدي مف لفِكنتِي أفذفكورو عفهف ِد. وف ِث الفعفهف ِم ِلنفكف يفِت بِالفقفسف دفرف ا ففعفلفِت, إِِذ ازف : [إِنتِي أفففعفلو بِِك كفمف ب  قفالف السحيتِدو الرح
لفِمينف أفنتِي أفنفا عفِك ففتفعف ِدي مف أفنفا أوقِيمو عفهف ِدِك. وف لفِكنف لف بِعفهف عفلوهونح لفِك بفنفاۭت وف أفجف , وف غفرف الصتِ اتِِك الفِكبفرف وف وف ِلينف إِذف تفقفبفِلينف أفخف جف تفخف قفِك وف ففتفتفذفكحِرينف طورو

ِ: [يفا ابفنف بت كفانف إِلفيح كفلفمو الرح ]. وف ب  ا ففعفلفِت يفقوولو السحيتِدو الرح ِفرو لفِك كولح مف يِِك, ِحينف أفغف بفِب ِخزف لف تفففتفِحي ففاِك بفعفدو بِسف ِزي وف . ِلتفتفذفكحِري ففتفخف ب  الرح
نفاِكِب ذوو اِسعو الفمف اِدِم وف قفوف يفِن طفِويلو الف نفاحف ر  عفِظيم  كفبِيرو الفجف : نفسف ب  : هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح قولف ائِيلف وف رف ثفل  ِلبفيفِت إِسف ثتِلف مف مف ِجيحة  وف اجِ أوحف آدفمف, حف

عِ رف ذف ِمنف زف أفخف اِر. وف ِدينفِة الت جح عفلفهو فِي مف جف ِض كفنفعفانف وف اءف بِِه إِلفى أفرف جف اِعيبِِه, وف رف أفسف خف ِز. قفصففف رف عف الفرف ذف ففرف أفخف اءف إِلفى لوبفنفانف وف , جف اِويلف تفهف
لفيفِه ةف السحاِق. انفعفطفففتف عف ة  قفِصيرف نفتفِشرف ة  مو مف ارف كفرف صف اِف, ففنفبفتف وف ففصف هو كفالصح ةۭ. أفقفامف عفلفهو عفلفى ِميفاۭه كفثِيرف جف عِ, وف رف قفِل الزح قفاهو فِي حف أفلف ِض وف الفرف

نفكفِب, اِسعو الفمف يفِن وف نفاحف رو عفِظيم  كفبِيرو الفجف ر  آخف كفانف نفسف انا . وف تف أفغفصف خف أفففرف وعا  وف بفتفتف فورو أفنف ة  وف مف تف كفرف ارف تفهو, ففصف ا تفحف كفانفتف أوصوولوهف ا وف اِجينوهف رف زف
وسفة  غفرو ةۭ ِهيف مف يتِۭد عفلفى ِميفاۭه كفثِيرف قفۭل جف ا. فِي حف ِسهف ائِِل غفرف مف ا فِي خف ِقيهف ا ِليفسف اِجينفهف رف هو زف وف بفتفتف نفحف أفنف ا وف لفيفِه أوصوولفهف ِة عفطفففتف عف مف ِذِه الفكفرف ففإِذفا بِهف
؟ كول  هفا ففتفيفبفسف رف يفقفطفعو ثفمف ا وف لفعو أوصوولفهف ؟ أفففلف يفقف حو : هفلف تفنفجف ب  : هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح اِسعفة . قولف ة  وف مف را , ففتفكوونف كفرف ِملف ثفمف تفحف ا وف انفهف ِلتونفبِتف أفغفصف

فنح أ ؟ أفلف تفيفبفسو يفبفسا  كف حو لف تفنفجف وسفةو, ففهف غفرو ا. هفا ِهيف الفمف لفعووهفا ِمنف أوصووِلهف ۭة أفوف بِشفعفۭب كفثِيۭر ِليفقف اعۭ عفِظيمف لفيفسف بِِذرف , وف ا تفيفبفسو انِهف اِق أفغفصف رف ِمنف أفوف
اءف ِلكو بفابِلف قفدف جف ذفا مف : هووف ا هفِذِه؟ قولف تومف مف ِلمف ا عف ِد: أفمف رتِ تفمف ِ: [قولف ِللفبفيفِت الفمو بت كفانف إِلفيح كفلفمو الرح ]. وف ا تفيفبفسو ائِِل نفبفتِهف مف ا؟ فِي خف ابفتفهف قِيحة  أفصف ِريحا  شفرف

ذف أفقفِويفاءف أفخف لفهو فِي قفسفۭم, وف خف أفدف دا  وف عفهو عفهف قفطفعف مف ِ وف ِلِكيت عِ الفمف رف ذف ِمنف الزح أفخف . وف اءف بِِهمف إِلفيفِه إِلفى بفابِلف جف هفا وف سفاءف ؤف رو ا وف ِلكفهف ذف مف أفخف شفِليمف وف إِلفى أوورو
لف . ففهف شفعفبا  كفثِيِرينف يفل  وف رف ِليوعفطووهو خف سولفهو إِلفى ِمصف سفاِلِه رو لفيفِه بِإِرف دف عف رح . ففتفمف دف ففتفثفبوتف ففظف الفعفهف . ِلتفحف تفِفعف لف تفرف ة  وف ِقيرف لفكفةو حف مف ِض ِلتفكوونف الفمف الفرف

هو ى قفسفمف دفرف لحكفهو, الحِذي ازف ِلِك الحِذي مف ِضعِ الفمف وف , إِنح فِي مف ب  ي  أفنفا يفقوولو السحيتِدو الرح ؟ حف يوففِلتو دا  وف ؟ هفلف يوففِلتو ففاِعلو هفذفا, أفوف يفنفقوضو عفهف حو يفنفجف

عِ جۭ ِلقفطف بِبِنفاِء بورف سفۭة وف ِة ِمتفرف ِب, بِإِقفامف رف نو فِي الفحف عفوف ِفيۭر يوِعينوهو فِرف عۭ غف مف جف يفۭش عفِظيۭم وف لف بِجف . وف وتو سفِط بفابِلف يفمو هو فِي وف دفهو, ففِعنفدف نفقفضف عفهف وف
ي  أفنفا, إِنح : حف ب  ِل ذفِلكف هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح . لفجف ففعفلف هفذفا كولحهو ففلف يوففِلتو هو وف طفى يفدف ذفا قفدف أفعف هووف ِد, وف ى الفقفسفمف ِلنفقفِض الفعفهف دفرف ةۭ. إِِذ ازف نوفووۭس كفثِيرف
هو هونفاكف اِكمو أوحف آتِي بِِه إِلفى بفابِلف وف ِكي, وف ذو فِي شفرف خف لفيفِه ففيوؤف أفبفسوطو شفبفكفتِي عف أفِسِه. وف ا عفلفى رف د هومف هو, أفرو ِدي الحِذي نفقفضف عفهف اهو, وف دفرف قفسفِمي الحِذي ازف

.[ تو ب  تفكفلحمف ونف أفنتِي أفنفا الرح ونف فِي كولتِ ِريحۭ, ففتفعفلفمو الفبفاقوونف يوذفر  قوطوونف بِالسحيفِف, وف يووِشِه يفسف كول  جو كول  هفاِربِيِه وف ا. وف انفنِي بِهف عفلفى ِخيفانفتِِه الحتِي خف
شفاِمخۭ. بفۭل عفاۭل وف ِرسوهو عفلفى جف أفغف نا  وف اِعيبِِه غوصف رف أفِس خف أفقفِطفو ِمنف رف ِرسوهو, وف أفغف ِز الفعفاِلي وف عِ الفرف ذو أفنفا ِمنف ففرف آخو : [وف ب  هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح



كونو فِي ِظلتِ نفاحۭ يفسف تفهو كول  طفائِۭر. كول  ِذي جف كونو تفحف اِسعا , ففيفسف زا  وف يفكوونو أفرف را  وف ِملو ثفمف يفحف انا  وف ِرسوهو, ففيونفبِتو أفغفصف ائِيلف الفعفاِلي أفغف رف بفِل إِسف فِي جف
, اءف رف ضف ةف الفخف رف يفبحسفتو الشحجف ِضيعفةف, وف ةف الفوف رف ففعفتو الشحجف رف فِيعفةف, وف ةف الرح رف عفتو الشحجف ضف ب  وف قفِل أفنتِي أفنفا الرح اِر الفحف جف ِميعو أفشف لفمو جف انِِه. ففتفعف أفغفصف

: , قفائِِلينف ائِيلف رف ِض إِسف ثفلف عفلفى أفرف ِربوونف هفذفا الفمف ا لفكومف أفنفتومف تفضف ِ: [مف بت كفانف إِلفيح كفلفمو الرح ]. وف ففعفلفتو تو وف بح تفكفلحمف ةف الفيفابِسفةف. أفنفا الرح رف تو الشحجف خف أفففرف وف
. هفا ائِيلف رف ثفلف فِي إِسف ِربووا هفذفا الفمف , لف يفكوونو لفكومف ِمنف بفعفدو أفنف تفضف ب  ي  أفنفا يفقوولو السحيتِدو الرح ؟ حف نفانو الفبفنفاِء ضفِرسفتف أفسف ِرمف وف لووا الفِحصف البفاءو أفكف
ل , لفمف عفدف قتا  وف ففعفلف حف ا  وف اِلنفسفانو الحِذي كفانف بفارت . وف وتو ِطئو ِهيف تفمو ا ِلي. النحففسو الحتِي توخف نفففِس اِلبفِن. ِكلفهومف كول  الن فووِس ِهيف ِلي. نفففسو الفِب كف

دح ِلمف إِنفسفانا , بفلف رف لفمف يفظف أفة  طفاِمثا , وف رف ِب امف لفمف يفقفرو أفةف قفِريبِِه وف رف ِس امف لفمف يونفجتِ , وف ائِيلف رف نفاِم بفيفِت إِسف نفيفِه إِلفى أفصف ففعف عفيف لفمف يفرف يفأفكولف عفلفى الفِجبفاِل وف
كففح يفدفهو عفِن ة , وف ابفحف رف ذف مو لفمف يفأفخو بفا, وف لفمف يوعفِط بِالرتِ با , وف يفانف ثفوف كفسفا الفعورف عفاِن وف وف هو ِللفجف بفزف ابا  بفلف بفذفلف خو تِصف لفمف يفغفتفِصِب اغف نفهو, وف هف يووِن رف دف ِللفمف

يفا يفقوولو السحيتِدو يفاة  يفحف . حف وف بفار  ِ ففهو قت لف بِالفحف كفاِمي ِليفعفمف ِفظف أفحف حف ائِِضي وف سفلفكف فِي ففرف اِلنفسفاِن وف قح بفيفنف اِلنفسفاِن, وف لف الفحف ى الفعفدف رف أفجف ِر, وف وف الفجف
لفمف الفففِقيرف ظف أفةف قفِريبِِه وف رف سف امف نفجح , بفلف أفكفلف عفلفى الفِجبفاِل وف لفمف يفففعفلف كولح تِلفكف عفتفنِفا  سففحاكف دفۭم, ففففعفلف شفيفئا  ِمنف هفِذِه وف لفدف ابفنا  مو . [ففإِنف وف ب  الرح

يفا؟ لف ةف, أفففيفحف ابفحف رف ذف الفمو أفخف بفا وف طفى بِالرتِ أفعف , وف سف جف ففعفلف الرتِ نفاِم وف يفنفيفِه إِلفى الفصف ففعف عف قفدف رف , وف نف هف دح الرح لفمف يفرو ابا , وف تِصف تفصفبف اغف اغف , وف ِكينف الفِمسف وف
لفمف يفففعفلف آهفا وف ا ففرف طفايفا أفبِيِه الحتِي ففعفلفهف ِميعف خف أفى جف لفدف ابفنا  رف إِنف وف هو يفكوونو عفلفى نفففِسِه! [وف . دفمو وتو تا  يفمو وف اسفاِت ففمف جف يفا! قفدف عفِملف كولح هفِذِه الرح يفحف

تفصفبف لف اغف نا  وف هف تفهفنف رف لف ارف لفمف إِنفسفانا  وف لف ظف أفةف قفِريبِِه وف رف سف امف لف نفجح ائِيلف وف رف نفاِم بفيفِت إِسف ِه إِلفى أفصف ففعف عفيفنفيف لفمف يفرف ا. لفمف يفأفكولف عفلفى الفِجبفاِل وف ِمثفلفهف
سفلفكف فِي كفاِمي وف ى أفحف رف ة , بفلف أفجف ابفحف رف لف مو ذف ِربا  وف لفمف يفأفخو ففعف يفدفهو عفِن الفففِقيِر وف رف با  وف يفانف ثفوف كفسفا الفعورف عفاِن وف وف هو ِللفجف بفزف ابا , بفلف بفذفلف خو تِصف اغف

ذفا وف اِلحِ بفيفنف شفعفبِِه, ففهو عفِملف غفيفرف الصح ابا , وف تِصف اهو اغف تفصفبف أفخف اغف لفمف ظولفما  وف ا أفبووهو ففلفنحهو ظف يفا. أفمح يفاة  يفحف وتو بِإِثفِم أفبِيِه. حف ائِِضي, ففإِنحهو لف يفمو ففرف
يفاة  ا ففحف عفِملف بِهف ائِِضي وف ِميعف ففرف ِفظف جف ل . حف عفدف قتا  وف ا اِلبفنو ففقفدف ففعفلف حف ِملو اِلبفنو ِمنف إِثفِم الفِب؟ أفمح اذفا لف يفحف : ِلمف تومف تفقوولوونف أفنف وتو بِإِثفِمِه. [وف يفمو

لفيفِه يِر عف رتِ شفر  الشتِ لفيفِه يفكوونو وف ِملو ِمنف إِثفِم اِلبفِن. بِر  الفبفارتِ عف الفبو لف يفحف ِملو ِمنف إِثفِم الفِب وف . اِلبفنو لف يفحف وتو ِطئو ِهيف تفمو يفا. افلنحففسو الحتِي توخف يفحف
عفاِصيِه الحتِي . كول  مف وتو يفا. لف يفمو يفاة  يفحف ل  ففحف عفدف قتا  وف ففعفلف حف ائِِضي وف ِفظف كولح ففرف حف ا وف طفايفاهو الحتِي ففعفلفهف ِميعِ خف يرو عفنف جف رتِ عف الشتِ جف . ففإِذفا رف يفكوونو

عف جف إِذفا رف يفا؟ وف قِِه ففيفحف وِعِه عفنف طورو جو ؟ أفلف بِرو ب  يِر يفقوولو السحيتِدو الرح رتِ ِت الشتِ وف ة  أوسفر  بِمف سفرح يفا. هفلف مف ِه الحِذي عفِملف يفحف لفيفِه. فِي بِرتِ ا لف توذفكفرو عف ففعفلفهف
فِي ا وف انفهف . فِي ِخيفانفتِِه الحتِي خف ِه الحِذي عفِملفهو لف يوذفكفرو يفا؟ كول  بِرتِ , أفففيفحف يرو رتِ ا الشتِ اسفاِت الحتِي يفففعفلوهف جف ففعفلف ِمثفلف كولتِ الرح عفِملف إِثفما  وف ِه وف الفبفار  عفنف بِرتِ

تفِويفۭة؟ سف . أفطفِريِقي ِهيف غفيفرو مو ائِيلف رف عووا النف يفا بفيفتف إِسف مف تفِويفة . ففاسف سف ِ مو بت : لفيفسفتف طفِريقو الرح تومف تفقوولوونف أفنف . [وف وتو ا يفمو ف بِهف أ طف ِطيحتِِه الحتِي أفخف خف
ِه الحِذي  يرو عفنف شفرتِ رتِ عف الشتِ جف إِذفا رف . وف وتو اتف فِيِه, ففبِإِثفِمِه الحِذي عفِملفهو يفمو مف عفِملف إِثفما  وف ِه وف عف الفبفار  عفنف بِرتِ جف تفِويفۭة؟ إِذفا رف سف قوكومف غفيفرف مو أفلفيفسفتف طورو

: لفيفسفتف ائِيلف يفقوولو رف بفيفتو إِسف . وف وتو يفا. لف يفمو يفاة  يفحف ا ففحف عفاِصيِه الحتِي عفِملفهف عف عفنف كولتِ مف جف أفى ففرف يِي نفففسفهو. رف وف يوحف ل , ففهو عفدف قتا  وف عفِملف حف , وف ففعفلف
ائِيلف رف لفيفكومف يفا بفيفتف إِسف ِل ذفِلكف أفقفِضي عف ۭة؟ ِمنف أفجف تفِقيمف سف قوكومف غفيفرف مو ؟ أفلفيفسفتف طورو ائِيلف رف ۭة يفا بفيفتف إِسف تفِقيمف سف قِي غفيفرو مو تفِويفة . أفطورو سف ِ مو بت طفِريقو الرح

عفاِصيكومو الحتِي وا عفنفكومف كولح مف حو رف لفكفة . اِطف هف لف يفكوونو لفكومو اِلثفمو مف , وف عفاِصيكومف ِجعووا عفنف كولتِ مف ارف . تووبووا وف ب  قِِه يفقوولو السحيتِدو الرح اِحۭد كفطورو كولتِ وف
. ب  وتو يفقوولو السحيتِدو الرح نف يفمو ِت مف وف ؟ لفنتِي لف أوسفر  بِمف ائِيلف رف وتوونف يفا بفيفتف إِسف اذفا تفمو ِديدفة . ففِلمف وحا  جف رو ِديدا  وف فوِسكومف قفلفبا  جف لووا لفنف مف اعف ا, وف عفِصيفتومف بِهف
بفاِل! هفا بفيفنف الفشف اءف بحتف ِجرف رف بفضفتف بفيفنف الوسووِد, وف ة  رف ؟ لفبفوف كف ا ِهيف أوم  : مف قولف ائِيلف وف رف سفاِء إِسف ؤف ثفاة  عفلفى رو رف ففعف مف ا أفنفتف ففارف يووا]. [أفمح احف ِجعووا وف ففارف

ائِمف إِلفى زف فتووا بِِه بِخف , ففأ تِِهمف ففرف مو أوِخذف فِي حو ا سفِمعفتف بِِه الومف . ففلفمح ففِريسفِة. أفكفلف النحاسف اسف الف تِرف تفعفلحمف افف ارف ِشبفل  وف ا ففصف ائِهف اِحدا  ِمنف ِجرف بحتف وف رف
تفعفلحمف ارف ِشبفل  وف شحى بفيفنف الوسووِد. صف تفهو ِشبفل . ففتفمف يحرف صف ا وف ائِهف رف ِمنف ِجرف ذفتف آخف هفا, أفخف اؤو جف هفلفكف رف تف وف ا قفِد انفتفظفرف أفتف أفنحهف ا رف . ففلفمح رف ِض ِمصف أفرف
مو ِمنف كولتِ لفيفِه الومف تِِه. ففاتحففقف عف رف جف مف ِت زف هفا ِمنف صفوف ِملفؤو ضو وف ِت الفرف فقفففرف , ففأ مف دونفهو بف مو رح خف هومف وف فف قوصوورف عفرف . وف ففِريسفِة. أفكفلف النحاسف اسف الف اففتِرف

أفتووا بِِه إِلفى الفِقلفعِ ِلكفيف , وف ِلِك بفابِلف وهو إِلفى مف رو ضف أفحف ائِمف وف زف عووهو فِي قفففۭص بِخف ضف , ففوف تِِهمف ففرف وِخذف فِي حو , ففأ مف لفيفِه شفبفكفتفهو بفسفطووا عف ۭة ِمنف الفبولفدفاِن, وف ِجهف
وع  ا فورو كفانف لفهف ةِ الفِميفاِه. وف ة  ِمنف كفثفرف ففِرخف ة  مو ثفِمرف ۭة, ِمثفِلكف غوِرسفتف عفلفى الفِميفاِه. كفانفتف مو مف كف كفكفرف . [أوم  ائِيلف رف توهو بفعفدو عفلفى ِجبفاِل إِسف وف عف صف مف لف يوسف

تف عفلفى طوِرحف توِلعفتف بِغفيفۭظ وف ا اقف ا. لفِكنحهف اِجينِهف رف ةِ زف ا بِكفثفرف تِففاِعهف تف فِي ارف رف ظفهف اِن الفغفبفيفاِء, وف ا بفيفنف الفغفصف تفففعف سفاقوهف ارف , وف تفسفلتِِطينف بفاِن الفمو قفِويحة  ِلقوضف
شفانفۭة. ۭض يفابِسفۭة عفطف النف غوِرسفتف فِي الفقفففِر فِي أفرف . وف ا النحارو لفتفهف ا الفقفِويحةو. أفكف وعوهف يفبِسفتف فورو هفا. قوِصففتف وف رف قِيحة  ثفمف قفدف يفبحسفتف ِريح  شفرف ِض, وف الفرف
كفانف فِي السحنفِة السحابِعفِة ثفاةۭ. وف رف تفكوونو ِلمف ل ۭط. ِهيف ِرثفاء  وف ع  قفِوي  ِلقفِضيِب تفسف ا النف ففرف لفيفسف لفهف هفا. وف رف ا أفكفلفتف ثفمف عِ ِعِصيتِهف تف نفار  ِمنف ففرف جف رف خف وف
ِ: [يفا بت اِمي. ففكفانف إِلفيح كفلفمو الرح لفسووا أفمف , ففجف بح فلووا الرح أ اءووا ِليفسف ائِيلف جف رف ِر, أفنح أونفاسا  ِمنف شويووخِ إِسف اِمِس فِي الفعفاِشِر ِمنف الشحهف ِر الفخف فِي الشحهف

. هفلف ب  فلو ِمنفكومف يفقوولو السحيتِدو الرح أ ي  أفنفا لف أوسف فلوونِي؟ حف أ : هفلف أفنفتومف آتوونف ِلتفسف ب  : هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح مف قولف لفهو ائِيلف وف رف مف شويووخف إِسف لتِ , كف ابفنف آدفمف
ِل بفيفِت ففعفتو يفِدي ِلنفسف رف ائِيلف وف رف تو إِسف تفرف ِم اخف : فِي يفوف ب  : هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح مف قولف لفهو , وف اسفاِت آبفائِِهمف جف مف رف ففهو ؟ هفلف تفِدينو يفا ابفنف آدفمف؟ عفرتِ مف تفِدينوهو
ِض مف ِمنف أفرف هو ِرجف مف يفِدي لوخف ففعفتو لفهو ِم رف , فِي ذفِلكف الفيفوف كومف ب  إِلفهو مف يفِدي قفائِل : أفنفا الرح ففعفتو لفهو رف , وف رف ِض ِمصف مف نفففِسي فِي أفرف ففتوهو عفرح , وف يفعفقووبف

لف نفيفِه وف اسف عفيف جف وا كول  إِنفسفاۭن ِمنفكومف أفرف حو رف مو: اطف قولفتو لفهو اِضي وف رو كولتِ الفرف عفسفل . ِهيف ففخف , تفِفيضو لفبفنا  وف مف ا لفهو توهف سحسف ِض الحتِي تفجف رف إِلفى الفرف ِمصف
كووا لفمف يفتفرو يفنفيفِه وف اسف عف جف مف أفرف حِ اِلنفسفانو ِمنفهو رف لفمف يفطف عووا ِلي, وف مف لفمف يوِريدووا أفنف يفسف دووا عفلفيح وف رح . ففتفمف كومف ب  إِلفهو . أفنفا الرح رف نفاِم ِمصف سووا بِأفصف تفتفنفجح
امف سف أفمف ِمي ِلكفيفلف يفتفنفجح ِل اسف نفعفتو لفجف . لفِكنف صف رف ِض ِمصف سفِط أفرف ِطي فِي وف لفيفِهمف سفخف لفيفِهمف لوتِمح عف ِزي عف كوبو ِرجف : إِنتِي أفسف . ففقولفتو رف نفامف ِمصف أفصف

أفتفيفتو بِِهمف رف وف ِض ِمصف مف ِمنف أفرف توهو جف رف فخف . ففأ رف ِض ِمصف اِجِهمف ِمنف أفرف رف امف عويوونِِهمف بِإِخف مف نفففِسي أفمف ففتوهو سفِطِهِم, الحِذينف عفرح ِم الحِذينف هومف فِي وف عويووِن الومف
, مف بفيفنفهو ة  بفيفنِي وف مف أفيفضا  سوبووتِي ِلتفكوونف عفلفمف طفيفتوهو أفعف ا. وف يفا بِهف ا إِنفسفان  يفحف ِملفهف كفاِمي الحتِي إِنف عف مف أفحف توهو فف عفرح ائِِضي وف مف ففرف طفيفتوهو أفعف يحِة. وف إِلفى الفبفرتِ

يفا ا إِنفسفان  يفحف كفاِمي الحتِي إِنف عفِملفهف ففضووا أفحف رف ائِِضي وف لوكووا فِي ففرف يحِة. لفمف يفسف ائِيلف فِي الفبفرتِ رف دف عفلفيح بفيفتو إِسف رح . [ففتفمف مف سوهو قفدتِ ب  مو وا أفنتِي أفنفا الرح لفمو ِليفعف
ِم امف عويووِن الومف سف أفمف ِمي ِلكفيفلف يفتفنفجح ِل اسف نفعفتو لفجف . لفِكنف صف نفائِِهمف يحِة ِلفف لفيفِهمف فِي الفبفرتِ ِزي عف كوبو ِرجف : إِنتِي أفسف سووا سوبووتِي كفثِيرا . ففقولفتو نفجح ا, وف بِهف

عفسفل . ِهيف مف إِيحاهفا تفِفيضو لفبفنا  وف توهو طفيف ِض الحتِي أفعف فنتِي لف آتِي بِِهمف إِلفى الفرف يحِة بِأ مف فِي الفبفرتِ ففعفتو أفيفضا  يفِدي لفهو رف . وف امف عويوونِِهمف مف أفمف توهو جف رف الحِذينف أفخف
. لفِكنح عفيفنِي نفاِمِهمف اءف أفصف رف مف ذفهفبف وف سووا سوبووتِي, لفنح قفلفبفهو ائِِضي, بفلف نفجح لوكووا فِي ففرف لفمف يفسف كفاِمي وف ففضووا أفحف مف رف اِضي. لفنحهو رو كولتِ الفرف ففخف

لف مف وف هو كفامف ففظووا أفحف لف تفحف ائِِض آبفائِكومف وف لوكووا فِي ففرف يحِة: لف تفسف قولفتو لفبفنفائِِهمف فِي الفبفرتِ يحِة. وف , ففلفمف أوففنِِهمف فِي الفبفرتِ لفيفِهمف عفنف إِهفلفِكِهمف ففقفتف عف أفشف
, نفكومف بفيف ة  بفيفنِي وف سووا سوبووتِي ففتفكوونف عفلفمف قفدتِ ا وف لووا بِهف مف اعف كفاِمي وف ففظووا أفحف احف ائِِضي وف لوكووا فِي ففرف كومف ففاسف ب  إِلفهو . أفنفا الرح نفاِمِهمف سووا بِأفصف تفتفنفجح



ا, يفا بِهف ا إِنفسفان  يفحف ِملفهف لووهفا, الحتِي إِنف عف كفاِمي ِليفعفمف ففظووا أفحف لفمف يفحف ائِِضي وف لوكووا فِي ففرف . لفمف يفسف نفاءو عفلفيح دف الفبف رح . ففتفمف كومف ب  إِلفهو وا أفنتِي أفنفا الرح لفمو ِلتفعف
امف سف أفمف ِمي ِلكفيفلف يفتفنفجح ِل اسف نفعفتو لفجف صف ففففتو يفِدي وف يحِة. ثومح كف لفيفِهمف فِي الفبفرتِ ِطي عف لفيفِهمف لوتِمح سفخف ِزي عف كوبو ِرجف : إِنتِي أفسف سووا سوبووتِي. ففقولفتو نفجح وف
نفعووا مف لفمف يفصف اِضي, لفنحهو مف فِي الفرف يفهو أوذفرتِ ِم وف مف فِي الومف قفهو يحِة لوففرتِ مف فِي الفبفرتِ ففعفتو أفيفضا  يفِدي لفهو رف . وف امف عويوونِِهمف مف أفمف توهو جف رف ِم الحِذينف أفخف عويووِن الومف
كفاما  لف أفحف ۭة وف اِلحف يفرف صف ائِضف غف مف أفيفضا  ففرف توهو طفيف أفعف . وف نفاِم آبفائِِهمف اءف أفصف رف مف وف كفانفتف عويوونوهو سووا سوبووتِي وف نفجح ائِِضي وف ففضووا ففرف كفاِمي, بفلف رف أفحف

ائِيلف يفا ابفنف رف مف بفيفتف إِسف لتِ ِل ذفِلكف كف . [لفجف ب  وا أفنتِي أفنفا الرح لفمو تحى يفعف , حف ِحۭم لوبِيدفهومف وا فِي النحاِر كولح ففاتِحِ رف ازو مف بِعفطفايفاهومف إِذف أفجف توهو سف نفجح ا وف يوونف بِهف يفحف
مف يفِدي ففعفتو لفهو ِض الحتِي رف ا أفتفيفتو بِِهمف إِلفى الفرف انوونِي ِخيفانفة  لفمح , إِذف خف كومف دحفف عفلفيح آبفاؤو : فِي هفذفا أفيفضا  جف ب  : هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح مف قولف لفهو آدفمف وف

ائِحف وف وا هونفاكف رف قفدحمو ِغيظفةف, وف مو الفمو ابِينفهو بووا هونفاكف قفرف قفرح مف وف هو وا هونفاكف ذفبفائِحف , ففذفبفحو بفيفاءف ةۭ غف رف كولح شفجف أووا كولح تفلتۭ عفاۭل وف مف إِيحاهفا, ففرف ِطيفهو لوعف
ِم. ِلذفِلكف قولف ِلبفيفِت تفففعفة » إِلفى هفذفا الفيفوف رف ا [مو هف مو ا؟ ففدوِعيف اسف تفففعفةو الحتِي تفأفتوونف إِلفيفهف رف ا هفِذِه الفمو : مف مف . ففقولفتو لفهو مف بووا هونفاكف سفكفائِبفهو سفكف , وف وِرِهمف سورو

سوونف ةِ أفبفنفائِكومف فِي النحاِر تفتفنفجح ازف إِجف فقفِديِم عفطفايفاكومف وف بِت ؟ وف اِسِهمف جف اءف أفرف رف نفيفتومف وف زف تومف بِطفِريِق آبفائِكومف وف سف : هفلف تفنفجح ب  : هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح ائِيلف رف إِسف
, إِذف طورو بِبفاِلكومف لفنف يفكوونف الحِذي يفخف . وف فلو ِمنفكومف أ ب  لف أوسف ي  أفنفا يفقوولو السحيتِدو الرح ؟ حف ائِيلف رف فلو ِمنفكومف يفا بفيفتف إِسف أ لف أوسف ِم. ففهف نفاِمكومف إِلفى الفيفوف بِكولتِ أفصف

كووۭب سف ۭط مف بِسفخف دوودفةۭ وف مف اعۭ مف بِِذرف ب  إِنتِي بِيفۭد قفِويحۭة وف ي  أفنفا يفقوولو السحيتِدو الرح . حف رف جف الفحف شفبف وف اِضي ففنفعفبودو الفخف قفبفائِِل الفرف ِم, كف : نفكوونو كفالومف تفقوولوونف
آتِي بِكومف كووۭب. وف سف ۭط مف بِسفخف دوودفةۭ, وف مف اعۭ مف بِِذرف ا بِيفۭد قفِويحۭة وف قفتومف فِيهف اِضي الحتِي تفففرح عوكومف ِمنف الفرف مف أفجف كومف ِمنف بفيفِن الش عووِب, وف ِرجو أوخف . وف لفيفكومف ِلكو عف أفمف

كومف أوِمر  . وف ب  , يفقوولو السحيتِدو الرح كومف اِكمو رف كفذفِلكف أوحف ِض ِمصف يحِة أفرف كومف فِي بفرتِ تو آبفاءف اكفمف ا حف ۭه. كفمف جف ها  ِلوف جف كومف هونفاكف وف اِكمو أوحف يحِة الش عووِب وف إِلفى بفرتِ
, ائِيلف رف ضف إِسف لوونف أفرف خو لف يفدف بفتِِهمف وف ِض غورف مف ِمنف أفرف هو ِرجو . أوخف اةف عفلفيح الفعوصف ِدينف وف رتِ تفمف ِزلو ِمنفكومو الفمو أفعف ِد. وف ِخلوكومف فِي ِربفاِط الفعفهف أودف ا, وف تف الفعفصف تفحف

عووا ِلي ففلف مف بفعفدو إِنف لفمف تفسف هو. وف نفامف بودووا كول  إِنفسفاۭن أفصف : اذفهفبووا اعف ب  كفذفا قفالف السحيتِدو الرح ائِيلف ففهف رف ا أفنفتومف يفا بفيفتف إِسف . [أفمح ب  ونف أفنتِي أفنفا الرح ففتفعفلفمو
بودونِي كول  بفيفِت ب  هونفاكف يفعف ائِيلف الفعفاِلي يفقوولو السحيتِدو الرح رف بفِل إِسف ِسي, فِي جف بفِل قودف . لفنحهو فِي جف نفاِمكومف بِأفصف ِمي الفقود وسف بفعفدو بِعفطفايفاكومف وف سووا اسف تونفجتِ
ضفى وِركومف أفرف ِة سورو ائِحف . بِرف قفدحسفاتِكومف ِميعِ مو عف جف اكومف مف اِت ِجزف بفاكوورف اتِكومف وف لوبو تفقفِدمف هونفاكف أفطف , وف مف ضفى عفنفهو ِض. هونفاكف أفرف مف فِي الفرف , كول هو ائِيلف رف إِسف
, ب  ونف أفنتِي أفنفا الرح ِم, ففتفعفلفمو امف عويووِن الومف أفتفقفدحسو فِيكومف أفمف ا, وف قفتومف فِيهف اِضي الحتِي تفففرح عوكومف ِمنف الفرف مف أفجف كومف ِمنف بفيفِن الش عووِب وف ِرجو , ِحينف أوخف عفنفكومف
تومف سف اِلكومو الحتِي تفنفجح مف كولح أفعف قفكومف وف ونف طورو هونفاكف تفذفكورو كومف إِيحاهفا. وف ِطي آبفاءف ففعفتو يفِدي لوعف ِض الحتِي رف , إِلفى الفرف ائِيلف رف ِض إِسف ِحينف آتِي بِكومف إِلفى أفرف
اِلكومو مف فعف لف كفأ ةِ, وف يرف رتِ قِكومو الشتِ ِمي. لف كفطورو ِل اسف ب  إِذفا ففعفلفتو بِكومف ِمنف أفجف ونف أفنتِي أفنفا الرح . ففتفعفلفمو وِر الحتِي ففعفلفتومف ِميعِ الش رو قوتوونف أفنففوسفكومف ِلجف تفمف ا, وف بِهف
تفنفبحأف عفلفى نووِب, وف وف الفجف لحمف نفحف تفكف ِن وف وف التحيفمف هفكف نفحف جف عفلف وف , اجف ِ: [يفا ابفنف آدفمف بت كفانف إِلفيح كفلفمو الرح ]. وف ب  , يفقوولو السحيتِدو الرح ائِيلف رف الفففاِسدفةِ يفا بفيفتف إِسف

اءف رف ضف ةۭ خف رف ِرمو فِيكف نفارا  ففتفأفكولو كولح شفجف : هفئفنفذفا أوضف ب  ِ. هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح بت عف كفلفمف الرح مف نووِب اسف ِر الفجف عف قولف ِلوف نووِب وف قفِل فِي الفجف ِر الفحف عف وف
فِيكف

ا. لف  توهف مف رف ب  أفضف ى كول  بفشفۭر أفنتِي أفنفا الرح اِل. ففيفرف مف نووِب إِلفى الشتِ وِه ِمنف الفجف جو ا كول  الفوو قو بِهف رف توحف , وف لفتفِهبو ا الفمو و لفِهيبوهف ففأ ةۭ يفابِسفۭة. لف يوطف رف كولح شفجف وف
لحمف تفكف ِليمف وف شف وف أوورو هفكف نفحف جف عفلف وف , اجف ِ: [يفا ابفنف آدفمف بت كفانف إِلفيح كفلفمو الرح ثفال ؟]. وف ثتِلو هووف أفمف ا يومف : أفمف ! هومف يفقوولوونف ب  : [آِه يفا سفيتِدو الرح و». ففقولفتو ففأ توطف

فقفطفعو ِمنفِك ِدِه ففأ تفل  سفيفِفي ِمنف ِغمف أفسف لفيفِك, وف : هفئفنفذفا عف ب  : هفكفذفا قفالف الرح ائِيلف رف ِض إِسف قولف لفرف , وف ائِيلف رف ِض إِسف تفنفبحأف عفلفى أفرف قفاِدِس وف عفلفى الفمف
لفمو اِل. ففيفعف مف نووِب إِلفى الشتِ ِدِه عفلفى كولتِ بفشفۭر ِمنف الفجف جو سفيفِفي ِمنف ِغمف رو , ففِلذفِلكف يفخف يرف رتِ الشتِ يقف وف دتِ يفثو أفنتِي أفقفطفعو ِمنفِك الصتِ يرف ِمنف حف رتِ الشتِ يقف وف دتِ الصتِ

. امف عويوونِِهمف دف أفمف ةۭ تفنفهح ارف رف بِمف يفِن, وف قفوف دف بِانفِكسفاِر الفحف ا أفنفتف يفا ابفنف آدفمف ففتفنفهح ِجعو أفيفضا . أفمح ِدِه. لف يفرف , سفلفلفتو سفيفِفي ِمنف ِغمف ب  كول  بفشفۭر أفنتِي أفنفا الرح
كفِب كول  الر  وحۭ, وف تفيفأفسو كول  رو تفِخي كول  الفيفِدي وف تفرف اۭء ففيفذووبو كول  قفلفۭب, وف بفِر, لفنحهو جف : عفلفى الفخف دو؟ أفنحكف تفقوولو : عفلفى مف تفتفنفهح فلووكف يفكوونو إِذفا سفأ وف
دف دتِ : سفيفف  سفيفف  حو ب  : هفكفذفا قفالف الرح قولف , تفنفبحأف وف ِ: [يفا ابفنف آدفمف بت كفانف إِلفيح كفلفمو الرح ]. وف ب  , يفقوولو السحيتِدو الرح تفكوونو اِء, هفا ِهيف آتِيفة  وف الفمف تفِصيرو كف
. هفذفا ِ سفكف بِالفكففت قفلف ِليومف طفاهو ِليوصف قفدف أفعف دفِري بِكولتِ عووۭد. وف ا ابفنِي تفزف ؟ عفصف لف نفبفتفِهجو . ففهف قف ِقلف ِليفبفرو بفحف ذفبفحا . قفدف صو دف ِليفذف دتِ ِقلف أفيفضا . قفدف حو صو وف

ال  بِسفبفِب وف . أفهف ائِيلف رف سفاِء إِسف ؤف عفلفى كولتِ رو لفِولف يفا ابفنف آدفمف, لفنحهو يفكوونو عفلفى شفعفبِي وف وف خف وف رو قفاتِِل. اصف قوول  ِليوسفلحمف ِليفِد الف صف هووف مف دف وف دتِ السحيففو قفدف حو
؟ ففتفنفبحأف أفنفتف يفا ب  دفِريفةو يفقوولو السحيتِدو الرح زف ا الفمو اذفا إِنف لفمف تفكونف أفيفضا  الفعفصف مف . وف ان  تِحف . لفنحهو امف ِذكف ِفقف عفلفى ففخف السحيفِف تفكوونو عفلفى شفعفبِي. ِلذفِلكف اصف
اِلِك, ِلذفِلكف هف ثِيِر الفمف تفكف قفلفِب وف بفاِن الف . ِلذفوف ِحيقو بِِهمف لفيوعفِد السحيففو ثفاِلثفة . هووف سفيففو الفقفتفلفى, سفيففو الفقفتفِل الفعفِظيِم الفمو , وف ۭ فتا  عفلفى كففت ِفقف كف اصف ابفنف آدفمف وف

أفنفا أفيفضا  . وف د كف هف حف جح ا تفوف يفثومف لف حف . شفمتِ ِن. انفتفِصبف . يفمتِ مح قوول  ِللذحبفحِ. انفضف صف اقا . هووف مف ِعلف بفرح با . آِه! قفدف جو تفقفلتِ اِب سفيففا  مو عفلفتو عفلفى كولتِ الفبفوف جف
ِجيِء سفيفِف يتِنف ِلنفففِسكف طفِريقفيفِن ِلمف أفنفتف يفا ابفنف آدفمف عف ِ: [وف بت كفانف إِلفيح كفلفمو الرح ]. وف تو ب  تفكفلحمف بِي. أفنفا الرح نو غفضف أوسفكتِ فتِي وف فتِي عفلفى كف فتِقو كف أوصف
ونف بحِة بفنِي عفم  يتِنف طفِريقا  ِليفأفتِيف السحيففو عفلفى رف ِدينفِة. عف أفِس طفِريِق الفمف ة  عفلفى رف نفعف صووح اصف جو اِلثفنفتفاِن. وف رو اِحدفةۭ تفخف ۭض وف . ِمنف أفرف ِلِك بفابِلف مف
فلف امف. سفأ هف قفلف الستِ اففة . صف أفِس الطحِريقفيفِن ِليفعفِرفف ِعرف قففف عفلفى أومتِ الطحِريِق, عفلفى رف ِلكف بفابِلف قفدف وف نِيعفِة. لفنح مف ِليمف الفمف شف عفلفى يفهووذفا فِي أوورو وف

عِ ضف تفاِف, ِلوف ِت بِالفهو ففعِ الصحوف ِلرف قفتفِل, وف ففِم فِي الف انِِق, ِلففتفحِ الف جف عِ الفمف ضف ِليمف ِلوف شف اففةو عفلفى أوورو افِيِم. نفظفرف إِلفى الفكفبِِد. عفنف يفِمينِِه كفانفِت الفِعرف بِالتحرف
تحى لففا . لفِكنحهو يفذفكورو اِلثفمف حف مف حف اِلِفينف لفهو اففۭة كفاِذبفۭة فِي عويوونِِهِم الفحف مف ِمثفلف ِعرف تفكوونو لفهو جۭ. وف سفۭة ِلبِنفاِء بورف ِة ِمتفرف اِب, ِلقفامف انِِق عفلفى الفبفوف جف الفمف

, ففِمنف اِلكومف مف ِميعِ أفعف طفايفاكومف فِي جف اِر خف هف عفاِصيكومف ِلظف تومف بِإِثفِمكومف ِعنفدف انفِكشفاِف مف ِل أفنحكومف ذفكحرف : [ِمنف أفجف ب  ذووا». ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح خف يوؤف

: انفِزعِ ب  ايفِة, هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح اِن إِثفِم النتِهف مف هو فِي زف مو اءف يفوف ائِيلف الحِذي قفدف جف رف ئِيسو إِسف , رف يرو رتِ ا النحِجسو الشتِ أفنفتف أفي هف ذوونف بِالفيفِد. [وف خف ِكيِركومف توؤف تفذف
مو كف تحى يفأفتِيف الحِذي لفهو الفحو عفلوهو. هفذفا أفيفضا  لف يفكوونو حف قفِلبا  أفجف نف قفِلبا  مو نف قفِلبا  مو نف . مو فِيعف عِ الرح ضف , وف ِضيعف ففعِ الفوف . ارف . هفِذِه لف تِلفكف ففعِ التحاجف ةف. ارف امف الفعفمف

قوول  ِللفغفايفِة صف لوول  ِللذحبفحِ. مف سف ! سفيفف  مف : سفيفف  فِي تفعفيِيِرِهمف ونف وف ب  فِي بفنِي عفم  : هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح قولف أفنفتف يفا ابفنف آدفمف ففتفنفبحأف وف ِطيفهو إِيحاهو. [وف وعف ففأ
لف أوِعيدوهو ايفِة. ففهف اِن إِثفِم النتِهف مف مف فِي زف هو مو اءف يفوف اِر الحِذينف جف رف قفتفلفى الفشف نفاِق الف عفلووكف عفلفى أفعف ونف لفكف بفاِطل , إِذف يفعفِرفوونف لفكف كفِذبا  ِليفجف ِللفبفِريِق. إِذف يفرو

اۭل ِك ِليفِد ِرجف لتِمو أوسف لفيفِك بِنفاِر غفيفِظي, وف أفنففوخو عف بِي, وف لفيفِك غفضف كوبو عف أفسف ِك! وف اِكمو ِلِدِك أوحف وف ِلقفِت فِيِه فِي مف ِضعِ الحِذي خو وف ِدِه؟ أفلف فِي الفمف إِلفى ِغمف
:ِ بت كفانف إِلفيح كفلفمو الرح ]. وف تو ب  تفكفلحمف , لفنتِي أفنفا الرح ِض. لف توذفكفِرينف سفِط الفرف ِك يفكوونو فِي وف لفة  ِللنحاِر. دفمو اِهِرينف ِلِلهفلفِك. تفكوونِينف أفكف قِينف مف رتِ تفحف مو

ِم فِي ِدينفةو السحافِكفةو الدح ا الفمف : أفيحتوهف ب  : هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح قولف ا وف اسفاتِهف جف ا كولح رف ففهف اِء؟ ففعفرتِ مف ِدينفةف الدتِ , هفلف تفِدينو مف أفنفتف يفا ابفنف آدفمف, هفلف تفِدينو [وف
بفِت قفرح نفاِمِك الحتِي عفِملفِت, وف ِت نفففسفِك بِأفصف سف نفجح ِت, وف ِت بِدفِمِك الحِذي سفففكف ا, قفدف أفثِمف سف بِهف ا ِلتفتفنفجح نفاما  ِلنفففِسهف انِعفةو أفصف ا, الصح قفتوهف ا ِليفأفتِيف وف سفِطهف وف



ِم يفا ونف ِمنفِك, يفا نفِجسفةف اِلسف رو خف نفِك يفسف ةو عف الفبفِعيدف اِضي. الفقفِريبفةو إِلفيفِك وف ِميعِ الفرف ة  ِلجف رف سوخف ِم وف عفلفتوِك عفارا  ِللومف بفلفغفِت ِسنِيِك. ففِلذفِلكف جف ِك وف أفيحامف
لووا سفِطِك عفامف ا . فِي وف أومت ِم. فِيِك أفهفانووا أفبا  وف ِل سفففِك الدح تِطفاعفتِِه, كفانووا فِيِك لفجف سفبف اسف اِحۭد حف , كول  وف ائِيلف رف سفاءو إِسف ؤف ذفا رو ةف الشحغفِب. هووف كفثِيرف
فِيِك أفكفلووا عفلفى ِم, وف شفاة  ِلسفففِك الدح ِت سوبووتِي. كفانف فِيِك أونفاس  وو سف نفجح يفِت أفقفدفاِسي وف دفرف لفةف. ازف مف الفرف دووا الفيفتِيمف وف طفهف لفِم. فِيِك اضف الفغفِريبف بِالظ 

أفةِ قفِريبِِه. إِنفسفان  رف سف بِامف جف ا. إِنفسفان  ففعفلف الرتِ ثِهف سفةف بِطفمف تفنفجتِ ةف أفبِيِه. فِيِك أفذفل وا الفمو رف ِذيلفة . فِيِك كفشففف اِلنفسفانو عفوف سفِطِك عفِملووا رف الفِجبفاِل. فِي وف
لفِم, ِك بِالظ  لفبفِت أفقفِربفاءف سف ةف وف ابفحف رف الفمو بفا وف ذفِت الرتِ ِم. أفخف ةف ِلسفففِك الدح وف شف ذووا الرح تفهو بِنفتف أفبِيِه. فِيِك أفخف ِذيلفۭة. إِنفسفان  أفذفلح فِيِك أوخف سف كفنحتفهو بِرف نفجح

لف يفثفبوتو قفلفبوِك أفوف سفِطِك. ففهف بِسفبفِب دفِمِك الحِذي كفانف فِي وف طفففِت, وف ِفِك الحِذي خف طف بفِب خف فتِي بِسف فحقفتو بِكف ئفنفذفا قفدف صف . ففهف ب  نفِسيتِنِي يفقوولو السحيتِدو الرح وف
اسفتفِك ِمنفِك. أوِزيلو نفجف اِضي, وف يِك فِي الفرف أوذفرتِ ِم, وف دوِك بفيفنف الومف أوبفدتِ . وف فففعفلو أ سف تو وف بح تفكفلحمف ا أوعفاِملوِك؟ أفنفا الرح ى يفدفاِك فِي الفيحاِم الحتِي فِيهف تفقفوف

مف غفل . كول هو ائِيلف زف رف ارف ِلي بفيفتو إِسف , قفدف صف ِ: [يفا ابفنف آدفمف بت كفانف إِلفيح كفلفمو الرح ]. وف ب  لفِمينف أفنتِي أفنفا الرح تفعف ِم, وف امف عويووِن الومف نحِسينف بِنفففِسِك أفمف تفتفدف وف
تومف يفثو إِنحكومف كولحكومف ِصرف : ِمنف حف ب  ِل ذفِلكف هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح ۭة. لفجف غفلف فِضح وا زف ارو سفِط كووۭر. صف صفاص  فِي وف رف ِديد  وف حف ِدير  وف قفصف اس  وف نوحف

ا, ا ِلسفبفِكهف لفيفهف سفِط كووۭر ِلنفففخِ النحاِر عف ِديۭر إِلفى وف قفصف صفاۭص وف رف ِديۭد وف حف اۭس وف نوحف ۭة وف عف فِضح مف ِليمف جف شف سفِط أوورو عوكومف فِي وف مف غفل , ففِلذفِلكف هفئفنفذفا أفجف زف
ةو فِي بفكو الفِفضح ا توسف ا. كفمف سفِطهف بفكوونف فِي وف بِي, ففتوسف لفيفكومف فِي نفاِر غفضف أفنففوخو عف عوكومف وف مف فجف . ففأ بِكوكومف أفسف كومف وف حو رف أفطف ِطي وف سفخف بِي وف عوكومف بِغفضف مف كفذفِلكف أفجف
ا: أفنفِت , قولف لفهف ِ: [يفا ابفنف آدفمف بت كفانف إِلفيح كفلفمو الرح ]. وف لفيفكومف ِطي عف ب  سفكفبفتو سفخف ونف أفنتِي أفنفا الرح ا, ففتفعفلفمو سفِطهف بفكوونف فِي وف سفِط الفكووِر كفذفِلكف توسف وف
ذووا لووا نوفووسا . أفخف طوفو الفففِريسفةف. أفكف ِجۭر يفخف مف زف فسفۭد مو أ ا كف سفِطهف ا فِي وف بِيفائِهف ِب. فِتفنفةو أفنف ِم الفغفضف ا فِي يفوف لفيفهف طفرف عف . لفمف يومف هورف ضو الحتِي لفمف تفطف الفرف

قف وا الفففرف لفمو لفمف يفعف لحِل, وف حف الفمو قفدحِس وف وا بفيفنف الفمو يتِزو سووا أفقفدفاِسي. لفمف يومف نفجح الففووا شفِريعفتِي وف ا خف نفتوهف ا. كفهف سفِطهف ا فِي وف اِملفهف وا أفرف ثفرو . أفكف النحِفيسف الفكفنفزف وف
ِم, ِلهفلفِك فا  ِلسفففِك الدح طف اِطففۭة خف ا كفِذئفاۭب خف سفِطهف هفا فِي وف سفاؤو ؤف . رو سفِطِهمف مف عفنف سوبووتِي ففتفدفنحسفتو فِي وف بووا عويوونفهو جف حف الطحاِهِر, وف بفيفنف النحِجِس وف

! لحمف ب  لفمف يفتفكف الرح ب  وف : هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح مف كفِذبا , قفائِِلينف عفاِرفِينف لفهو ائِينف بفاِطل  وف مف بِالط ففاِل, رف هفا قفدف طفيحنووا لفهو أفنفبِيفاؤو ۭب. وف تِسفاِب كفسف الن فووِس ِلكف
ل  يفبفنِي جو لفبفتو ِمنف بفيفنِِهمف رف طف . وف ِ قت وا الفغفِريبف بِغفيفِر الفحف لفمو ظف , وف ِكينف الفِمسف دووا الفففِقيرف وف طفهف اضف با , وف بووا غفصف غفصف وا ظولفما  وف لفمو ِض ظف شفعفبو الفرف
مف عفلفى لفبفتو طفِريقفهو بِي. جف مف بِنفاِر غفضف نفيفتوهو . أففف لفيفِهمف ِطي عف ! ففسفكفبفتو سفخف ا, ففلفمف أفِجدف ِربفهف ِض ِلكفيفلف أفخف اِمي عفِن الفرف يفِقفو فِي الثحغفِر أفمف ِجدفارا  وف

ِدغفتف ا. هونفاكف دوغف رف فِي ِصبفاهومف نفتفا بِِمصف اِحدفةۭ, زف أفتفاِن ابفنفتفا أومتۭ وف رف ِ: [يفا ابفنف آدفمف, كفانفِت امف بت كفانف إِلفيح كفلفمو الرح ]. وف ب  وِسِهمف يفقوولو السحيتِدو الرح ؤو رو
ةو ا: السحاِمرف اهومف مف اسف بفنفاۭت. وف لفدفتفا بفنِينف وف وف انفتفا ِلي, وف كف ا. وف توهف أوهووِليبفةو أوخف ةو, وف ا: أوهوولفةو الفكفبِيرف مف هو مو اسف ا. وف تِِهمف ائِبو عوذفرف غفتف تفرف زف غف هونفاكف تفزف ا, وف مف ثوِدي هو

مف شوبحانو نا , كول هو ِشحف لفة  وف ونِيح وو انفجو مف ا, أفش ورف الفبفطفالف اللحبِِسينف الفسف ِحبتِيهف عفِشقفتف مو تِي وف نفتف أوهوولفةو ِمنف تفحف زف ِليمو أوهووِليبفةو. وف شف أوورو أوهوولفةو, وف
كف ِزنفاهفا لفمف تفتفرو . وف نفاِمِهمف مف بِكولتِ أفصف نف عفِشقفتفهو سفتف بِكولتِ مف تفنفجح , وف تفاِري بفنِي أفش ورف كولتِِهمف خف هفا ِلمو مف عوقفرف . ففدفففعفتف لفهو يفلف اِكبوونف الفخف سفان  رف ةۭ, فورف وف شفهف
ا, ِليفِد بفنِي أفش ورف ا ِليفِد عوشحاقِهف توهف . ِلذفِلكف سفلحمف ا ِزنفاهومف لفيفهف سفكفبووا عف ا وف تِهف رف ائِبف عوذف غووا تفرف زف غف زف عووهفا فِي ِصبفاهفا وف اجف مف ضف رف أفيفضا , لفنحهو ِمنف ِمصف

ا توهف أفتف أوخف ا رف ما . [ففلفمح كف ا حو لفيفهف وا عف رو أفجف ة  ِللنتِسفاِء. وف تف ِعبفرف ارف وهفا بِالسحيفِف, ففصف ذفبفحو ا وف بفنفاتِهف ا وف ذووا بفنِيهف ا. أفخف تفهف رف . هومف كفشففووا عفوف مف الحِذينف عفِشقفتفهو
رف نف الفبفطفالف اللحبِِسينف أفففخف حف الشتِ لفةف وف ا. عفِشقفتف بفنِي أفش ورف الفوو تِهف ثفرف ِمنف ِزنفا أوخف فِي ِزنفاهفا أفكف ا, وف ثفرف ِمنفهف ا أفكف ِقهف أوهووِليبفةو ذفِلكف أفففسفدفتف فِي ِعشف

أفيفتو ةۭ. ففرف وف مف شوبحانو شفهف يفلف كول هو اِكبِينف الفخف سفانا  رف ِلبفاۭس, فورف
 ِۭ ة  رف رو الفِكلفدفانِيتِينف موصفوح ائِِط, صووف ِرينف عفلفى الفحف وح اۭل موصف تف إِلفى ِرجف ا نفظفرف لفمح ادفتف ِزنفاهفا. وف زف اِحدفة . وف ا طفِريق  وف ِلِكلفتفيفِهمف , وف سفتف ا قفدف تفنفجح أفنحهف

ضو كفبفاۭت ِشبفهو بفنِي بفابِلف الفِكلفدفانِيتِينف أفرف رف سفاءو مف ؤف نفظفِر رو مف فِي الفمف . كول هو وِسِهمف ؤو دوولفة  عفلفى رو سف مف مف هو ائِمو , عفمف قفائِِهمف نفاِطقف عفلفى أفحف نفطحِقينف بِمف ةۭ, مو غفرف بِمو
, سووهفا بِِزنفاهومف نفجح ِ وف بت عِ الفحو جف ضف فتفاهفا بفنوو بفابِلف فِي مف . ففأ ِض الفِكلفدفانِيتِينف سول  إِلفى أفرف سفلفتف إِلفيفِهمف رو أفرف , وف ا إِيحاهومف يفنفيفهف حِ عف مف ِعنفدف لفمف ِميلفِدِهمف عفِشقفتفهو
ِرهفا أفيحامف ِصبفاهفا تف ِزنفاهفا بِِذكف ثفرف أفكف ا. وف تفهف ففتف نفففِسي أوخف ا جف ا نفففِسي كفمف ففتفهف ا, ففجف تفهف رف كفشفففتف عفوف كفشفففتف ِزنفاهفا وف ا. وف مف نفففسوهف ففتفهو جف سفتف بِِهمف وف ففتفنفجح

غفِة زف غف ِذيلفةف ِصبفاِك بِزف ِت رف اففتفقفدف يفِل. وف ِ الفخف نِيت مف كفمف نِي هو مف ِميِر وف ِم الفحف مف كفلفحف هو مو عفشووقِيِهِم الحِذينف لفحف عفِشقفتف مف . وف رف ِض ِمصف فرف نفتف بِأ ا زف الحتِي فِيهف
آتِي مف نفففسوِك, وف ففتفهو لفيفِك عوشحاقفِك الحِذينف جف : هفئفنفذفا أوهفيتِجو عف ب  ِل ذفِلكف يفا أوهووِليبفةو, هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح يِ ِصبفاِك. [لفجف ِل ثفدف ائِبفِك لفجف ِريتِينف تفرف الفِمصف

سفاءو ؤف مف رو ن  كول هو ِشحف لفة  وف ةۭ, وو وف , شوبحانو شفهف مف كول  بفنِي أفش ورف عفهو مف قووعف, وف شووعف وف , ففقوودف وف كولح الفِكلفدفانِيتِينف ۭة: بفنِي بفابِلف وف لفيفِك ِمنف كولتِ ِجهف بِِهمف عف
نح الفِمجف سف وف لفيفِك الت رف ونف عف اعفِة شوعووۭب يوِقيمو مف بِجف لفۭت, وف عفجف كفبفاۭت وف رف ۭة: مف ِلحف فسف لفيفِك بِأ . ففيفأفتوونف عف يفلف اِكبوونف الفخف مف رف اءو. كول هو رف شوهف كفبفاۭت وف رف مف

بفِقيحتوِك أوذونفيفِك, وف ِط. يفقفطفعوونف أفنفففِك وف لفيفِك ففيوعفاِملوونفِك بِالسحخف تِي عف عفلو غفيفرف أفجف . وف كفاِمِهمف فحف لفيفِك بِأ ونف عف كومو مف ففيفحف كف مو الفحو مو لفهو أوسفلتِ ِلِك, وف وف وذفةف ِمنف حف الفخو وف
ِزنفاِك ِمنف ِذيلفتفِك عفنفِك وف لو رف أوبفطتِ اِت ِزينفتِِك. وف ذوونف أفدفوف يفأفخو يفنفِزعوونف عفنفِك ثِيفابفِك وف كفلو بفِقيحتوِك بِالنحاِر. وف توؤف بفنفاتِِك, وف ذوونف بفنِيِك وف قوطو بِالسحيفِف. يفأفخو تفسف

, ِليفِد الحِذينف تِِهمف ِك ِليفِد الحِذينف أفبفغفضف لتِمو : هفئفنفذفا أوسف ب  رف بفعفدو. لفنحهو هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح لف تفذفكوِرينف ِمصف نفيفِك إِلفيفِهمف وف ففِعينف عفيف , ففلف تفرف رف ِض ِمصف أفرف
ِزنفاِك. أفففعفلو بِِك هفذفا ِذيلفتوِك وف رف ةو ِزنفاِك وف رف عفاِريفة  ففتفنفكفِشفو عفوف يفانفة  وف كوونفِك عورف يفتفرو ذوونف كولح تفعفبِِك, وف يفأفخو اِء وف مف نفففسوِك. ففيوعفاِملوونفِك بِالفبفغفضف ففتفهو جف
بِينف كفأفسف رف : إِنحِك تفشف ب  ا ِليفِدِك. هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح ففعو كفأفسفهف فدف ِت ففأ لفكف تِِك سف . فِي طفِريِق أوخف نفاِمِهمف ِت بِأفصف سف ِم. لفنحِك تفنفجح اءف الومف رف نفيفِت وف لفنحِك زف
ةِ. تِِك السحاِمرف اِب, كفأفسف أوخف رف الفخف ي ِر وف نا , كفأفسف التححف زف حو را  وف تفِلئِينف سوكف اِء. تفسفعو كفثِيرا . تفمف زف تِهف اِلسف ِك وف حف ةف. تفكوونِينف ِللضتِ تِِك الفعفِميقفةف الفكفبِيرف أوخف

ِل أفنحِك نفِسيتِنِي : ِمنف أفجف ب  . ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح ب  تو يفقوولو السحيتِدو الرح يفيفِك, لفنتِي تفكفلحمف تفثتِينف ثفدف تفجف ا وف ِمينف شوقفففهف تفقفضف ا وف ينفهف تفصتِ تفمف ا وف بِينفهف رف ففتفشف
ا هومف بِرف أوهووِليبفةف؟ بفلف أفخف كومو عفلفى أوهوولفةف وف , أفتفحف ب  ِلي: [يفا ابفنف آدفمف قفالف الرح ِزنفاك]. وف ِذيلفتفِك وف ِمِلي أفيفضا  رف ِرِك ففتفحف اءف ظفهف رف تِنِي وف حف طفرف وف

ففعفلفتفا أفيفضا  بِي هفذفا: ا. وف ل  لفهف لفدفتفاهومف ِلي النحارف أفكف ا الحِذينف وف تفا بفنِيِهمف ازف أفيفضا  أفجف ا وف نفاِمِهمف نفتفا بِأفصف زف ا دفم , وف فِي أفيفِديِهمف نفتفا وف ا قفدف زف مف ا لفنحهو اسفاتِِهمف جف بِرف
ذفا هفكفذفا ففعفلفتفا فِي وف سفاهو. ففهو قفِدِسي ِلتونفجتِ ِم إِلفى مف ا أفتفتفا فِي ذفِلكف الفيفوف نفاِمِهمف ا لفصف تفا بفنِيِهمف ا ذفبفحف لفمح دفنحسفتفا سوبووتِي. وف ِم وف قفِدِسي فِي ذفِلكف الفيفوف سفتفا مف نفجح
لفِت عفيفنفيفِك كفحح ِت وف مف مف تفحف ِلِهِم اسف اءووا. هومو الحِذينف لفجف ذفا جف وف سوول  ففهو ِسلف إِلفيفِهمف رف اۭل آتِينف ِمنف بفِعيۭد. الحِذينف أورف ا إِلفى ِرجف لفتومف سف سفِط بفيفتِي. بفلف أفرف وف

عف ا, مف عفهف فتِِهينف مف تفرف هووۭر مو مف تو جو صفوف يفتِي. وف زف وِري وف ا بفخو لفيفهف عفِت عف ضف وف ة , وف نفضحضف ائِدفة  مو هو مف امف ِت عفلفى سفِريۭر ففاِخۭر أفمف لفسف جف ِ وف ِليت لحيفِت بِالفحو تفحف وف
ا. ففقولفتو عفِن الفبفاِليفِة فِي وِسِهمف ؤو اۭل عفلفى رو مف تفاجف جف ا وف ة  عفلفى أفيفِديِهمف ِورف عفلووا أفسف يحِة الحِذينف جف ى ِمنف الفبفرتِ لفِق. أوتِيف بِسوكفارف عفاعِ الفخف أونفاۭس ِمنف رف

انِيفتفيفِن. أفتفيفِن الزح رف عفلفى أوهووِليبفةف الفمف لووا عفلفى أوهوولفةف وف انِيفۭة. هفكفذفا دفخف أفةۭ زف رف لو عفلفى امف خف ا يودف ا كفمف لفيفهف لووا عف ا أفيفضا . ففدفخف عفهف نوونف مف نفى: آلنف يفزف الزتِ
: إِنتِي ب  ا دفم . لفنحهو هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح فِي أفيفِديِهمف انِيفتفاِن وف ا زف مف فحاكفِة الدحِم, لفنحهو مف سف كف حو انِيفۭة وف مف زف كف ا حو لفيفِهمف ونف عف كومو يقوونف هومف يفحف دتِ الو الصتِ جف الرتِ وف



ا, بفنفاتِِهمف ا وف هومف ونف أفبفنفاءف بفحو يفذف , وف ا بِسويووفِِهمف مف عوونفهو يوقفطتِ ةِ وف ارف اعفةو بِالفِحجف مف ا الفجف مف هو مو جو تفرف ِب. وف النحهف ِر وف وف ا ِللفجف مف هو لتِمو أوسف اعفة  وف مف ا جف لفيفِهمف ِعدو عف أوصف
ِملفِن ا, ففتفحف ِذيلفتفكومف ا رف لفيفكومف د ونف عف يفرو ا. وف ِذيلفتِكومف لف يفففعفلفنف ِمثفلف رف ِميعو النتِسفاِء وف فدحبو جف ِض, ففتفتفأ ِذيلفةف ِمنف الفرف لو الرح وبفطتِ ا بِالنحاِر. ففأ مف ِرقوونف بويووتفهو يوحف وف

ِر: [يفا ابفنف ِر الفعفاِشِر فِي الفعفاِشِر ِمنف الشحهف ِ إِلفيح فِي السحنفِة التحاِسعفِة فِي الشحهف بت كفانف كفلفمو الرح ]. وف ب  اِن أفنتِي أفنفا السحيتِدو الرح لفمف تفعف ا, وف نفاِمكومف طفايفا أفصف خف
قولف ِد وف رتِ تفمف ثفل  ِللفبفيفِت الفمو ِربف مف اضف مف بِعفيفنِِه. وف ِليمف هفذفا الفيفوف شف بف إِلفى أوورو ِلكف بفابِلف قفِد اقفتفرف نِِه. ففإِنح مف مف بِعفيف ِم, هفذفا الفيفوف مف الفيفوف توبف ِلنفففِسكف اسف , اكف آدفمف

لووهفا بِِخيفاِر . امف الفكفتِفف ذف وف يتِبفۭة. الفففخف عفۭة طف ا, كولح قِطف ا قِطفعفهف عف إِلفيفهف مف . اِجف اء  ا مف أفيفضا  صوبح فِيهف ا وف عفهف . ضف رف : ضفعِ الفِقدف ب  : هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح مف لفهو
يفل  : [وف ب  ا]. ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح سفِطهف ا فِي وف هف لفقف أفيفضا  ِعظفامو لفء  ففتوسف ا إِغف ِلهف ا. أفغف تفهف ةف الفِعظفاِم تفحف كوومف ذف ِمنف ِخيفاِر الفغفنفِم وف الفِعظفاِم. خو

ا. قفدف سفِطهف ا فِي وف هف عفة . لفنح دفمف ا قورف لفيفهف عفة . لف تفقفعو عف عفة  قِطف وهفا قِطف ِرجو هفا. أفخف ارو ا ِزنفجف جف ِمنفهف رف ا خف مف هفا وف ارو ا ِزنفجف ِر الحتِي فِيهف ِقدف اِء, الف مف ِدينفِة الدتِ ِلمف
ِر ِلئفلح خف ِ الصح ا عفلفى ِضحت هف عفتو دفمف ضف ة , وف قفمف نفقفمف ِب, ِلتونف اِب. ِلصوعووِد الفغفضف ِض ِلتوواِريِه بِالت رف ِر. لفمف توِرقفهو عفلفى الفرف خف ِ الصح عفتفهو عفلفى ِضحت ضف وف

مف. تفبتِلفهو تفتفبِيل , . أفنفِضجِ اللححف ِرِم النحارف . أفضف طفبف ا. كفثتِِر الفحف تفهف مو كوومف اِء. إِنتِي أفنفا أوعفظتِ مف ِدينفِة الدتِ يفل  ِلمف : وف ب  ى. ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح يووارف
ا جف ِمنفهف رو لفمف تفخف قحاۭت تفِعبفتف وف شف هفا. بِمف ارو يفففنفى ِزنفجف ا وف هفا فِيهف قف ففيفذووبف قفذفرو رف يوحف ا وف اسوهف ى نوحف مف ِر ِليفحف مف ا ففاِرغفة  عفلفى الفجف عفهف ِق الفِعظفامو. ثومح ضف رف لفتوحف وف
لفيفِك. بِي عف تحى أوِحلح غفضف اسفتِِك حف هوِري بفعفدو ِمنف نفجف لفنف تفطف هوِري وف توِك ففلفمف تفطف رف ِذيلفة  لفنتِي طفهح اسفتِِك رف هفا. فِي نفجف ارو اِرهفا. فِي النحاِر ِزنفجف ةو ِزنفجف كفثفرف
كفانف إِلفيح ]. وف ب  لفيفِك, يفقوولو السحيتِدو الرح ونف عف كومو اِلِك يفحف مف سفبف أفعف حف قِِك وف سفبف طورو مو. حف لف أفنفدف ِفقو وف لف أوشف ِلقو وف فففعفلوهو. لف أوطف . يفأفتِي ففأ تو بح تفكفلحمف أفنفا الرح

ة  عفلفى نفاحف لف مف دف سفاِكتا . لف تفعفمف . تفنفهح وعوكف لف تفنفِزلف دومو لف تفبفِك وف بفۭة, ففلف تفنوحف وف رف ةف عفيفنفيفكف بِضف وف ذو عفنفكف شفهف ِ: [يفا ابفنف آدفمف, هفئفنفذفا آخو بت كفلفمو الرح
اتفتف مف بفاحا  وف تو الشحعفبف صف بفِز النحاِس». ففكفلحمف لف تفأفكولف ِمنف خو لف توغفطتِ شفاِربفيفكف وف لفيفكف وف لفيفكف فِي ِرجف عفلف نفعف اجف لفيفكف وف ابفتفكف عف اۭت. لوفح ِعصف وف أفمف

: [قفدف كفانف إِلفيح كفلفمو مف بفتوهو فجف ا؟» ففأ انِعوهف هفِذِه الحتِي أفنفتف صف ا لفنفا وف نفا مف بِرو : [أفلف توخف فلفنِي الشحعفبو . ففسفأ تو ا أوِمرف ففعفلفتو فِي الفغفِد كفمف . وف سفاء  تِي مف جف وف زف
بفنفاتوكومو الحِذينف كومف وف نفاؤو أفبف . وف لفذحةف نوفووِسكومف يونِكومف وف ةف أفعف وف كومف شفهف رف ِعزتِ قفِدِسي ففخف س  مف نفجتِ : هفئفنفذفا مو ب  . هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح ائِيلف رف مف بفيفتف إِسف لتِ ِ: كف بت الرح

نِعفالوكومف وِسكومف وف ؤو ائِبوكومف عفلفى رو تفكوونو عفصف بفِز النحاِس. وف لف تفأفكولوونف ِمنف خو اِربفكومف وف : لف توغفط ونف شفوف ا ففعفلفتو تفففعفلوونف كفمف قوطوونف بِالسحيفِف, وف لحففتومف يفسف خف
. إِذفا نفعوونف نفعف تفصف ا صف قِيفالو لفكومف آيفة . ِمثفلف كولتِ مف يفكوونو ِحزف كومف عفلفى بفعفۭض. وف . تفئِن ونف بفعفضو تفففنوونف بِآثفاِمكومف لف تفبفكوونف وف ونف وف . لف تفنووحو ِلكومف جو فِي أفرف

: ففعفةف نفففِسِهمف رف ةف عويوونِِهمف وف وف , شفهف ِرِهمف ورف ففخف , سورو هومف مف ِعزح ذو عفنفهو ۭم آخو , أفففلف يفكوونو فِي يفوف أفنفتف يفا ابفنف آدفمف . وف ب  ونف أفنتِي أفنفا السحيتِدو الرح اءف هفذفا تفعفلفمو جف
لف تفكوونو ِمنف بفعفدو أفبفكفمف. لحمو, وف تفتفكف ففِلِت وف نف كف ِللفمو ففتِحو ففمو ِم يفنف . فِي ذفِلكف الفيفوف ِمعف أوذونفيفكف نفففِلتو ِليوسف ِم الفمو , أفنف يفأفتِيف إِلفيفكف فِي ذفِلكف الفيفوف بفنفاتِِهمف أفبفنفاءفهومف وف

: ونف قولف ِلبفنِي عفم  , وف لفيفِهمف تفنفبحأف عف ونف وف وف بفنِي عفم  هفكف نفحف جف عفلف وف , اجف ِ: [يفا ابفنف آدفمف بت كفانف إِلفيح كفلفمو الرح ]. وف ب  ونف أفنتِي أفنفا الرح مف آيفة , ففيفعفلفمو تفكوونو لفهو وف
, ِربفتف ا خف ائِيلف لفنحهف رف ِض إِسف عفلفى أفرف , وف سف قفِدِسي لفنحهو تفنفجح ِل أفنحِك قولفِت: هفهف! عفلفى مف : ِمنف أفجف ب  ِ. هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح بت عووا كفلفمف السحيتِِد الرح مف اسف

مف فِيِك. هومف سفاِكنفهو عفلوونف مف يفجف هومف فِيِك وف ونف ِصيفرف ِرِق ِملفكا  ففيوِقيمو شف ِك ِلبفنِي الفمف لتِمو مف ذفهفبووا إِلفى السحبفيِ, ففِلذفِلكف هفئفنفذفا أوسف عفلفى بفيفِت يفهووذفا لفنحهو وف
. لفنحهو هفكفذفا قفالف السحيتِدو ب  ونف أفنتِي أفنفا الرح بِضا  ِللفغفنفِم, ففتفعفلفمو رف ونف مف بفنِي عفم  نفاخا  ِلِلبِِل, وف بحةف» مف عفلو [رف أفجف بوونف لفبفنفِك. وف رف هومف يفشف لحتفِك وف يفأفكولوونف غف

لفيفكف د  يفِدي عف . ففِلذفِلكف هفئفنفذفا أفمو ائِيلف رف ِض إِسف ِت عفلفى أفرف وف تف بِكولتِ إِهفانفتِكف ِللفمف ففِرحف لفيفكف وف بفطفتف بِِرجف خف فحقفتف بِيفدفيفكف وف ِل أفنحكف صف : ِمنف أفجف ب  الرح
ِل أفنح : [ِمنف أفجف ب  ]. هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح ب  لفمو أفنتِي أفنفا الرح ِربوكف ففتفعف اِضي. أفخف أوبِيدوكف ِمنف الفرف تفأفِصلوكف ِمنف الش عووِب وف أفسف ِم وف ة  ِللومف كف غفنِيمف لتِمو أوسف وف
ِض, اِء الفرف اهفا, بفهف دونِِه ِمنف أفقفصف دوِن, ِمنف مو وآبف ِمنف الفمو انِبف مو تفحو جف ِم. ِلذفِلكف هفئفنفذفا أففف ذفا بفيفتو يفهووذفا ِمثفلو كولتِ الومف : هووف سفِعيرف يفقوولوونف وآبف وف مو

لفكا  ِلكفيفلف يوذفكفرف مف مو عفلوهو أفجف , وف ونف ِرِق عفلفى بفنِي عفم  شف , ِلبفنِي الفمف يفتفايِمف قفرف عوونف وف بفعفِل مف وتف وف بفيفِت بفِشيمو
ِل أفنح أفدوومف قفدف عفِملف بِاِلنفتِقفاِم عفلفى  : [ِمنف أفجف ب  ]. هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح ب  ونف أفنتِي أفنفا الرح كفاما , ففيفعفلفمو ِري أفحف وآبف أوجف بِمو ِم. وف ونف بفيفنف الومف بفنوو عفم 
ابا . رف هفا خف يتِرو أوصف , وف انف يفوف الفحف ا اِلنفسفانف وف أفقفطفعو ِمنفهف د  يفِدي عفلفى أفدوومف وف أفمو : وف ب  انفتفقفمف ِمنفهو, ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح ة  وف أفسفاءف إِسفاءف بفيفِت يفهووذفا وف

تِي ِطي, ففيفعفِرفوونف نفقفمف كفسفخف بِي وف فدوومف كفغفضف , ففيفففعفلوونف بِأ ائِيلف رف تِي فِي أفدوومف بِيفِد شفعفبِي إِسف عفلو نفقفمف أفجف قوطوونف بِالسحيفِف. وف إِلفى دفدفانف يفسف ِن وف ِمنف التحيفمف
اِب ِمنف رف ِت ِللفخف وف ة  بِاِلهفانفِة إِلفى الفمف وا نفقفمف انفتفقفمو ِملووا بِاِلنفتِقفاِم وف ِطينِيتِينف قفدف عف ِفِلسف ِل أفنح الف : [ِمنف أفجف ب  ]. هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح ب  يفقوولو السحيتِدو الرح

لفيفِهمف ِري عف أوجف ِر. وف ِلكو بفِقيحةف سفاِحِل الفبفحف أوهف تفأفِصلو الفكفِريتِيتِينف وف أفسف ِطينِيتِينف وف ِفِلسف د  يفِدي عفلفى الف : هفئفنفذفا أفمو ب  ةۭ أفبفِديحۭة, ففِلذفِلكف هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح عفدفاوف
ِ بت ِر أفنح كفلفمف الرح ِل الشحهف ةف فِي أفوح اِديفِة عفشفرف كفانف فِي السحنفِة الفحف ]. وف لفيفِهمف تِي عف عفلو نفقفمف , إِذف أفجف ب  ونف أفنتِي أفنفا الرح ۭط ففيفعفلفمو ة  بِتفأفِديِب سفخف اۭت عفِظيمف نفقفمف
. ِلذفِلكف ِربفتف تفِلئو إِذف خف . أفمف لفتف إِلفيح وح اِريعو الش عووِب. قفدف تفحف صف تف مف ِليمف: هفهف! قفِد انفكفسفرف شف ِل أفنح صوورف قفالفتف عفلفى أوورو : [يفا ابفنف آدفمف, ِمنف أفجف كفانف إِلفيح
ا. هف اجف ونف أفبفرف ِدمو يفهف ارف صوورف وف وف ِربوونف أفسف هو. ففيفخف اجف وف رو أفمف ا يوعفلتِي الفبفحف ة  كفمف ما  كفثِيرف لفيفِك أومف ِعدو عف وصف لفيفِك يفا صوورو ففأ : هفئفنفذفا عف ب  هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح

ة  تفكوونو غفنِيمف . وف ب  تو يفقوولو السحيتِدو الرح ِر, لفنتِي أفنفا تفكفلحمف سفِط الفبفحف بفاِك فِي وف بفسفطا  ِللشتِ ِر. ففتفِصيرو مف هفا ِضحح الصحخف يتِرو أوصف ا وف ا عفنفهف ابفهف ِحي تورف أفسف وف
رف ذفنفصح ِلبو عفلفى صوورف نفبووخف : [هفئفنفذفا أفجف ب  ]. لفنحهو هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح ب  ونف أفنتِي أفنفا الرح قفِل توقفتفلو بِالسحيفِف, ففيفعفلفمو اتِي فِي الفحف ا اللحوف بفنفاتوهف ِم. وف ِللومف
عفاقِلف لفيفِك مف يفبفنِي عف قفِل بِالسحيفِف, وف شفعفۭب كفثِيۭر, ففيفقفتولو بفنفاتِِك فِي الفحف اعفۭة وف مف جف سفاۭن وف فورف بفاۭت وف كف رف مف يفۭل وف لووِك بِخف ِلكف الفمو اِل مف مف ِلكف بفابِلف ِمنف الشتِ مف

ِلِه يف ةِ خف ِلكفثفرف بِِه. وف رف اِت حف فدفوف ِك بِأ اجف ِدمو أفبفرف يفهف اِرِك وف وف انِقف عفلفى أفسف جف عفلو مف يفجف سا , وف لفيفِك تورف ففعو عف يفرف سفة  وف لفيفِك ِمتفرف يوِقيمو عف جا  وف لفيفِك بورف يفبفنِي عف وف
ِلِه يف افِِر خف وف ة . بِحف ثفغوورف ِدينفة  مف لو مف خف ا تودف ابفِك كفمف وِلِه أفبفوف ِك ِعنفدف دوخو ارو وف لو أفسف لفزف كفبفاِت تفتفزف رف الفمف لفِت وف الفعفجف سفاِن وف ِت الففورف وف هفا. ِمنف صف يِك غوبفارو يوغفطتِ

ِك ارف وف يفهود ونف أفسف تفِك وف ارف ونف تِجف نفمو يفغف تفِك وف وف بوونف ثفرف يفنفهف ِك. وف ابو ِعزتِ ِض أفنفصف قوطو إِلفى الفرف اِرِعِك. يفقفتولو شفعفبفِك بِالسحيفِف ففتفسف يفدووسو كولح شفوف
عف بفعفدو. مف اِدِك لفنف يوسف وف تو أفعف وف صف لف أفغفانِيِك, وف لو قفوف أوبفطتِ سفِط الفِميفاِه. وف ابفِك فِي وف تورف شفبفِك وف خف تفِك وف ارف عوونف ِحجف يفضف ةف وف ونف بويووتفِك الفبفِهيجف ِدمو يفهف وف

: ب  ِلصوورف ]. هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح ب  تو يفقوولو السحيتِدو الرح ب  تفكفلحمف بفاِك. لف توبفنفيفنف بفعفدو, لفنتِي أفنفا الرح بفسفطا  ِللشتِ ِر ففتفكوونِينف مف خف ِ الصح ِك كفِضحت يتِرو أوصف وف
اِسيتِِهمف ِر عفنف كفرف سفاِء الفبفحف ؤف ِميعو رو سفِطِك؟ ففتفنفِزلو جف قووعِ الفقفتفِل فِي وف ى, ِعنفدف وو حف رف اخِ الفجف ِت سوقووِطِك, ِعنفدف صورف وف ائِرو ِعنفدف صف زف لو الفجف لفزف ا تفتفزف [أفمف

ففعوونف يفرف ونف ِمنفِك. وف يحرو يفتفحف ظفۭة وف تفِعدوونف كولح لفحف يفرف ِض وف ِلسوونف عفلفى الفرف يفجف دفاۭت وف عف ةف. يفلفبِسوونف رف زف طفرح مو الفمو يفنفِزعوونف ثِيفابفهو مف وف بفبفهو لفعوونف جو يفخف وف
مف بفهو عف قفعووا رو ا الحِذينف أفوف سوكحانوهف ِر ِهيف وف ةو الحتِي كفانفتف قفِويحة  فِي الفبفحف ِدينفةو الشحِهيرف اِر, الفمف ةو ِمنف الفبِحف ورف عفمو ِت يفا مف يفقوولوونف لفِك: كفيففف بِدف ثفاة  وف رف لفيفِك مف عف

: ِحينف ب  اِلِك. لفنحهو هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح وف ِر ِلزف ائِرو الحتِي فِي الفبفحف زف طفِربو الفجف تفضف مف سوقووِطِك وف ائِرو يفوف زف تفِعدو الفجف ا؟ افلنف تفرف انِهف ِميعِ ِجيرف عفلفى جف
ِ, إِلفى شفعفِب بت ابِِطينف فِي الفجو عف الفهف بِطوِك مف ةو, أوهف رف ففتفغفشفاِك الفِميفاهو الفكفثِيرف لفيفِك الفغفمف ِعدو عف كوونفِة, ِحينف أوصف سف دوِن غفيفِر الفمف الفمو ِربفة  كف ِدينفة  خف ِك مف يتِرو أوصف



يفاِء. ِض الفحف را  فِي أفرف عفلو ففخف أفجف كوونفۭة وف سف ِ, ِلتفكوونِي غفيفرف مف بت ابِِطينف فِي الفجو عف الفهف ِب الفبفِديحِة مف ِض فِي الفِخرف ِلسوِك فِي أفسفافِِل الفرف أوجف الفِقدفِم, وف
ثفاة  رف ففعف مف أفنفتف يفا ابفنف آدفمف ففارف ِ: [وف بت كفانف إِلفيح كفلفمو الرح ]. وف ب  ِدينف بفعفدو إِلفى الفبفِد يفقوولو السحيتِدو الرح لفبِينف ففلف تووجف توطف , وف لف تفكوونِينف ال  وف وف ِك أفهف يتِرو أوصف
, أفنفِت قولفِت: : يفا صوورو ب  ةۭ, هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح ائِرف كفثِيرف زف ةو الش عووِب إِلفى جف ِر, تفاِجرف دفاِخِل الفبفحف ا السحاِكنفةو ِعنفدف مف : أفيحتوهف قولف ِلصوورف , وف عفلفى صوورف
نفعووهو لفِك نفانف ِليفصف زا  ِمنف لوبف ذووا أفرف . أفخف ِو سفنِيرف اِحِك ِمنف سفرف الفِك. عفِملووا كولح أفلفوف مف وا جف مو وِك تفمح وِر. بفنحاؤو ِك فِي قفلفِب الفبوحو ومو اِل. توخو مف أفنفا كفاِملفةو الفجف

رف هووف ز  ِمنف ِمصف طفرح تحان  مو ائِِر ِكتتِيمف. كف زف طفعحۭم فِي الفبفقفِس ِمنف جف قفاِعدفِك ِمنف عفاجۭ مو نفعووا مف اِذيففِك. صف جف نفعووا ِمنف بفل وِط بفاشفانف مف . صف اِريف سفوف
ِك يفا اؤو كفمف لحِحيِك. حو ادف كفانووا مف وف إِرف يفدوونف وف لو صف ِك. أفهف انفا ِغطفاءف ائِِر أفِليشفةف كف زف وانو ِمنف جف جو الورف ونِي  وف انفجو مف ايفة . الفسف اعوِك ِليفكوونف لفِك رف ِشرف

وا وهفا كفانووا فِيِك ِليوتفاِجرو لححو مف ِر وف ِميعو سوفوِن الفبفحف هفا كفانووا فِيِك قفلحفووِك. جف اؤو كفمف حو بفيفلف وف بفابِينوِك. شويووخو جو صوورو الحِذينف كفانووا فِيِك هومف رف
يفِشِك عفلفى عف جف ادف مف وف ِك. بفنوو إِرف اءف وا بفهف يحرو وذفة . هومف صف خو سا  وف لحقووا فِيِك تورف بِِك. عف رف الف حف يفِشِك, ِرجف فووطو كفانووا فِي جف لوودو وف تِِك. ففاِرسو وف ارف بِتِجف

ةِ كولتِ توِك بِكفثفرف ِشيشو تفاِجرف الفِك. تفرف مف وا جف مو ِلِك. هومف تفمح وف اِرِك ِمنف حف وف مف عفلفى أفسف اسفهو لحقووا أفتفرف وِجِك. عف الفبفطفاِل كفانووا فِي بورو ِلِك, وف وف اِر ِمنف حف وف الفسف
وا اِس أفقفامو بِآنِيفِة الن حف ِك. بِنوفووِس النحاِس وف ارو اِشكو هومف توجح مف تووبفالو وف انو وف اقفِك. يفاوف وف وا أفسف اِص أفقفامو صف الرح ِديِر وف الفقفصف ِديِد وف الفحف ِة وف ِغن ى. بِالفِفضح

ونا  ِمنف ارو يفِدِك. أفد وا هفِديحتفِك قورو ة  توجح ائِرو كفثِيرف زف ِك. جف ارو اقفِك. بفنوو دفدفانف توجح وف وا أفسف الفبِغفاِل أفقفامو سفاِن وف الففورف يفِل وف ةف بِالفخف مف رف ِمنف بفيفِت تووجف تفِك. وف ارف تِجف
الفيفاقووِت. اِن وف جف رف الفمو الفبووِص وف ِز وف طفرح الفمو واِن وف جو الورف اِن وف مف رف اقِِك بِالفبفهف وف وا فِي أفسف رو نفائِِعِك. تفاجف ةِ صف ثفرف توِك بِكف امو تفاِجرف البفنووِس. أفرف الفعفاجِ وف
نفائِِعِك ةِ صف توِك بِكفثفرف قو تفاِجرف شف بفلفسفاۭن. ِدمف يفۭت وف زف عفسفۭل وف ى وف لفوف حف وا فِي سووقِِك بِِحنفطفِة ِمنتِيتف وف رو ِك. تفاجف ارو ائِيلف هومف توجح رف ضو إِسف أفرف يفهووذفا وف

ةِ كفانفتف قفصفبو الذحِريرف ة  وف سفِليخف غوول  وف شف ِديد  مف اقِِك. حف وف ل  فِي أفسف وا غفزف انو قفدحمو يفاوف دفانو وف الص وِف الفبفيفِض. وف لفبوونف وف ِر حف مف ةِ كولتِ ِغن ى. بِخف كفثفرف وف
ِك. ارف تِدفةِ. فِي هفِذِه كفانووا توجح الفعف الفِكبفاِش وف ففاِن وف ارو يفِدِك بِالفِخرف سفاِء قِيدفارف هومف توجح ؤف كول  رو بو وف كووِب. افلفعفرف نفافِسف ِللر  توِك بِطف فِي سووقِِك. دفدفانو تفاِجرف

أفش ورف ارو شفبفا وف عفدفنو توجح ِكنحةو وف انو وف رح اقفِك. حو وف وا أفسف الذحهفِب أفقفامو ۭر كفِريۭم وف جف بِكولتِ حف يِب وف اعِ الطتِ ِر كولتِ أفنفوف فففخف ِك. بِأ ارو ةف هومف توجح مف عف رف ارو شفبفا وف توجح
ائِِعِك. ِز بفيفنف بفضف نووعفۭة ِمنف الفرف صف ۭة بِالفِحبفاِل مف عفكوومف ۭم مف بفرف ِونفۭة مو أفصف ةۭ وف زف طفرح مو ونِيحۭة وف انفجو مف ِديفۭة أفسف فرف ِك بِنفففائِسف بِأ ارو لفِء توجح ِك. هفؤو ارو دف توجح ِكلفمف وف

قِيحةو فِي يحو الشحرف تفِك الرتِ ةۭ. كفسفرف وِك قفدف أفتووا بِِك إِلفى ِميفاۭه كفثِيرف لححو اِر. مف ا  فِي قفلفِب الفبِحف ِت ِجدت دف جح تفمف فِت وف تفلف تِِك, ففامف ارف افِلوِك ِلتِجف ِشيشف قفوف [سوفونو تفرف
كول  بِِك الحِذينف فِيِك وف رف اِل حف ِميعو ِرجف جف ِرِك وف تفجف ونف بِمف تفاِجرو الفمو قفلحفووِك وف بفابِينوِك وف رف وِك وف لححو مف اعفتوِك وف بِضف اقوِك وف وف أفسف توِك وف وف اِر. ثفرف قفلفِب الفبِحف

دفاِف ِسِكي الفِمجف مف كول  مو . وف سفاِرحو لو الفمف لفزف بفابِينِِك تفتفزف اخِ رف ِت صورف ِم سوقووِطِك. ِمنف صفوف اِر فِي يفوف قوطوونف فِي قفلفِب الفبِحف سفِطِك يفسف ِعِك الحِذي فِي وف مف جف
قف ابا  ففوف ونف تورف يوذفر  ةۭ وف ارف رف ونف بِمف خو رو يفصف لفيفِك وف مف عف تفهو وف ِمعوونف صف يوسف يفِقفوونف عفلفى الفبفرتِ وف ِر يفنفِزلوونف ِمنف سوفونِِهمف وف بفابِيِن الفبفحف كول  رف ونف وف لححو الفمف وف
فِي ا . وف رت ةِ نفففۭس نفِحيبا  مو ارف رف لفيفِك بِمف يفبفكوونف عف سووحِ وف يفتفنفطحقوونف بِالفمو لفيفِك, وف عفة  عف فوِسِهمف قفرف عفلوونف فِي أفنف يفجف اِد. وف مف غوونف فِي الرح رح يفتفمف وِسِهمف وف ؤو رو

بفعفِت اِر أفشف ائِِعِك ِمنف الفبِحف وجِ بفضف رو ِر؟ ِعنفدف خو كفتفِة فِي قفلفِب الفبفحف سف الفمو ِدينفۭة كفصوورف كف : أفيحةو مف يفقوولوونف ثوونفِك, وف يفرف ة  وف نفاحف لفيفِك مف ففعوونف عف ِحِهمف يفرف نفوف
ِعِك. كول  مف كول  جف ِك وف رو تفجف اِق الفِميفاِه سفقفطف مف مف اِر فِي أفعف ِض. ِحينف انفِكسفاِرِك ِمنف الفبِحف لووكف الفرف نفيفِت مو تِِك أفغف ارف تِجف تِِك وف وف ةِ ثفرف . بِكفثفرف شوعووبا  كفثِيِرينف

لفيفِك ففتفكوونِينف ونف عف ِفرو ارو بفيفنف الش عووِب يفصف وِه. افلت جح جو طفِربوونف فِي الفوو ارا . يفضف ونف اقفِشعفرف لووِكِهنح يفقفشفِعر  مو لفيفِك, وف ونف عف يحرو ائِِر يفتفحف زف سوكحاِن الفجف
تفففعف ِل أفنحهو قفِد ارف : ِمنف أفجف ب  . هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح ئِيِس صوورف ِ: [يفا ابفنف آدفمف, قولف ِلرف بت كفانف إِلفيح كفلفمو الرح لف تفكوونِينف بفعفدو إِلفى الفبفِد]. وف ال , وف وف أفهف

! كفمو ِمنف دفانِيآلف ِة. هفا أفنفتف أفحف قفلفِب الِلهف عفلفتف قفلفبفكف كف إِنف جف أفنفتف إِنفسفان  لف إِلفه , وف اِر. وف ِلسو فِي قفلفِب الفبِحف ِة أفجف ِلِس الِلهف جف : أفنفا إِلفه . فِي مف قولفتف قفلفبوكف وف
تف تِكف كفثحرف ارف تِكف فِي تِجف مف ةِ ِحكف ! بِكفثفرف ائِنِكف زف ةف فِي خف الفِفضح لفتف الذحهفبف وف صح حف ة , وف وف لفتف ِلنفففِسكف ثفرف صح ِمكف حف بِففهف تِكف وف مف بِِحكف ! وف لفيفكف ففى عف ا لف يفخف ِسر  مف
, بفاءف لفيفكف غورف ِلبو عف ِة, ِلذفِلكف هفئفنفذفا أفجف قفلفِب الِلهف عفلفتف قفلفبفكف كف ِل أفنحكف جف : ِمنف أفجف ب  ! ففِلذفِلكف هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح تفففعف قفلفبوكف بِسفبفِب ِغنفاكف , ففارف تفكف وف ثفرف
اِر. هفلف تفقوولو تف الفقفتفلفى فِي قفلفِب الفبِحف وف وتو مف ةِ ففتفمو ففرف لوونفكف إِلفى الفحو . يونفزتِ الفكف مف نتِسوونف جف يودف تِكف وف مف ِة ِحكف جف مف عفلفى بفهف دوونف سويووففهو رتِ ِم, ففيوجف عوتفاةف الومف

تو يفقوولو السحيتِدو بفاِء, لفنتِي أفنفا تفكفلحمف وتو بِيفِد الفغورف تف الفغولفِف تفمو وف ؟ مف أفنفتف إِنفسفان  لف إِلفه  فِي يفِد طفاِعنِكف : أفنفا إِلفه . وف امف قفاتِِلكف ل  أفمف قفوف
ة   مف لن  ِحكف اِل, مف اتِمو الفكفمف : أفنفتف خف ب  قولف لفهو: هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح ِلِك صوورف وف ثفاة  عفلفى مف رف ففعف مف , ارف ِ: [يفا ابفنف آدفمف بت كفانف إِلفيح كفلفمو الرح ]. وف ب  الرح

يفشفب  ع  وف زف جف د  وف جف بفرف زف عفِقيق  أفبفيفضو وف ففرو وف يفاقووت  أفصف رو وف مف , عفِقيق  أفحف توكف ۭر كفِريۭم ِستفارف جف ِ. كول  حف نحِة اح ۭن جف اِل. كونفتف فِي عفدف مف كفاِملو الفجف وف
. لتِلو ظف بفِسطو الفمو نف وبو الفمو . أفنفتف الفكفرو ِلقفتف مف خو ا يفوف ِصيِعهف تفرف نفعفةف ِصيغفِة الفوصووِص وف ووا فِيكف صف . أفنفشفأ ذفهفب  د  وف ر  مو زو انو وف مف رف بفهف قو وف رف يفاقووت  أفزف وف

تِكف ارف ةِ تِجف ثفرف ِجدف فِيكف إِثفم . بِكف تحى وو ِلقفتف حف مف خو قِكف ِمنف يفوف . أفنفتف كفاِمل  فِي طورو شحيفتف ةِ النحاِر تفمف ارف . بفيفنف ِحجف قفدحِس كونفتف ِ الفمو بفِل اح . عفلفى جف توكف أفقفمف وف
. أفففسفدفتف تِكف جف تفففعف قفلفبوكف ِلبفهف ةِ النحاِر. قفِد ارف ارف لتِلو ِمنف بفيفِن ِحجف ظف وبو الفمو ا الفكفرو أوبِيدوكف أفي هف ِ وف بفِل اح كف ِمنف جف حو رف فطف . ففأ طفأفتف فخف ففكف ظولفما  ففأ وف لووا جف مف

ِرجو وخف , ففأ تِكف ارف ةِ آثفاِمكف بِظولفِم تِجف قفاِدسفكف بِكفثفرف سفتف مف . قفدف نفجح وا إِلفيفكف لووِك ِليفنفظورو امف الفمو عفلوكف أفمف أفجف ِض وف كف إِلفى الفرف حو رف فطف . سفأ ائِكف ِل بفهف تفكف لفجف مف ِحكف
تفكوونو ِميعو الحِذينف يفعفِرفوونفكف بفيفنف الش عووِب وف يحرو ِمنفكف جف . ففيفتفحف اكف نف يفرف امف عفيفنفيف كولتِ مف ِض أفمف ادا  عفلفى الفرف مف كف رف يتِرو أوصف , وف سفِطكف ففتفأفكولوكف نفارا  ِمنف وف
: ب  : هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح قولف ا وف لفيفهف تفنفبحأف عف يفدوونف وف وف صف هفكف نفحف جف عفلف وف , اجف ِ: [يفا ابفنف آدفمف بت كفانف إِلفيح كفلفمو الرح دو بفعفدو إِلفى الفبفِد]. وف لف تووجف ال  وف وف أفهف
دفما  إِلفى بفأ  وف ا وف لفيفهف ِسلو عف أورف ا. وف أفتفقفدحسو فِيهف كفاما  وف ا أفحف ِري فِيهف ب  ِحينف أوجف ونف أفنتِي أفنفا الرح لفمو سفِطِك, ففيفعف دو فِي وف جح فتفمف سفأ يفدوونو وف لفيفِك يفا صف فنفذفا عف هفأ

ر  رتِ مف ائِيلف سولحء  مو رف . [ففلف يفكوونو بفعفدو ِلبفيفِت إِسف ب  ونف أفنتِي أفنفا الرح انِۭب, ففيفعفلفمو ا ِمنف كولتِ جف لفيفهف ا بِالسحيفِف الحِذي عف سفِطهف ى فِي وف حف رف قفطو الفجف يوسف ا وف أفِزقحتِهف
ائِيلف ِمنف الش عووِب الحِذينف رف عو بفيفتف إِسف مف ا أفجف . ِعنفدفمف ب  ونف أفنتِي أفنفا السحيتِدو الرح لفمو , ففيفعف مف مو الحِذينف يوبفِغضوونفهو لفهو وف وِجعفة  ِمنف كولتِ الحِذينف حف كفة  مو لف شفوف وف
يفبفنوونف بويووتا  ا آِمنِينف وف كونوونف فِيهف يفسف , وف ا ِلعفبفِدي يفعفقووبف طفيفتوهف ِضِهِم الحتِي أفعف كونوونف فِي أفرف ِم, يفسف امف عويووِن الومف أفتفقفدحسو فِيِهمف أفمف , وف مف قووا بفيفنفهو تفففرح

]. فِي السحنفِة مف هو ب  إِلفهو ونف أفنتِي أفنفا الرح , ففيفعفلفمو ِلِهمف وف بفِغِضيِهمف ِمنف حف ِميعِ مو كفاما  عفلفى جف ِري أفحف ا أوجف ۭن ِعنفدفمف كونوونف فِي أفمف يفسف وما  وف يفغفِرسوونف كورو وف
عفلفى لفيفِه وف تفنفبحأف عف رف وف ِلِك ِمصف نف مف عفوف وف فِرف هفكف نفحف جف عفلف وف ِ: [يفا ابفنف آدفمف, اجف بت ِر الفعفاِشِر كفانف إِلفيح كفلفمو الرح ةِ فِي الثحانِي عفشفرف ِمنف الشحهف الفعفاِشرف
: اِرِه, الحِذي قفالف سفِط أفنفهف ابِضو فِي وف سفاحو الفكفبِيرو الرح , التتِمف رف ِلكو ِمصف نو مف عفوف لفيفكف يفا فِرف : هفئفنفذفا عف ب  : هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح قولف لحمف وف ا. تفكف رف كولتِهف ِمصف

ق  لفزف اِركف مو ِك أفنفهف كول  سفمف اِركف وف سفِط أفنفهف ِلعوكف ِمنف وف أوطف , وف شفِفكف رف اِركف بِحف كف أفنفهف أولفِزقو سفمف ائِمف فِي ففكحيفكف وف زف عفلو خف فجف أفنفا عفِملفتوهو ِلنفففِسي. ففأ ِري ِلي وف نفهف
ِلطويووِر وِش الفبفرتِ وف حو . بفذفلفتوكف طفعفاما  ِلوو لف تولفم  عو وف مف قوطو ففلف توجف قفِل تفسف ِه الفحف جف . عفلفى وف اِركف ِك أفنفهف ِميعف سفمف جف يحِة أفنفتف وف كوكف فِي الفبفرتِ أفتفرو . وف شفِفكف رف بِحف
مف قفتف لفهو زح مف تف وف ِ انفكفسفرف ِكِهمف بِكف بِالفكففت سف . ِعنفدف مف ائِيلف رف ۭب ِلبفيفِت إِسف نِِهمف عوكحازف قفصف ِل كفوف ب  ِمنف أفجف رف أفنتِي أفنفا الرح لفمو كول  سوكحاِن ِمصف يفعف اِء. وف السحمف



تفأفِصلو ِمنفكف اِلنفسفانف أفسف لفيفكف سفيففا , وف ِلبو عف : [هفئفنفذفا أفجف ب  ]. ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح توونِِهمف قفلفتف كولح مو قفلف تف وف لفيفكف انفكفسفرف ووا عف كحأ ا تفوف لفمح تِۭف, وف كولح كف
, اِركف عفلفى أفنفهف لفيفكف وف أفنفا عفِملفتوهو. ِلذفِلكف هفئفنفذفا عف رو ِلي وف : النحهف ب  لفنحهو قفالف ونف أفنتِي أفنفا الرح ِربفة , ففيفعفلفمو خف ة  وف قفِفرف رف مو ضو ِمصف تفكوونو أفرف . وف انف يفوف الفحف وف
لف ۭة, وف لو بفِهيمف ا ِرجف ر  فِيهف لف تفمو لو إِنفسفاۭن, وف ا ِرجف ر  فِيهف . لف تفمو ِم كووشف انف إِلفى توخو وف دفلف إِلفى أفسف جف ة  ِمنف مف قفِفرف ِربفة  مو با  خف رف ِخرف ضف ِمصف عفلو أفرف أفجف وف
بفِعينف سفنفة . ة  أفرف قفِفرف ِربفِة تفكوونو مو دوِن الفخف سفِط الفمو ا فِي وف دونفهف مو ةِ, وف قفِفرف اِضي الفمو سفِط الفرف ة  فِي وف قفِفرف رف مو ضف ِمصف عفلو أفرف أفجف بفِعينف سفنفة . وف كفنو أفرف توسف
ِريتِينف ِمنف الش عووِب عو الفِمصف مف بفِعينف سفنفة  أفجف ايفِة أفرف : ِعنفدف نفهف ب  اِضي. لفنحهو هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح دوهومف فِي الفرف أوبفدتِ ِم وف ِريتِينف بفيفنف الومف أوشفتتِتو الفِمصف وف

قفرف ة . تفكوونو أفحف ِقيرف لفكفة  حف مف يفكوونوونف هونفاكف مف , وف ِض ِميلفِدِهمف وسف إِلفى أفرف ِض ففتفرو مف إِلفى أفرف ِجعوهو أورف , وف رف د  سفبفيف ِمصف أفرو مف وف الحِذينف تفشفتحتووا بفيفنفهو
افِِهمف ةف اِلثفِم بِانفِصرف رف ذفكتِ , مو ائِيلف رف دا  ِلبفيفِت إِسف عفتفمف ِم. ففلف تفكوونو بفعفدو مو مف ِلكفيفلف يفتفسفلحطووا عفلفى الومف لوهو أوقفلتِ ِم, وف تفِفعو بفعفدو عفلفى الومف اِلِك ففلف تفرف مف الفمف

: [يفا ِ كفانف إِلفيح بت ِر أفنح كفلفمف الرح ِل الشحهف ِل فِي أفوح ِر الفوح ِرينف فِي الشحهف الفِعشف كفانف فِي السحنفِة السحابِعفِة وف ]. وف ب  ونف أفنتِي أفنفا السحيتِدو الرح يفعفلفمو , وف هومف اءف رف وف
يفِشِه لف ِلجف لفمف تفكونف لفهو وف , وف دفتف رح تِۭف تفجف كول  كف أفۭس قفِرعف, وف . كول  رف ة  شفِديدفة  عفلفى صوورف مف يفشفهو ِخدف دفمف جف تفخف ِلكف بفابِلف اسف رف مف نفصح ذف , إِنح نفبووخف ابفنف آدفمف
ذو ِلِك بفابِلف ففيفأفخو رف مف ذفنفصح رف ِلنفبووخف ضف ِمصف : هفئفنفذفا أفبفذولو أفرف ب  ا. ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح لفيفهف ا عف دفمف بِهف تِِه الحتِي خف مف ِل ِخدف ة  ِمنف صوورف لفجف رف أوجف
ِلي يفقوولو مف عفِملووا لفجف دفمف بِِه لفنحهو ِلِه الحِذي خف ِل شوغف رف لفجف ضف ِمصف طفيفتوهو أفرف يفِشِه. قفدف أفعف ة  ِلجف رف ا ففتفكوونو أوجف بفهف يفنفهفبو نفهف ا وف تفهف نفمو غفنِيمف يفغف ا وف تفهف وف ثفرف

ِ: [يفا بت كفانف إِلفيح كفلفمو الرح ]. وف ب  ونف أفنتِي أفنفا الرح سفِطِهمف ففيفعفلفمو عفلو لفكف ففتفحف الفففِم فِي وف أفجف . وف ائِيلف رف نا  ِلبفيفِت إِسف ِم أونفبِتو قفرف . فِي ذفِلكف الفيفوف ب  السحيتِدو الرح
يفأفتِي سفيفف  ِم. وف قفتا  ِللومف يفۭم. يفكوونو وف مو غف ِ قفِريب  يفوف بت م  ِللرح يفوف . وف مف قفِريب  ِم! لفنح الفيفوف لفِولووا: يفا لفلفيفوف : وف ب  : هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح قولف ابفنف آدفمف تفنفبحأف وف

فووطو مف بِالسحيفِف كووشو وف عفهو قوطو مف ا. يفسف مو أوسوسوهف دف توهف ا وف تفهف وف ذوونف ثفرف يفأفخو , وف رف ف  شفِديد  ِعنفدف سوقووِط الفقفتفلفى فِي ِمصف وف يفكوونو فِي كووشف خف , وف رف عفلفى ِمصف
انف وف دفلف إِلفى أفسف جف ا. ِمنف مف تِهف ط  ِكبفِريفاءو ِعزح تفنفحف رف وف قوطو عفاِضدوو ِمصف يفسف : وف ب  ِد. هفكفذفا قفالف الرح ِض الفعفهف بفنوو أفرف كووبو وف كول  اللحِفيِف, وف لوودو وف وف

ب  ونف أفنتِي أفنفا الرح ِربفِة. ففيفعفلفمو دوِن الفخف سفِط الفمو ا فِي وف دونوهف تفكوونو مو ةِ, وف قفِفرف اِضي الفمو سفِط الفرف . ففتوقفِفرو فِي وف ب  ا بِالسحيفِف يفقوولو السحيتِدو الرح قوطوونف فِيهف يفسف
لفيفِهمف ئِنحِة, ففيفأفتِي عف مف طف ِويِف كووشف الفمو سول  فِي سوفوۭن ِلتفخف جو ِمنف قِبفِلي رو رو ِم يفخف ا. فِي ذفِلكف الفيفوف انِهف وف ِميعو أفعف سفرو جف يوكف رف وف اِمي نفارا  فِي ِمصف رف ِعنفدف إِضف

عفهو بوهو مف شفعف . هووف وف ِلِك بفابِلف رف مف ذفنفصح رف بِيفِد نفبووخف ةف ِمصف وف : [إِنتِي أوبِيدو ثفرف ب  ذفا يفأفتِي]. هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح . لفنحهو هووف رف ِم ِمصف ا فِي يفوف ف  عفِظيم  كفمف وف خف
ضف أفبِيعو الفرف ارف يفابِسفة  وف عفلو الفنفهف أفجف قفتفلفى. وف ضف ِمنف الف لوونف الفرف يفمف رف وف مف عفلفى ِمصف دوونف سويووففهو رتِ ِض, ففيوجف اِب الفرف رف تفى بِِهمف ِلخف ِم يوؤف عوتفاةو الومف

لف . وف ثفانف ِمنف نووفف لو الفوف أوبفطتِ نفامف وف أوبِيدو الفصف . وف ب  . هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح تو بح تفكفلحمف بفاِء. أفنفا الرح ِملفهفا بِيفِد الفغورف ضف وف ِربو الفرف أوخف اِر وف رف ِليفِد الفشف
. كفاما  فِي نووف ِري أفحف أوجف ِرمو نفارا  في صووعفنف وف أوضف وسف وف ِربو ففتفرو أوخف . وف رف ِض ِمصف عفبف فِي أفرف أولفِقي الر  , وف رف ِض ِمصف ئِيس  ِمنف أفرف يفكوونو بفعفدو رف

ِلنووفف ِزيِق وف نووف تفكوونو ِللتحمف عا , وف ج  عو تفوف جح . ِسينو تفتفوف رف ِرمو نفارا  فِي ِمصف أوضف . وف هوورف نووف مف تفأفِصلو جو أفسف , وف رف ِن ِمصف بِي عفلفى ِسينف ِحصف كوبو غفضف أفسف وف
. رف هونفاكف ِري أفنفيفارف ِمصف ففنِيسف ِعنفدف كفسف ارو فِي تفحف ِلمو النحهف يوظف هفبفاِن إِلفى السحبفيِ. وف ا تفذف هومف قوطوونف بِالسحيفِف وف تفةف يفسف فِيبِسف نف وف ۭم. شوبحانو آوف ِضيقفات  كولح يفوف

كفانف ]. وف ب  ونف أفنتِي أفنفا الرح , ففيفعفلفمو رف كفاما  فِي ِمصف ِري أفحف وجف ا إِلفى السحبفيِ. ففأ تفذفهفبو بفنفاتوهف ابفة  وف ا ِهيف ففتفغفشفاهفا سفحف هفا. أفمح ا ِكبفِريفاءو ِعزتِ تفبفطولو فِيهف وف
ِلِك نف مف عفوف اعف فِرف تو ِذرف مف, إِنتِي كفسفرف : [يفا ابفنف آدف ارف إِلفيح ِ صف بت ِر أفنح كفلفمف الرح ِل فِي السحابِعِ ِمنف الشحهف ِر الفوح ةف فِي الشحهف اِديفِة عفشفرف فِي السحنفِة الفحف
ِلِك نف مف عفوف : هفئفنفذفا عفلفى فِرف ب  . ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح ِسكف السحيففف بفرف ففتومف ابفۭة ِلتوجف عِ ِعصف ضف لف بِوف ففائِدف وف عِ رف ضف بفرو بِوف هفا ِهيف لفنف توجف , وف رف ِمصف
اعفيف دو ِذرف أوشفدتِ اِضي. وف يِهمف فِي الفرف أوذفرتِ ِم وف ِريتِينف بفيفنف الومف أوشفتتِتو الفِمصف ِقطو السحيففف ِمنف يفِدِه. وف أوسف ةف, وف سوورف كف الفمف ِه الفقفِويحةف وف اعفيف رو ِذرف وكفستِ رف ففأ ِمصف

قوطفاِن, نف ففتفسف عفوف اعفا فِرف ا ِذرف . أفمح ِلِك بفابِلف اعفيف مف دو ِذرف أوشفدتِ ِريحِ. وف هو أفنِينف الفجف نف ففيفئِن  قودحامف عفوف اعفيف فِرف رو ِذرف أوكفستِ عفلو سفيفِفي فِي يفِدِه. وف أفجف ِلِك بفابِلف وف مف
اِضي, يِهمف فِي الفرف أوذفرتِ ِم وف ِريتِينف بفيفنف الومف أوشفتتِتو الفِمصف . وف رف ِض ِمصف هو عفلفى أفرف د  ِلِك بفابِلف ففيفمو عفلو سفيفِفي فِي يفِد مف ب  ِحينف أفجف ونف أفنتِي أفنفا الرح ففيفعفلفمو

, قولف : [يفا ابفنف آدفمف ِ كفانف إِلفيح بت ِر أفنح كفلفمف الرح ِل الشحهف ِر الثحاِلِث فِي أفوح ةف فِي الشحهف اِديفِة عفشفرف كفانف فِي السحنفِة الفحف ». وف ب  ونف أفنتِي أفنفا الرح ففيفعفلفمو
كفانف توهو طفِويلفة  وف قفامف لتِ وف بفى الظتِ أفغف اِن وف ِميلو الفغفصف ِز فِي لوبفنفانف جف لفى الفرف ذفا أفعف ؟ هووف تِكف تف فِي عفظفمف بفهف نف أفشف هووِرِه: مف مف جو رف وف ِلِك ِمصف نف مف عفوف ِلِفرف

تفففعفتف قفِل. ففِلذفِلكف ارف اِر الفحف جف ا إِلفى كولتِ أفشف دفاِولفهف سفلفتف جف أفرف غفِرِسِه وف ِل مف وف تف ِمنف حف رف هو جف ارو . أفنفهف رو ففعفهو الفغفمف رف تفهو الفِميفاهو وف عوهو بفيفنف الفغويووِم. قفدف عفظحمف ففرف
تف تفحف اِء, وف انِِه كول  طويووِر السحمف عفشحشفتف فِي أفغفصف . وف ةِ الفِميفاِه إِذف نفبفتف وعوهو ِلكفثفرف طفالفتف فورو انوهو وف تف أفغفصف كفثورف قفِل, وف اِر الفحف جف ِميعِ أفشف توهو عفلفى جف قفامف

فِي تِِه وف ِميل  فِي عفظفمف ِة. ففكفانف جف ِم الفعفِظيمف تف ِظلتِِه كول  الومف سفكفنف تفحف , وف اِن الفبفرتِ يفوف لفدفتف كول  حف وِعِه وف فورو
وِعِه. كول   الد لفبو لفمف يفكونف ِمثفلف فورو انفهو, وف بِهف أفغفصف وو لفمف يوشف ِ لفمف يففوقفهو, السحرف نحِة اح زو فِي جف ةۭ. افلفرف لفهو كفانف عفلفى ِميفاۭه كفثِيرف بفانِِه, لفنح أفصف طووِل قوضف
ِ]. ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف نحِة اح ۭن الحتِي فِي جف اِر عفدف جف تفهو كول  أفشف سفدف تحى حف بفانِِه حف ةِ قوضف ِميل  بِكفثفرف عفلفتوهو جف نِِه. جف سف هو فِي حو بِهف ِ لفمف توشف نحِة اح اِر فِي جف جف الفشف

ِه ِم ففيفففعفلو بِِه فِعفل . ِلشفرتِ ِ الومف توهو إِلفى يفِد قفِويت لفمف ِه, أفسف ِ تفففعف قفلفبوهو بِعولووت ارف عفهو بفيفنف الفغويووِم وف عفلف ففرف قفدف جف توكف وف تفففعفتف قفامف ِل أفنحكف ارف : [ِمنف أفجف ب  السحيتِدو الرح
اِر بفانوهو ِعنفدف كولتِ أفنفهف تفنفكفِسرو قوضف ِديفِة, وف ِميعِ الفوف فِي جف بفانوهو عفلفى الفِجبفاِل وف كوونفهو, ففتفتفسفاقفطو قوضف يفتفرو ِم وف بفاءو عوتفاةو الومف تفأفِصلوهو الفغورف يفسف توهو. وف دف طفرف
اِن الفبفرتِ تفكوونو عفلفى يفوف ِميعو حف جف اِء, وف ِميعو طويووِر السحمف تفِقر  جف كوونفهو. عفلفى هفِشيِمِه تفسف يفتفرو ِض وف يفنفِزلو عفنف ِظلتِِه كول  شوعووِب الفرف ِض, وف الفرف

, اء  ا كول  شفاِربفۭة مف تِففاِعهف ا فِي ارف لف تفقوومو بفل وطفاتوهف ا بفيفنف الفغويووِم, وف عفهف عفلو ففرف لف تفجف ا, وف تِهف ِهيف عفلفى الفِميفاِه ِلقفامف ا وف ة  مف رف تفِفعف شفجف بفانِِه. ِلكفيفلف تفرف قوضف
حا . تو نفوف اِويفِة أفقفمف وِلِه إِلفى الفهف ِم نوزو ِ. فِي يفوف بت ابِِطينف فِي الفجو عف الفهف سفِط بفنِي آدفمف مف ففلفى فِي وف ِض الس  ِت إِلفى الفرف وف ِميعا  إِلفى الفمف تف جف ِلمف ا قفدف أوسف لفنحهف
ففتو جف ِت سوقووِطِه أفرف لفيفِه. ِمنف صفوف قفِل ذفبولفتف عف اِر الفحف جف كول  أفشف لفيفِه, وف نفتو لوبفنفانف عف زف أفحف ةو, وف ففنِيفِت الفِميفاهو الفكفثِيرف هو وف ارف نفعفتو أفنفهف مف رف وف لفيفِه الفغفمف تو عف كفسفوف
هو كول  شفاِربفۭة ِخيفارو تفارو لوبفنفانف وف خف ۭن مو اِر عفدف جف ففلفى كول  أفشف ِض الس  ى فِي الفرف ِ, ففتفتفعفزح بت ابِِطينف فِي الفجو عف الفهف اِويفِة مف اِلي إِيحاهو إِلفى الفهف مف ِعنفدف إِنفزف الومف
ِة الفعفظفمف ِد وف جف تف فِي الفمف بفهف نف أفشف ِم. مف سفِط الومف تف ِظلتِِه فِي وف عوهو السحاِكنوونف تفحف رف زف قفتفلفى بِالسحيفِف, وف عفهو, إِلفى الف اِويفِة مف لووا إِلفى الفهف . هومف أفيفضا  نفزف اء  مف

كول  نو وف عفوف قفتووِلينف بِالسحيفِف. هفذفا فِرف عف الفمف طفِجعو بفيفنف الفغولفِف مف تفضف ففلفى, وف ِض الس  ۭن إِلفى الفرف اِر عفدف جف عف أفشف دفرو مف ۭن؟ سفتوحف اِر عفدف جف هفكفذفا بفيفنف أفشف
: [يفا ابفنف آدفمف, ارف إِلفيح ِ صف بت ِر أفنح كفلفمف الرح ِل الشحهف ِر الثحانِي عفشفرف فِي أفوح ةف فِي الشحهف كفانف فِي السحنفِة الثحانِيفِة عفشفرف ]. وف ب  هووِرِه يفقوولو السحيتِدو الرح مف جو
لفيفكف اءف بِِرجف تف الفمف كفدحرف اِركف وف فنفهف اِر. انفدفففقفتف بِأ سفاحۭ فِي الفبِحف أفنفتف نفِظيرو تِمف ِم وف تف ِشبفلف الومف بفهف قولف لفهو: أفشف رف وف ِلِك ِمصف نف مف عفوف ثفاة  عفلفى فِرف رف ففعف مف ارف
كوكف عفلفى أفتفرو ففتِي وف زف ِعدوونفكف فِي ِمجف هومف يوصف ةۭ, وف اعفِة شوعووۭب كفثِيرف مف عف جف لفيفكف شفبفكفتِي مف : إِنتِي أفبفسوطو عف ب  . هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح هومف ارف تف أفنفهف عفكحرف وف
لو أفمف كف عفلفى الفِجبفاِل, وف مف أولفِقي لفحف ا. وف ِض كولحهف وشف الفرف حو بِعو ِمنفكف وو أوشف اِء وف لفيفكف كولح طويووِر السحمف أوقِر  عف قفِل وف ِه الفحف جف كف عفلفى وف حو رف أفطف ِض وف الفرف



ا, هف ومف ِلمو نوجو أوظف اِت وف اوف بو السحمف جو ففائِي إِيحاكف أفحف ِعنفدف إِطف . وف تفِلئو ِمنفكف الففاقو تفمف انِكف ِمنف دفِمكف إِلفى الفِجبفاِل, وف ضف ففيفضف ِقي أفرف أفسف . وف ِديفةف ِمنف ِجيفِفكف الفوف
ِضكف يفقوولو السحيتِدو ةف عفلفى أفرف لفمف عفلو الظ  أفجف ةِ, وف نِيرف اِء الفمو اِر السحمف قفكف كولح أفنفوف ِلمو ففوف أوظف هو. وف رو لف يوِضيءو ضووءف الفقفمف اۭب, وف سف بِسفحف ِشي الشحمف أوغف وف

ونف مف يفقفشفِعر  لووكوهو , مو يتِرو ِمنفكف شوعووبا  كفثِيِرينف أوحف ا. وف اۭض لفمف تفعفِرففهف ِم فِي أفرف ِركف بفيفنف الومف أفغوم  قولووبف شوعووۭب كفثِيِرينف ِعنفدف إِتفيفانِي بِكفسف . وف ب  الرح
]. لفنحهو هفكفذفا قفالف السحيتِدو ِم سوقووِطكف اِحۭد عفلفى نفففِسِه فِي يفوف ظفۭة كول  وف ِجفوونف كولح لفحف , ففيفرف وِهِهمف جو ِطرو بِسفيفِفي قودحامف وو ا أفخف ارا  ِعنفدفمف لفيفكف اقفِشعفرف عف
هووِرهفا. مف ِلكو كول  جو يفهف رف وف لوبوونف ِكبفِريفاءف ِمصف ِم ففيفسف مف عوتفاةو الومف . كول هو كف هوورف مف ِقطو جو ةِ أوسف بفابِرف . بِسويووِف الفجف لفيفكف ِلِك بفابِلف يفأفتِي عف : [سفيففو مف ب  الرح

ِري أوجف مف وف ۭة. ِحينفئِۭذ أونفِضبو ِميفاهفهو هفا أفظفلففو بفِهيمف رو لف توعفكتِ لو إِنفسفاۭن, وف هفا ِمنف بفعفدو ِرجف رو ةِ, ففلف توكفدتِ ا عفِن الفِميفاِه الفكفثِيرف ائِِمهف ِميعف بفهف أوبِيدو جف وف
ونف أفنتِي أفنفا ا يفعفلفمو ِميعف سوكحانِهف بِي جف رف ا. ِعنفدف ضف ضو ِمنف ِملفئِهف لوو الفرف تفخف ابا , وف رف رف خف ضف ِمصف عفلو أفرف . ِحينف أفجف ب  يفِت يفقوولو السحيتِدو الرح هومف كفالزح ارف أفنفهف
كفانف فِي السحنفِة الثحانِيفِة ]. وف ب  ا يفقوولو السحيتِدو الرح ثوو بِهف هووِرهفا تفرف مف عفلفى كولتِ جو رف وف ا. عفلفى ِمصف ثوو بِهف ِم تفرف ا. بفنفاتو الومف ثوونف بِهف ثفاة  يفرف رف . هفِذِه مف ب  الرح

ِة إِلفى ِم الفعفِظيمف بفنفاِت الومف هو هووف وف ِدرف أفحف رف وف هووِر ِمصف مف لفِولف عفلفى جو : [يفا ابفنف آدفمف, وف ِ كفانف إِلفيح بت ِر أفنح كفلفمف الرح اِمِس عفشفرف ِمنف الشحهف ةف فِي الفخف عفشفرف
ِلمف سفِط الفقفتفلفى بِالسحيفِف. قفدف أوسف قوطوونف فِي وف عف الفغولفِف. يفسف طفِجعف مف اضف ؟ انفِزلف وف ثفرف تف أفكف نف نفِعمف ِ. ِممح بت ابِِطينف فِي الفجو عف الفهف ففلفى مف ِض الس  الفرف

عووا غولففا  قفتفلفى بِالسحيفِف. هونفاكف طفجف لووا. اضف انِِه. قفدف نفزف وف عف أفعف اِويفِة مف سفِط الفهف ةِ ِمنف وف بفابِرف هو أفقفِويفاءو الفجف لتِمو هووِرهفا. يوكف مف عف كولتِ جو ِسكووهفا مف . أفمف السحيففو
مف لف قفبفِرهفا, كول هو وف ا حف اعفتوهف مف جف ِ وف بت هومف فِي أفسفافِِل الفجو ِعلفتف قوبوورو مف قفتفلفى سفاقِطوونف بِالسحيفِف. افلحِذينف جو ِلِه. كول هو وف هو ِمنف حف ا. قوبوورو اعفتِهف مف كول  جف أفش ورو وف
مف قفتفلفى سفاقِطوونف بِالسحيفِف الحِذينف لف قفبفِرهفا, كول هو وف هووِرهفا حف مف كول  جو يفاِء. هونفاكف ِعيلفمو وف ِض الفحف با  فِي أفرف عف عفلووا رو قفتفلفى سفاقِطوونف بِالسحيفِف الحِذينف جف
عا  جف ضف ا مف عفلووا لفهف ِ. قفدف جف بت ابِِطينف فِي الفجو عف الفهف مف مف يفهو لووا ِخزف مف يفاِء. ففحف ِض الفحف مف فِي أفرف بفهو عف عفلووا رو ففلفى, الحِذينف جف ِض الس  هفبفطووا غولففا  إِلفى الفرف
عف مف مف يفهو لووا ِخزف مف يفاِء. قفدف حف ِض الفحف مف فِي أفرف بوهو عف ِعلف رو عف أفنحهو قفدف جو مف غولفف  قفتفلفى بِالسحيفِف, مف هومف كول هو لفهو قوبوورو وف هووِرهفا. حف مف عف كولتِ جو بفيفنف الفقفتفلفى مف
مف عف أفنحهو مف غولفف  قفتفلفى بِالسحيفِف, مف هفا. كول هو لفهو قوبوورو وف هووِرهفا. حف مف كول  جو تووبفالو وف اِشكو وف سفِط الفقفتفلفى. هونفاكف مف ِعلف فِي وف ِ. قفدف جو بت ابِِطينف فِي الفجو الفهف

ِضعفتف قفدف وو , وف بِِهمف رف اِت حف فدفوف اِويفِة بِأ ةِ السحاقِِطينف ِمنف الفغولفِف النحاِزِلينف إِلفى الفهف بفابِرف عف الفجف طفِجعوونف مف لف يفضف يفاِء. وف ِض الفحف مف فِي أفرف بفهو عف عفلووا رو جف
سفِط الفغولفِف تفنفكفِسرو ا أفنفتف ففِفي وف يفاِء. أفمح ِض الفحف ةِ فِي أفرف بفابِرف عفبو الفجف مف رو عف أفنحهو مف عفلفى ِعظفاِمِهمف مف هو , ففتفكوونو آثفامو وِسِهمف ؤو تف رو مف تفحف سويووفوهو

عف الفغولفِف طفِجعوونف مف عف الفقفتفلفى بِالسحيفِف, ففيفضف وتِِهمف قفدف أولفقووا مف بفرو عف جف ا الحِذينف مف سفائِهف ؤف كول  رو ا وف لووكوهف مو عف الفقفتفلفى بِالسحيفِف. هونفاكف أفدوومو وف طفِجعو مف تفضف وف
عووا طفجف اضف وتِِهمف وف بفرو وا ِمنف جف زو , خف بِِهمف عف عف الفقفتفلفى بِرو ابِِطينف مف يفدوونِيتِينف الفهف ِميعو الصح جف مف وف اِل كول هو مف اءو الشتِ رف ِ. هونفاكف أومف بت ابِِطينف فِي الفجو عف الفهف مف وف
هووِرِه قفتفلفى مف كول  جو نو وف عفوف هووِرِه. فِرف مف ى عفنف كولتِ جو يفتفعفزح نو وف عفوف اهومف فِرف ِ. يفرف بت ابِِطينف إِلفى الفجو عف الفهف مف مف يفهو لووا ِخزف مف حف عف قفتفلفى السحيفِف, وف غولففا  مف

هووِرِه يفقوولو السحيتِدو مف كول  جو نو وف عفوف عف قفتفلفى السحيفِف, فِرف عو بفيفنف الفغولفِف مف جف يفاِء, ففيوضف ِض الفحف بفهو فِي أفرف عف عفلفتو رو . لفنتِي جف ب  بِالسحيفِف يفقوولو السحيتِدو الرح
عفلووهو جف ل  ِمنف بفيفنِِهمف وف جو ِض رف ذف شفعفبو الفرف ۭض, ففإِنف أفخف لفبفتو السحيففف عفلفى أفرف : إِذفا جف , قولف ِلبفنِي شفعفبِكف ِ: [يفا ابفنف آدفمف بت كفانف إِلفيح كفلفمو الرح ]. وف ب  الرح

اءف السحيففو , ففجف ذحرف لفمف يفتفحف تف الفبووِق وف وف سفِمعف السحاِمعو صف , وف ذحرف الشحعفبف حف ِض نفففخف فِي الفبووِق وف قفبِل  عفلفى الفرف أفى السحيففف مو , ففإِذفا رف مف قِيبا  لفهو رف
قِيبو السحيففف أفى الرح لحصف نفففسفهو. ففإِنف رف ذحرف لفخف هو يفكوونو عفلفى نفففِسِه. لفوف تفحف , ففدفمو ذحرف لفمف يفتفحف تف الفبووِق وف أفِسِه. سفِمعف صفوف هو يفكوونو عفلفى رف ذفهو, ففدفمو أفخف وف
أفنفتف يفا لوبوهو. [وف قِيِب أفطف هو ففِمنف يفِد الرح ا دفمو بِِه, أفمح وف قفدف أوِخذف بِذفنف , ففهو مف ذف نفففسا  ِمنفهو أفخف اءف السحيففو وف , ففجف ذحِر الشحعفبو لفمف يفتفحف لفمف يفنففوخف فِي الفبووِق وف قفبِل  وف مو
لحمف ! ففإِنف لفمف تفتفكف وتو تا  تفمو وف يرو مف يِر: يفا ِشرتِ رتِ هومف ِمنف قِبفِلي. إِذفا قولفتو ِللشتِ رو ذتِ توحف عو الفكفلفمف ِمنف ففِمي وف مف , ففتفسف ائِيلف رف قِيبا  ِلبفيفِت إِسف عفلفتوكف رف ابفنف آدفمف ففقفدف جف
ِجعف لفمف يفرف نفهو وف ِجعف عف يرف ِمنف طفِريِقِه ِليفرف رتِ تف الشتِ ذحرف إِنف حف لوبوهو. وف هو ففِمنف يفِدكف أفطف ا دفمو بِِه, أفمح وتو بِذفنف يرو يفمو رتِ يرف ِمنف طفِريِقِه, ففذفِلكف الشتِ رتِ رف الشتِ ذتِ ِلتوحف

لفيفنفا, طفايفانفا عف خف عفاِصيفنفا وف : إِنح مف تومف تفقوولوونف : أفنف ائِيلف رف أفنفتف يفا ابفنف آدفمف قولف ِلبفيفِت إِسف . وف تف نفففسفكف لحصف ا أفنفتف ففقفدف خف وتو بِذفنفبِِه. أفمح وف يفمو عفنف طفِريِقِه, ففهو
يفا. يفحف يرو عفنف طفِريِقِه وف رتِ ِجعف الشتِ فنف يفرف يِر, بفلف بِأ رتِ ِت الشتِ وف , إِنتِي لف أوسفر  بِمف ب  ي  أفنفا يفقوولو السحيتِدو الرح : حف مف يفا؟ قولف لفهو , ففكفيففف نفحف نو ففانوونف ا نفحف بِهف وف
ِم يِه فِي يفوف : إِنح بِرح الفبفارتِ لف يونفجتِ أفنفتف يفا ابفنف آدفمف ففقولف ِلبفنِي شفعفبِكف ؟ وف ائِيلف رف وتوونف يفا بفيفتف إِسف اذفا تفمو ِديئفِة. ففِلمف قِكومو الرح ِجعووا عفنف طورو ِجعووا ارف إِرف

يفا, يفاة  تفحف ِطيئفتِِه. إِذفا قولفتو ِللفبفارتِ حف ِم خف ِه فِي يفوف يفا بِبِرتِ تفِطيعو الفبفار  أفنف يفحف لف يفسف ِه. وف وِعِه عفنف شفرتِ جو ِم رو ِه فِي يفوف ثورو بِشفرتِ يرو لف يفعف رتِ الشتِ عفِصيفتِِه, وف مف
عفِملف ِطيحتِِه وف عف عفنف خف جف ! ففإِنف رف وتو تا  تفمو وف يِر: مف رتِ إِذفا قولفتو ِللشتِ . وف وتو , بفلف بِإِثفِمِه الحِذي ففعفلفهو يفمو هو كول هو لف يوذفكفرو , ففبِر  أفثِمف ِه وف ففاتحكفلف هووف عفلفى بِرتِ
. كول  وتو يفا. لف يفمو يفاة  يفحف ِل إِثفۭم, ففإِنحهو حف يفاةِ بِلف عفمف ائِِض الفحف سفلفكف فِي ففرف ِب وف غفتفصف ضف عفِن الفمو عفوح هفنف وف يرو الرح رتِ دح الشتِ , إِنف رف ِ قت الفحف ِل وف بِالفعفدف

مف تفِويفة . بفلف هومف طفِريقوهو سف ِ مو بت : لفيفسفتف طفِريقو الرح أفبفنفاءو شفعفبِكف يفقوولوونف يفاة . وف يفا حف ِ ففيفحف قت الفحف ِل وف لفيفِه. عفِملف بِالفعفدف ا لف توذفكفرو عف ف بِهف أ طف ِطيحتِِه الحتِي أفخف خف
, ففإِنحهو ِ قت الفحف ِل وف ِلِه بِالفعفدف ِعنفدف عفمف ِه وف يِر عفنف شفرتِ رتِ وعِ الشتِ جو ِعنفدف رو وتو بِِه. وف ِلِه إِثفما  ففإِنحهو يفمو ِعنفدف عفمف ِه وف وعِ الفبفارتِ عفنف بِرتِ جو تفِويفۭة! ِعنفدف رو سف غفيفرو مو

كومو تفِويفۭة. إِنتِي أفحف سف ِ غفيفرو مو بت : إِنح طفِريقف الرح أفنفتومف تفقوولوونف ا. وف يفا بِِهمف يفحف
ِر, أفنحهو  اِمِس ِمنف الشحهف ِر الفعفاِشِر فِي الفخف ةف ِمنف سفبفيِنفا, فِي الشحهف كفانف فِي السحنفِة الثحانِيفِة عفشفرف ]. وف ائِيلف رف قِِه يفا بفيفتف إِسف اِحۭد ِمنفكومف كفطورو عفلفى كولتِ وف
اءف إِلفيح تحى جف تف ففِمي حف ففتفحف ففِلِت, وف نف ِجيِء الفمو سفاء  قفبفلف مف ِ عفلفيح مف بت كفانفتف يفدو الرح ِدينفةو». وف ِربفِت الفمف : [قفدف ضو ِليمف ففقفالف شف ففِلت  ِمنف أوورو نف اءف إِلفيح مو جف
: إِنح ائِيلف يفقوولوونف رف ِض إِسف ِب فِي أفرف , إِنح السحاِكنِينف فِي هفِذِه الفِخرف ِ: [يفا ابفنف آدفمف بت . ففكفانف إِلفيح كفلفمو الرح لفمف أفكونف بفعفدو أفبفكفمف ففتفحف ففِمي وف بفاحا , ففانف صف
: تفأفكولوونف بِالدحِم ب  . هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح مف اثا . ِلذفِلكف قولف لفهو ضو ِميرف ِطيفِت الفرف . لفنفا أوعف ونف نو كفثِيرو نفحف . وف ضف ثف الفرف رف قفدف وف اِحدا  وف اِهيمف كفانف وف إِبفرف

اِحبِِه. أفةف صف رف سف امف كول  ِمنفكومف نفجح سف وف جف . ففعفلفتومو الرتِ ِفكومف قفففتومف عفلفى سفيف ؟ وف ضف . أفففتفِرثوونف الفرف ِفكوونف الدحمف تفسف نفاِمكومف وف يونفكومف إِلفى أفصف ففعوونف أفعف تفرف وف
قفِل أفبفِذلوهو ِه الفحف جف الحِذي هووف عفلفى وف قوطوونف بِالسحيفِف, وف ِب يفسف ي  أفنفا, إِنح الحِذينف فِي الفِخرف : حف ب  . هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح مف ؟ قولف لفهو ضف أفففتفِرثوونف الفرف
بو ِجبفالو رف تفخف ا, وف تِهف تفبفطولو ِكبفِريفاءو ِعزح ة , وف قفِفرف ِربفة  مو ضف خف عفلو الفرف فجف بفإِ. ففأ وتوونف بِالفوف غفايِِر يفمو فِي الفمف الحِذينف فِي الفحوصووِن وف أفكفل , وف ِش مف حف ِللفوف

مف, ففإِنح بفنِي أفنفتف يفا ابفنف آدف اسفاتِِهِم الحتِي ففعفلووهفا. [وف جف ة  عفلفى كولتِ رف قفِفرف ِربفة  مو ضف خف عفلو الفرف ب  ِحينف أفجف ونف أفنتِي أفنفا الرح ائِيلف بِلف عفابِۭر. ففيفعفلفمو رف إِسف
ا هووف الفكفلفمو عووا مف مف : هفلومح اسف عف أفِخيِه قفائِِلينف لو مف جو ِر, الرح عف الخف اِحدو مف لحمو الفوف يفتفكف اِب الفبويووِت وف فِي أفبفوف اِن وف رف دف انِِب الفجو لفيفكف بِجف ونف عف شفعفبِكف يفتفكفلحمو

اِهِهمف فففوف مف بِأ لوونف بِِه, لفنحهو لف يفعفمف كف وف عوونف كفلفمف مف يفسف كف كفشفعفبِي, وف امف ِلسوونف أفمف يفجف , وف ا يفأفتِي الشحعفبو يفأفتوونف إِلفيفكف كفمف ِ! وف بت نفِد الرح ِو ِف اِرجو ِمنف عِ الفخف
لوونف بِِه. لف يفعفمف كف وف عوونف كفلفمف مف , ففيفسف فف ِسنو الفعفزف ِت يوحف وف ِميِل الصح اۭق ِلجف وف مف كفِشعفِر أفشف هفا أفنفتف لفهو . وف بِِهمف اءف كفسف رف مف ذفاِهب  وف قفلفبوهو اقا  وف وف ونف أفشف ِهرو يوظف

مف هفكفذفا قولف لفهو , وف ائِيلف رف عفاةِ إِسف ِ: [يفا ابفنف آدفمف تفنفبحأف عفلفى رو بت كفانف إِلفيح كفلفمو الرح ]. وف سفِطِهمف ونف أفنح نفبِيتا  كفانف فِي وف اءف هفذفا (لفنحهو يفأفتِي) ففيفعفلفمو إِذفا جف وف



تفلفبِسوونف الص وفف مف وف عفاةو الفغفنفمف؟ تفأفكولوونف الشححف عفى الر  . أفلف يفرف مف عوونف أفنففوسفهو ائِيلف الحِذينف كفانووا يفرف رف عفاةِ إِسف يفل  ِلرو عفاةِ: وف ب  ِللر  قفالف السحيتِدو الرح
ال  الضح تفِرد وهو, وف ودو لفمف تفسف رو طف الفمف وهو, وف بورو سوورو لفمف تفجف كف الفمف وحو لفمف تفعفِصبووهو, وف رو جف الفمف وهو, وف ِريضو لفمف توقفو  . الفمف عوونف الفغفنفمف لف تفرف ونف السحِمينف وف تفذفبفحو وف
لحتف غفنفِمي فِي كولتِ الفِجبفاِل . ضف تفشفتحتفتف قفِل, وف وِش الفحف حو ِميعِ وو أفكفل  ِلجف تف مف ارف صف اعۭ وف . ففتفشفتحتفتف بِلف رف لفيفِهمف تومف عف بِعونفۭف تفسفلحطف لوبووهو, بفلف بِِشدحةۭ وف لفمف تفطف

ي  أفنفا ِ: حف بت عووا كفلفمف الرح مف عفاةو اسف ا الر  . [ففِلذفِلكف أفي هف فلو أفوف يوففتتِشو أ نف يفسف لفمف يفكونف مف نفِمي وف ِض. تفشفتحتفتف غف ِه الفرف جف عفلفى كولتِ وف عفلفى كولتِ تفلتۭ عفاۭل وف وف
عفى رف عفاتِي عفنف غفنفِمي, وف فلف رو لف سفأ اعۭ وف قفِل, إِذف لفمف يفكونف رف ِش الفحف حف أفكفل  ِلكولتِ وف مف ة  وف تف غفنِيمف ارف نفِمي صف يفثو إِنح غف , ِمنف حف ب  يفقوولو السحيتِدو الرح
لوبو غفنفِمي ِمنف أفطف عفاةِ وف : هفئفنفذفا عفلفى الر  ب  ِ. هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح بت عووا كفلفمف الرح مف عفاةو اسف ا الر  عووا غفنفِمي, ففِلذفِلكف أفي هف لفمف يفرف مف وف عفاةو أفنففوسفهو الر 
أفكفل . لفنحهو هفكفذفا قفالف السحيتِدو مف مف اِهِهمف ففلف تفكوونو لفهو لتِصو غفنفِمي ِمنف أفففوف وخف مف بفعفدو, ففأ عفاةو أفنففوسفهو عفى الر  لف يفرف يِ الفغفنفِم, وف عف مف عفنف رف أفكوف هو , وف يفِدِهمف

ِميعِ ا ِمنف جف هف لتِصو أوخف شفتحتفِة, هفكفذفا أفففتفِقدو غفنفِمي وف نفِمِه الفمو سفِط غف مف يفكوونو فِي وف اِعي قفِطيعفهو يفوف ا يفففتفِقدو الرح أفففتفِقدوهفا. كفمف نفِمي وف فلو عفنف غف أ : هفئفنفذفا أفسف ب  الرح
عفاهفا عفلفى أفرف ا وف ِضهف ا إِلفى أفرف آتِي بِهف اِضي, وف ا ِمنف الفرف عوهف مف أفجف ا ِمنف الش عووِب وف هف ِرجو أوخف بفاِب. وف الضح ِم الفغفيفِم وف ا فِي يفوف اِكِن الحتِي تفشفتحتفتف إِلفيفهف الفمف

ائِيلف الفعفاِليفِة. هونفاِلكف رف ا عفلفى ِجبفاِل إِسف هف احو رف يفكوونو مف يتِۭد, وف ع ى جف رف عفاهفا فِي مف ِض. أفرف سفاِكِن الفرف ِميعِ مف فِي جف ِديفِة وف فِي الفوف ائِيلف وف رف ِجبفاِل إِسف
, الح لوبو الضح أفطف . وف ب  ا يفقوولو السحيتِدو الرح هف بِضو أورف عفى غفنفِمي وف . أفنفا أفرف ائِيلف رف عوونف عفلفى ِجبفاِل إِسف ع ى دفِسۭم يفرف رف فِي مف سفۭن, وف احۭ حف رف بوضو فِي مف تفرف

: هفئفنفذفا ب  كفذفا قفالف السحيتِدو الرح أفنفتومف يفا غفنفِمي ففهف ۭل. وف عفاهفا بِعفدف أفرف , وف الفقفِويح أوبِيدو السحِمينف وف , وف ِريحف أفعفِصبو الفجف , وف بِرو الفكفِسيرف أفجف ودف, وف رو طف تفِرد  الفمف أفسف وف
بووا ِمنف رف أفنف تفشف , وف ِلكومف جو فرف ا بِأ اِعيكومف تفدووسوونفهف رف بفِقيحةو مف يتِدف وف عفى الفجف رف عووا الفمف ِغير  ِعنفدفكومف أفنف تفرف تويووۭس. أفهووف صف شفاةۭ. بفيفنف ِكبفاۭش وف كومو بفيفنف شفاةۭ وف أفحف
: مف ب  لفهو !]. ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح ِلكومف جو ِر أفرف بو ِمنف كفدف رف تفشف , وف ِس أفقفدفاِمكومف عفى ِمنف دفوف غفنفِمي تفرف ؟ وف فقفدفاِمكومف ا بِأ ونفهف رو الفبفِقيحةو توكفدتِ الفِميفاِه الفعفِميقفِة, وف

اِرجۭ. وهفا إِلفى خف تحى شفتحتفتومو ونِكومف حف ةف بِقورو ِريضف تومو الفمف نفطفحف الفكفتِِف, وف نفِب وف تومف بِالفجف زف ولفِة. لفنحكومف بفهف زو هف الشحاةِ الفمف كومو بفيفنف الشحاةِ السحِمينفِة وف [هفئفنفذفا أفحف
ا هووف يفكوونو لفهف عفاهفا وف دو. هووف يفرف بفِدي دفاوو عفاهفا عف اِحدا  ففيفرف اِعيا  وف ا رف لفيفهف أوقِيمو عف شفاةۭ. وف كومو بفيفنف شفاةۭ وف أفحف ة , وف لتِصو غفنفِمي ففلف تفكوونو ِمنف بفعفدو غفنِيمف وخف ففأ
ِديئفةف ِمنف وشف الرح حو أفنفِزعو الفوو دف سفلفۭم, وف مف عفهف عفهو أفقفطفعو مف . وف تو ب  تفكفلحمف . أفنفا الرح سفِطِهمف ئِيسا  فِي وف دو رف عفبفِدي دفاوو مف إِلفها , وف ب  أفكوونو لفهو أفنفا الرح اِعيا . وف رف

قفتِِه ففتفكوونو طفرف فِي وف ِهِم الفمف لفيف أونفِزلو عف كفة , وف تِي بفرف لف أفكفمف وف ا حف مف مف وف عفلوهو أفجف عووِر. وف ونف فِي الفوو يفنفامو ئِنتِينف وف مف طف يحِة مو كونوونف فِي الفبفرتِ ِض, ففيفسف الفرف
ِسيِري ب  ِعنفدف تفكف ونف أفنتِي أفنفا الرح لفمو يفعف , وف ِضِهمف يفكوونوونف آِمنِينف فِي أفرف ا, وف لحتفهف ضو غف توعفِطي الفرف ا, وف تفهف رف قفِل ثفمف ةو الفحف رف توعفِطي شفجف كفۭة. وف طفارف بفرف أفمف

لف كونوونف آِمنِينف وف ِض. بفلف يفسف شو الفرف حف مف وف لف يفأفكولوهو ِم, وف ة  ِللومف . ففلف يفكوونوونف بفعفدو غفنِيمف تفعفبفدووهومف مف ِمنف يفِد الحِذينف اسف توهو قفذف إِذفا أفنف , وف بوطف نِيِرِهمف رو
مف هو ب  إِلفهو ونف أفنتِي أفنفا الرح ِم. ففيفعفلفمو ِملوونف بفعفدو تفعفيِيرف الومف لف يفحف ِض, وف وعِ فِي الفرف ففنِيتِي الفجو سا  ِلِصيۭت ففلف يفكوونوونف بفعفدو مف مف غفرف أوقِيمو لفهو . وف ِخيف  مو

كفانف إِلفيح كفلفمو ]. وف ب  كومف يفقوولو السحيتِدو الرح . أفنفا إِلفهو , أونفاس  أفنفتومف عفايف رف نفِمي, غفنفمو مف أفنفتومف يفا غف . وف ب  ائِيلف يفقوولو السحيتِدو الرح رف هومف شفعفبِي بفيفتو إِسف , وف مف عفهو مف
لفيفكف د  يفِدي عف أفمو , وف بفلف سفِعيرف لفيفكف يفا جف : هفئفنفذفا عف ب  قولف لفهو هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح لفيفِه وف تفنفبحأف عف بفِل سفِعيرف وف وف جف هفكف نفحف جف عفلف وف مف, اجف ِ: [يفا ابفنف آدف بت الرح

ائِيلف إِلفى رف دفففعفتف بفنِي إِسف ة  أفبفِديحة , وف . لفنحهو كفانفتف لفكف بوغفضف ب  لفمو أفنتِي أفنفا الرح تفعف قفِفرا  وف تفكوونو أفنفتف مو ِربفة , وف دونفكف خف عفلو مو قفِفرا . أفجف ابا  مو رف عفلوكف خف أفجف وف
. ِه الدحمف ففالدحمو يفتفبفعوكف رف . إِذف لفمف تفكف الدحمو يفتفبفعوكف ب  إِنتِي أوهفيتِئوكف ِللدحِم وف ي  أفنفا يفقوولو السحيتِدو الرح ايفِة. ِلذفِلكف حف قفِت إِثفِم النتِهف , وف ِصيبفتِِهمف قفِت مو يفِد السحيفِف فِي وف
ا قوطوونف فِيهف اِركف يفسف ِميعو أفنفهف جف ِديفتوكف وف أفوف لو ِجبفالفهو ِمنف قفتفلفهو. تِلفلوكف وف أفمف . وف الئِبف تفأفِصلو ِمنفهو الذحاِهبف وف أفسف قفِفرا , وف مو ابا  وف رف بفلف سفِعيرف خف عفلو جف فجف ففأ

يفِن تفكوونفاِن ِلي ضف هفاتفيفِن الفرف تفيفِن وف : إِنح هفاتفيفِن الومح . لفنحكف قولفتف ب  ونف أفنتِي أفنفا الرح دونوكف لفنف تفعوودف, ففتفعفلفمو مو با  أفبفِديحة , وف كف ِخرف يتِرو أوصف قفتفلفى بِالسحيفِف. وف
فو أوعفرتِ , وف مف تِكف لفهو ا ِمنف بوغفضف لفتف بِِهمف سفِدكف اللحذفيفِن عفامف حف بِكف وف , لفففعفلفنح كفغفضف ب  ي  أفنفا يفقوولو السحيتِدو الرح , ففِلذفِلكف حف ب  كفانف هونفاكف الرح ا وف مف تفِلكوهو ففنفمف

. قفدف ِربفتف ائِيلف قفائِل : قفدف خف رف ا عفلفى ِجبفاِل إِسف تف بِهف ب  قفدف سفِمعفتو كولح إِهفانفتِكف الحتِي تفكفلحمف لفمو أفنتِي أفنفا الرح , ففتفعف لفيفكف كومو عف ا أفحف مف ِعنفدفمف بِنفففِسي بفيفنفهو
قفِفرا . عفلوكف مو ِض أفجف حِ كولتِ الفرف : ِعنفدف ففرف ب  . هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح . أفنفا سفِمعفتو كومف عفلفيح تومف كفلفمف ثحرف كف اِهكومف وف فففوف تومف عفلفيح بِأ أفكفل . قفدف تفعفظحمف ِطينفاهفا مف أوعف

ونف أفنتِي أفنفا ا, ففيفعفلفمو ِعهف مف فجف كول  أفدوومف بِأ ِعيرف أفنفتف وف ِِ بفلف سف ابا  يفا جف رف . تفكوونو خف ِربف كفذفِلكف أفففعفلو بِكف ائِيلف لفنحهو خف رف اِث بفيفِت إِسف تف عفلفى ِميرف ا ففِرحف كفمف
ِل أفنح الفعفدووح قفالف : ِمنف أفجف ب  ِ. هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح بت ةف الرح ِعي كفِلمف مف ائِيلف اسف رف : يفا ِجبفالف إِسف قولف ائِيلف وف رف أفنفتف يفا ابفنف آدفمف ففتفنفبحأف ِلِجبفاِل إِسف . [وف ب  الرح
انِۭب وكومف ِمنف كولتِ جف مو مح تفهف بووكومف وف رف مف قفدف أفخف ِل أفنحهو : ِمنف أفجف ب  اثا  ففِلذفِلكف هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح تف لفنفا ِميرف ارف ةف صف تفففعفاِت الفقفِديمف رف : هفهف! إِنح الفمو لفيفكومف عف

ِ. هفكفذفا قفالف بت ةف السحيتِِد الرح ائِيلف كفِلمف رف ِعي يفا ِجبفالف إِسف مف ةف الشحعفِب, ِلذفِلكف ففاسف ذفمح تومف مف ِصرف تومف عفلفى ِشففاِه اللتِسفاِن وف ِعدف أوصف ِم, وف اثا  ِلبفِقيحِة الومف ِلتفكوونووا ِميرف
ِم الحِذينف اِء, ِلبفِقيحِة الومف زف تِهف اِلسف ِب وف تف ِللنحهف ارف ةِ الحتِي صف ورف جو هف دوِن الفمف الفمو ةِ وف قفِفرف ِب الفمو الفِخرف ِديفِة وف الفوف اِر وف الفنفهف الكفاِم وف ب  ِللفِجبفاِل وف السحيتِدو الرح

مف اثا  لفهو ِضي ِميرف عفلووا أفرف ا الحِذينف جف عفلفى أفدوومف كولتِهف ِم وف تو عفلفى بفِقيحِة الومف تِي تفكفلحمف : إِنتِي فِي نفاِر غفيفرف ب  ِل ذفِلكف هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح ا. ِمنف أفجف لفهف وف حف
: هفئفنفذفا ب  ِديفِة هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح الفوف اِر وف الفنفهف التتِلفِل وف قولف ِللفِجبفاِل وف ائِيلف وف رف ِض إِسف ة . ففتفنفبحأف عفلفى أفرف ا غفنِيمف بِهف ِة نفففۭس ِلنفهف بوغفضف حِ كولتِ الفقفلفِب وف بِففرف

لفكومف هومف وف مو الحِذينف حف ففعفتو يفِدي, ففالومف : إِنتِي رف ب  ِم. ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح لفتومف تفعفيِيرف الومف مف ِل أفنحكومف حف تو ِمنف أفجف بِي تفكفلحمف فِي غفضف تِي وف فِي غفيفرف
كومف رف ونف ثفمف توثفِمرو وعفكومف وف ائِيلف ففإِنحكومف تونفبِتوونف فورو رف ا أفنفتومف يفا ِجبفالف إِسف . أفمح هومف ِملوونف تفعفيِيرف يفحف

ِعِه,  مف فجف ائِيلف بِأ رف لفيفكومف كولح بفيفِت إِسف أوكفثتِرو النحاسف عف . وف عوونف رف توزف ثوونف وف رف أفلفتفِفتو إِلفيفكومف ففتوحف , لفنحهو قفِريبو اِلتفيفاِن. لفنتِي أفنفا لفكومف وف ائِيلف رف ِلشفعفبِي إِسف
ا ثفرف ِممح ِسنو إِلفيفكومف أفكف أوحف ِة, وف الفتِكومو الفقفِديمف سفبف حف نوكومف حف أوسفكتِ , وف ونف يوثفِمرو ونف وف ثورو ةف ففيفكف الفبفِهيمف لفيفكومو اِلنفسفانف وف ثتِرو عف أوكف . وف بو توبفنفى الفِخرف دونو وف رو الفمو ففتوعفمف

. هفكفذفا قفالف مف لف تفعوودو بفعفدو توثفِكلوهو اثا  وف مف ِميرف , ففيفِرثوونفكف ففتفكوونو لفهو ائِيلف رف لفيفكومف شفعفبِي إِسف ي النحاسف عف شتِ أومف . وف ب  ونف أفنتِي أفنفا الرح لفمو , ففتفعف ائِِلكومف فِي أفوف
لف توثفِكِلي شوعووبفِك بفعفدو يفقوولو السحيتِدو ثفِكلفةو شوعووبِِك. ِلذفِلكف لفنف تفأفكوِلي النحاسف بفعفدو وف مو الفةو النحاِس وف : أفنفِت أفكح مف قفالووا لفكومف ِل أفنحهو : ِمنف أفجف ب  السحيتِدو الرح

كفانف إِلفيح كفلفمو ]. وف ب  لف توعفثِِرينف شوعووبفِك بفعفدو يفقوولو السحيتِدو الرح ِمِلينف تفعفيِيرف الش عووِب بفعفدو, وف لف تفحف ِم, وف عو فِيِك ِمنف بفعفدو تفعفيِيرف الومف لف أوسفمتِ . وف ب  الرح
اسفِة الطحاِمِث, ففسفكفبفتو اِمي كفنفجف مف أفمف . كفانفتف طفِريقوهو أفففعفاِلِهمف سووهفا بِطفِريِقِهمف وف مف نفجح هو ضف نووا أفرف ا سفكف ائِيلف لفمح رف مف, إِنح بفيفتف إِسف ِ: [يفا ابفنف آدف بت الرح

أفففعفاِلِهمف اِضي. كفطفِريِقِهمف وف وا فِي الفرف ِم ففتفذفر  مف فِي الومف توهو سووهفا. ففبفدحدف نفاِمِهمف نفجح بِأفصف ِض, وف ِل الدحِم الحِذي سفففكووهو عفلفى الفرف لفيفِهمف لفجف بِي عف غفضف
نحنفتو عفلفى ِضِه. ففتفحف وا ِمنف أفرف جو رف قفدف خف ِ وف بت لفِء شفعفبو الرح : هفؤو مف , إِذف قفالووا لفهو ِمي الفقود وسف سووا اسف اءووا نفجح يفثو جف ِم حف اءووا إِلفى الومف ا جف . ففلفمح مف توهو ِدنف

انِع  يفا ِلكومف أفنفا صف : [لفيفسف لفجف ب  . هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح ائِيلف رف اءووا] ِلذفِلكف ففقولف ِلبفيفِت إِسف يفثو جف ِم حف ائِيلف فِي الومف رف سفهو بفيفتو إِسف قود وِس الحِذي نفجح ِمي الف اسف
وهو فِي تومو سف ِم الحِذي نفجح سف فِي الومف نفجح ِمي الفعفِظيمف الفمو سو اسف وقفدتِ . ففأ يفثو ِجئفتومف ِم حف وهو فِي الومف تومو سف قود وِس الحِذي نفجح ِمي الف ِل اسف , بفلف لفجف ائِيلف رف بفيفتف إِسف



اِضي ِميعِ الفرف عوكومف ِمنف جف مف أفجف ِم وف ذوكومف ِمنف بفيفِن الومف آخو . وف يونِِهمف ب  ِحينف أفتفقفدحسو فِيكومف قودحامف أفعف ب  يفقوولو السحيتِدو الرح مو أفنتِي أفنفا الرح لفمو الومف , ففتفعف سفِطِهمف وف
عفلو أفجف ِديدا , وف ِطيكومف قفلفبا  جف أوعف . وف كومف رو نفاِمكومف أوطفهتِ ِمنف كولتِ أفصف اسفتِكومف وف . ِمنف كولتِ نفجف ونف رو اء  طفاِهرا  ففتوطفهح لفيفكومف مف ش  عف أفرو . وف ِضكومف آتِي بِكومف إِلفى أفرف وف
ائِِضي لوكوونف فِي ففرف عفلوكومف تفسف أفجف , وف وِحي فِي دفاِخِلكومف عفلو رو أفجف ۭم. وف ِطيكومف قفلفبف لفحف أوعف ِمكومف وف ِر ِمنف لفحف جف أفنفِزعو قفلفبف الفحف , وف ِديدفة  فِي دفاِخِلكومف وحا  جف رو

كومف ِمنف كولتِ لتِصو أوخف أفنفا أفكوونو لفكومف إِلفها . وف تفكوونوونف ِلي شفعفبا  وف كومف إِيحاهفا, وف طفيفتو آبفاءف ضف الحتِي أفعف كونوونف الفرف تفسف ا. وف لوونف بِهف تفعفمف كفاِمي وف ففظوونف أفحف تفحف وف
ِم. وعِ بفيفنف الومف قفِل ِلكفيفلف تفنفالووا بفعفدو عفارف الفجو لحةف الفحف غف ِر وف رف الشحجف أوكفثتِرو ثفمف وعا . وف لفيفكومف جو عو عف لف أفضف هفا وف أوكفثتِرو عوو الفِحنفطفةف وف أفدف . وف اسفاتِكومف نفجف

ِلكومف أفنفا . لف ِمنف أفجف اسفاتِكومف جف عفلفى رف ِل آثفاِمكومف وف وِهكومف ِمنف أفجف جو امف وو قوتوونف أفنففوسفكومف أفمف تفمف ِة, وف اِلحف الفكومف غفيفرف الصح مف أفعف ِديئفةف وف قفكومو الرح ونف طورو ففتفذفكورو
ِهيِري إِيحاكومف ِم تفطف : فِي يفوف ب  . هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح ائِيلف رف قِكومف يفا بفيفتف إِسف وا ِمنف طورو زو اخف لووا وف جف . ففاخف عفلووما  لفكومف , ففلفيفكونف مف ب  انِع  يفقوولو السحيتِدو الرح صف

: هفِذِه امف عفيفنفيف كولتِ عفابِۭر. ففيفقوولوونف ِربفة  أفمف ا خف نِهف ضا  عفنف كفوف ِربفةو ِعوف ضو الفخف توففلفحو الفرف . وف بو دوِن, ففتوبفنفى الفِخرف ِكنوكومف فِي الفمو ِمنف كولتِ آثفاِمكومف أوسف
, ب  لفكومف أفنتِي أفنفا الرح وف مو الحِذينف توِركووا حف لفمو الومف ة . ففتفعف ورف عفمو نفة  مف صح حف ةو مو ِدمف نفهف الفمو ةو وف قفِفرف الفمو ِربفةو وف دونو الفخف الفمو ۭن, وف نحِة عفدف تف كفجف ارف ِربفةو صف ضو الفخف الفرف
قفِدۭس, هومف كفغفنفِم أونفاۭس. كفغفنفِم مف ثتِرو . أوكف مف ائِيلف لفففعفلف لفهو رف لفبو ِمنف بفيفِت إِسف . بفعفدف هفِذِه أوطف فففعفلو أ سف تو وف ب  تفكفلحمف ةف. أفنفا الرح قفِفرف سفتو الفمو غفرف ةف وف ِدمف نفهف بفنفيفتو الفمو
ِ بت وحِ الرح ني بِرو جف رف فخف ِ ففأ بت ]. كفانفتف عفلفيح يفدو الرح ب  ونف أفنتِي أفنفا الرح لنفة  غفنفمف أونفاۭس, ففيفعفلفمو ِربفةو مف دونو الفخف ا, ففتفكوونو الفمو اِسِمهف وف ِليمف فِي مف شف كفغفنفِم أوورو
ا . ففقفالف إِذفا ِهيف يفابِسفة  ِجدت ِه الفبوقفعفِة, وف جف ة  ِجدتا  عفلفى وف إِذفا ِهيف كفثِيرف ا وف ِلهف وف ا ِمنف حف لفيفهف نِي عف رح أفمف لنفة  ِعظفاما . وف ِهيف مف سفِط الفبوقفعفِة, وف لفنِي فِي وف أفنفزف وف

ا الفِعظفامو الفيفابِسفةو, ا: أفيحتوهف قولف لفهف لفمو». ففقفالف ِلي: [تفنفبحأف عفلفى هفِذِه الفِعظفاِم وف ب  أفنفتف تفعف : [يفا سفيتِدو الرح يفا هفِذِه الفِعظفامو؟» ففقولفتو , أفتفحف ِلي: [يفا ابفنف آدفمف
لفيفكومف أفبفسوطو عف ما  وف ِسيكومف لفحف با  وأفكف لفيفكومف عفصف أفضفعو عف . وف يوونف وحا  ففتفحف ِخلو فِيكومف رو ِذِه الفِعظفاِم: هفئفنفذفا أودف ب  ِلهف ِ. هفكذفا قفالف السحيتِدو الرح بت ةف الرح ِعي كفِلمف مف اسف
بفِت الفِعظفامو كول  عفش  ففتفقفارف إِذفا رف ت  وف و كفانف صفوف ا أفنفا أفتنفبحأ نفمف بفيف . وف ا أوِمرتو ]. ففتفنفبحأفتو كمف ب  ونف أفنتِي أفنفا الرح تفعفلفمو يوونف وف وحا  ففتفحف عفلو فِيكومف رو أفجف ِجلفدا  وف
وحِ, تفنفبحأف يفا ابفنف . ففقفالف ِلي: [تفنفبحأف ِللر  وح  ا رو لفيفسف فِيهف , وف قو ا ِمنف ففوف ِم كفسفاهفا, وبوِسطف الفِجلفدو علفيفهف اللححف ِب وف إِذفا بِالفعفصف تو وف ِمِه. ونفظفرف ۭم إِلفى عفظف عفظف

لف فِيِهِم ني, ففدفخف رف ا أفمف يووا». ففتفنفبحأفتو كفمف قفتفلفى ِليفحف لفِء الف هوبح عفلفى هفؤو بفعِ وف يفاحِ الفرف وحو ِمنف الرتِ : هفلومح يفا رو ب  وحِ: هفكذفا قفالف السحيتِدو الرح قولف ِللر  آدفمف, وف
: . هفا هومف يفقوولوونف ائِيلف رف ا . ثومح قفالف ِلي: [يفا ابفنف آدفمف, هفِذِه الِعظفامو ِهيف كول  بفيِت إِسف ا  ِجدت يفش  عفظيم  ِجدت وا عفلفى أفقدفاِمِهمف جف قفامو يووا وف , ففحف وحو الر 

ِعدوكومف ِمنف قوبووِركومف يفا شفعفبِي كومف وأوصف : هفئفنفذفا أففتفحو قوبوورف ب  : هفكذفا قفالف السحيتِدو الرح مف قولف لفهو نفا. ِلذفِلكف تفنفبحأف وف نفا. قفِد انفقفطفعف اؤو جف هفلفكف رف نفا وف يفبِسفتف ِعظفامو
وِحي فِيكومف عفلو رو عفاِدي إِيحاكومف ِمنف قوبووِركومف يفا شفعفبِي. وأفجف إِصف كومف وف ب  ِعنفدف ففتفِحي قوبوورف ونف أفنتِي أفنفا الرح . ففتفعفلفمو ائِيلف رف ِض إِسف آتِي بِكومف إِلفى أفرف وف

ذف ِلنفففِسكف أفنفتف يفا ابفنف آدفمف, خو ِ: [وف بت كفانف إِلفيح كفلفمو الرح ». وف ب  , يفقوولو الرح أفففعفلو تو وف ب  تفكفلحمف ونف أفنتِي أنفا الرح , ففتفعفلفمو ِضكومف عفلوكومف فِي أفرف أفجف , وف يوونف فتفحف
ائِيلف رف كولتِ بفيفِت إِسف ايِمف وف ا أفففرف ا: ِليووسوفف عفصف لفيفهف توبف عف اكف ى وف رف ذف عفصا  أوخف خو ففقفائِِه. وف ائِيلف رو رف ِلبفنِي إِسف ا: ِليفهووذفا وف لفيفهف توبف عف اكف اِحدفة  وف عفصا  وف

: هفكفذفا مف هفذفا؟ ففقولف لفهو ا لفكف وف نفا مف بِرو ا توخف : أفمف فلفكف أفبفنفاءو شفعفبِكف . ففإِذفا سفأ اِحدفة  فِي يفِدكف ا وف اِحدفةۭ, ففتفِصيرف ى كفعفصا  وف رف اِحدفةف بِالوخف ا الفوف مف اقفِرنفهو ففقفائِِه. وف رو
اِحدفة  مف عفصا  وف عفلوهو أفجف ا يفهووذفا, وف ا عفصف م  إِلفيفهف أفضو هو, وف ففقفاءف ائِيلف رو رف بفاطف إِسف أفسف ايِمف, وف ا يووسوفف الحتِي فِي يفِد أفففرف ذو عفصف : هفئفنفذفا آخو ب  قفالف السحيتِدو الرح
ذو بفنِي : هفئفنفذفا آخو ب  : هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح مف قولف لفهو . وف يونِِهمف امف أفعف ا فِي يفِدكف أفمف لفيفِهمف اِن اللحتفاِن كفتفبفتف عف وف تفكوونو الفعفصف اِحدفة  فِي يفِدي. وف ونف وف ففيفِصيرو
ِض عفلفى ِجبفاِل اِحدفة  فِي الفرف ة  وف هومف أومح يتِرو أوصف . وف ِضِهمف آتِي بِِهمف إِلفى أفرف مف ِمنف كولتِ نفاِحيفۭة, وف عوهو مف أفجف ا, وف ِم الحتِي ذفهفبووا إِلفيفهف ائِيلف ِمنف بفيفِن الومف رف إِسف
لف نفاِمِهمف وف سوونف بفعفدو بِأفصف لف يفتفنفجح لفكفتفيفِن. وف مف ونف بفعفدو إِلفى مف لف يفنفقفِسمو تفيفِن, وف لف يفكوونوونف بفعفدو أومح , وف لفيفِهمف كولتِِهمف ِلكا  عف اِحد  يفكوونو مف ِلك  وف مف , وف ائِيلف رف إِسف
مف إِلفها . أفنفا أفكوونو لفهو هومف ففيفكوونوونف ِلي شفعفبا  وف رو أوطفهتِ ووا وف طفأ ا أفخف سفاِكنِِهِم الحتِي فِيهف مف ِمنف كولتِ مف هو لتِصو , بفلف أوخف عفاِصيِهمف ۭء ِمنف مف لف بِشفيف اسفاتِِهمف وف جف بِرف

كونوونف فِي يفسف ا. وف لوونف بِهف يفعفمف ائِِضي وف ففظوونف ففرف يفحف كفاِمي وف لوكوونف فِي أفحف اِحد , ففيفسف اعۭ وف ِميِعِهمف رف يفكوونو ِلجف , وف لفيفِهمف ِلكا  عف دو عفبفِدي يفكوونو مف دفاوو وف
لفيفِهمف ئِيس  عف دو رف بفِدي دفاوو عف بفنوو بفنِيِهمف إِلفى الفبفِد, وف بفنووهومف وف ا هومف وف كونوونف فِيهف يفسف , وف كومف ا آبفاؤو بفِدي يفعفقووبف إِيحاهفا, الحتِي سفكفنفهف طفيفتو عف ِض الحتِي أفعف الفرف

كفنِي سف يفكوونو مف سفِطِهمف إِلفى الفبفِد. وف قفِدِسي فِي وف عفلو مف أفجف هومف وف أوكفثتِرو هومف وف أوقِر  بحدا , وف ؤف دا  مو مف عفهف عفهو دف سفلفۭم, ففيفكوونو مف مف عفهف عفهو أفقفطفعو مف إِلفى الفبفِد. وف
كفانف إِلفيح سفِطِهمف إِلفى الفبفِد]. وف قفِدِسي فِي وف , إِذف يفكوونو مف ائِيلف رف سو إِسف قفدتِ ب  مو مو أفنتِي أفنفا الرح لفمو الومف يفكوونوونف ِلي شفعفبا . ففتفعف مف إِلفها  وف أفكوونو لفهو , وف مف قفهو ففوف

: هفئفنفذفا ب  : هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح قولف لفيفِه وف تفنفبحأف عف تووبفالف وف اِشكف وف وۭش مف ئِيِس رو وجف رف اجو ِض مف وجۭ أفرف هفكف عفلفى جو جف عفلف وف , اجف ِ: [يفا ابفنف آدفمف بت كفلفمو الرح
مف لفبِِسينف سفانا  كولحهو فورف يفل  وف يفِشكف خف كولح جف كف أفنفتف وف ِرجو أوخف , وف عو شفكفائِمف فِي ففكحيفكف أفضف , وف ِجعوكف أورف . وف تووبفالف اِشكف وف وۭش مف ئِيسو رو وجو رف لفيفكف يفا جو عف
كولح رف وف ومف جو وذفةۭ, وف خو نتۭ وف مف بِِمجف , كولحهو مف عفهو فووطف مف كووشف وف ِسِكينف الس يووفف ففاِرسف وف مف مف مو , كولحهو انح جف مف اۭس وف عف أفتفرف ة  مف اعفة  عفِظيمف مف رف ِلبفاۭس, جف أفففخف

تفِمعفِة إِلفيفكف جف اعفاتِكف الفمو مف كول  جف هفيتِئف ِلنفففِسكف أفنفتف وف تفِعدح وف . اسف عفكف يفِشِه, شوعووبا  كفثِيِرينف مف عف كولتِ جف اِل مف مف ةف ِمنف أفقفاِصي الشتِ مف رف بفيفتف تووجف يووِشِه, وف جو
ةۭ عفلفى وعفِة ِمنف شوعووۭب كفثِيرف مو جف دحةِ ِمنف السحيفِف الفمف تفرف سف ِض الفمو ةِ تفأفتِي إِلفى الفرف نِينف الفِخيرف ةۭ توففتفقفدو. فِي الستِ قحرا . بفعفدف أفيحاۭم كفثِيرف وف مف مو تف لفهو ففِصرف
ي ابفۭة توغفشتِ تفكوونو كفسفحف بفعفۭة, وف وف تفأفتِي كفزف عفدو وف تفصف . وف مف سفكفنووا آِمنِينف كول هو وا ِمنف الش عووِب وف ِرجو ِربفة , ِللحِذينف أوخف ة  خف ائِيلف الحتِي كفانفتف دفائِمف رف ِجبفاِل إِسف
عفدو : إِنتِي أفصف تفقوولو ِديئا , وف را  رف رو فِكف طورو بِبفاِلكف ففتوففكتِ ورا  تفخف ِم أفنح أومو يفكوونو فِي ذفِلكف الفيفوف . وف عفكف ونف مف شوعووب  كفثِيرو يووِشكف وف كول  جو ضف أفنفتف وف الفرف

ِلغونفِم اِريعو ِلسفلفِب السحلفِب وف صف لف مف ة  وف مف عفاِرضف لفيفسف لفهو مف سفاِكنوونف بِغفيفِر سووۭر وف ۭن, كول هو اِدئِينف السحاِكنِينف فِي أفمف اۭء. آتِي الفهف رف ۭض أفعف عفلفى أفرف
دفدفانو ِض. شفبفا وف قونفيفة , السحاِكنو فِي أفعفاِلي الفرف اِشيفة  وف قفتفنِي مف ِم, الفمو وعۭ ِمنف الومف مو جف عفلفى شفعفۭب مف ةۭ وف ورف عفمو ۭب مف دتِ يفِدكف عفلفى ِخرف ِة, ِلرف الفغفنِيمف

ا بفاِلهف كول  أفشف ِشيشف وف ارو تفرف توجح وف
ۭب عفِظيۭم؟  ِب نفهف قونفيفِة, ِلنفهف الف اِشيفِة وف ِذ الفمف الذحهفِب, لفخف ِة وف ِل الفِفضح مف , ِلحف اعفتفكف مف عفتف جف مف ۭة جف اۭء؟ هفلف ِلغونفِم غفنِيمف لفۭب أفنفتف جف : هفلف ِلسفلفِب سف فلوونفكف أ يفسف
ِضِعكف وف تفأفتِي ِمنف مف لفمو؟ وف , أفففلف تفعف ائِيلف آِمنِينف رف نفى شفعفبِي إِسف ِم ِعنفدف سوكف : فِي ذفِلكف الفيفوف ب  وجۭ: هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح قولف ِلجو [ِلذفِلكف تفنفبحأف يفا ابفنف آدفمف وف
ابفۭة ائِيلف كفسفحف رف عفدو عفلفى شفعفبِي إِسف تفصف . وف يفش  كفثِير  جف ة  وف اعفة  عفِظيمف مف يفل  جف اِكبوونف خف مف رف , كول هو عفكف ونف مف شوعووب  كفثِيرو اِل أفنفتف وف مف ِمنف أفقفاِصي الشتِ
]. هفكفذفا قفالف السحيتِدو وجو يونِِهمف يفا جو امف أفعف مو, ِحينف أفتفقفدحسو فِيكف أفمف ِضي ِلتفعفِرففنِي الومف آتِي بِكف عفلفى أفرف . وف ةِ يفكوونو . فِي الفيحاِم الفِخيرف ضف ي الفرف توغفشتِ

؟ لفيفِهمف ووا فِي تِلفكف الفيحاِم ِسنِينا  أفنف آتِيف بِكف عف , الحِذينف تفنفبحأ ائِيلف رف ِة عفنف يفِد عفبِيِدي أفنفبِيفاِء إِسف قفِديمف تو عفنفهو فِي الفيحاِم الف : [هفلف أفنفتف هووف الحِذي تفكفلحمف ب  الرح
ِطي تِي فِي نفاِر سفخف فِي غفيفرف عفدو فِي أفنفِفي. وف بِي يفصف , أفنح غفضف ب  ائِيلف يفقوولو السحيتِدو الرح رف ِض إِسف وجۭ عفلفى أفرف ِجيِء جو مف مف ِم, يفوف يفكوونو فِي ذفِلكف الفيفوف وف

الدحابحاتو قفِل وف وشو الفحف حو وو اِء وف طويوورو السحمف ِر وف كو الفبفحف اِمي سفمف عفشو أفمف . ففتفرف ائِيلف رف ِض إِسف عفش  عفِظيم  فِي أفرف ِم يفكوونو رف , أفنحهو فِي ذفِلكف الفيفوف تو تفكفلحمف



ِعي تفدف أفسف ِض. وف اِر إِلفى الفرف وف قوطو كول  الفسف تفسف عفاقِلو وف قوطو الفمف تفسف تفنفدفك  الفِجبفالو وف ِض, وف ِه الفرف جف كول  النحاِس الحِذينف عفلفى وف ِض, وف الحتِي تفِدب  عفلفى الفرف
عفلفى يفِشِه وف عفلفى جف لفيفِه وف ِطرو عف أومف ِم, وف بِالدح بفإِ وف أوعفاقِبوهو بِالفوف اِحۭد عفلفى أفِخيِه. وف . ففيفكوونو سفيففو كولتِ وف ب  لفيفِه فِي كولتِ ِجبفاِلي يفقوولو السحيتِدو الرح السحيففف عف

ونف أفنتِي ةۭ, ففيفعفلفمو ۭم كفثِيرف فو فِي عويووِن أومف رف أوعف أفتفقفدحسو وف فتفعفظحمو وف ِكبفِريتا . ففأ نفارا  وف ة  وف ۭد عفِظيمف ةف بفرف ارف ِحجف اِرفا  وف طفرا  جف عفهو مف ةِ الحِذينف مف الش عووِب الفكفثِيرف
د كف أفرو . وف تووبفالف اِشكف وف وۭش مف ئِيسو رو وجو رف لفيفكف يفا جو : هفئفنفذفا عف ب  : هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح قولف وجۭ وف أفنفتف يفا ابفنف آدفمف تفنفبحأف عفلفى جو ». [وف ب  أفنفا الرح

نفى. كف ِمنف يفِدكف الفيومف امف ِقطو ِسهف أوسف ى, وف سفكف ِمنف يفِدكف الفيوسفرف ِربو قفوف أفضف . وف ائِيلف رف آتِي بِكف عفلفى ِجبفاِل إِسف اِل وف مف ِعدوكف ِمنف أفقفاِصي الشتِ أوصف أفقوودوكف وف وف
ِه جف قفِل. عفلفى وف وِش الفحف حو ِلوو عۭ وف ةِ ِمنف كولتِ نفوف أفكفل  ِللط يووِر الفكفاِسرف . أفبفِذلوكف مف عفكف الش عووبو الحِذينف مف يفِشكف وف كول  جف ائِيلف أفنفتف وف رف قوطو عفلفى ِجبفاِل إِسف ففتفسف

. ب  ونف أفنتِي أفنفا الرح , ففيفعفلفمو ائِِر آِمنِينف زف عفلفى السحاِكنِينف فِي الفجف وجف وف اجو ِسلو نفارا  عفلفى مف أورف . وف ب  تو يفقوولو السحيتِدو الرح قوطو لفنتِي تفكفلحمف قفِل تفسف الفحف
ائِيلف [هفا هووف رف ب  قود وسو إِسف مو أفنتِي أفنفا الرح لفمو الومف سو بفعفدو, ففتفعف قفدحسف يونفجح ِمي الفمو لف أفدفعو اسف , وف ائِيلف رف سفِط شفعفبِي إِسف قفدحِس فِي وف ِمي الفمو فو بِاسف أوعفرتِ وف

انح جف الفمف لفحف وف ِرقوونف الستِ يوحف ِعلوونف وف يوشف ائِيلف وف رف دوِن إِسف جو سوكحانو مو رو يفخف تو عفنفهو. وف مو الحِذي تفكفلحمف . هفذفا هووف الفيفوف ب  ارف يفقوولو السحيتِدو الرح صف قفدف أفتفى وف
عووِر تفِطبوونف ِمنف الفوو لف يفحف قفِل عوودا , وف ذوونف ِمنف الفحف . ففلف يفأفخو ا النحارف سفبفعف ِسنِينف يووقِدوونف بِهف , وف احف مف الرتِ ابف وف الفِحرف امف وف هف الستِ الفِقِسيح وف اسف وف الفتفرف وف

وجا  ِطي جو ِم, أفنتِي أوعف يفكوونو فِي ذفِلكف الفيفوف . وف ب  , يفقوولو السحيتِدو الرح لوبوونف الحِذينف سفلفبووهومف يفسف بووهومف وف بوونف الحِذينف نفهف يفنفهف لفحف بِالنحاِر, وف ِرقوونف الستِ مف يوحف لفنحهو
ونفهو يوسفم  هو كولحهو, وف هوورف مف جو وجا  وف فِنوونف جو هونفاكف يفدف . وف ِر, ففيفسود  نفففسف الفعفابِِرينف ِ الفبفحف قِيت بفاِريمف بِشفرف اِدي عف وف , وف ائِيلف رف ِضعا  هونفاكف ِللفقفبفِر فِي إِسف وف مف
ِجيِدي مو تفمف مف يفوف يفكوونو لفهو , وف ونف ِض يفقفبِرو ۭر. كول  شفعفِب الفرف هو ضف سفبفعفةف أفشف وا الفرف رو ائِيلف ِليوطفهتِ رف هومف بفيفتو إِسف يفقفبِرو وجۭ». وف هووِر جو مف اِديف جو [وف

ِض. ِه الفرف جف عف الفعفابِِرينف أوولفئِكف الحِذينف بفقووا عفلفى وف ِض, قفابِِرينف مف تفِديِمينف عفابِِرينف فِي الفرف سف ونف أونفاسا  مو يوففِرزو . وف ب  هوورا  يفقوولو السحيتِدو الرح شف مف
ونف فِي قفابِرو هو الف تحى يفقفبِرف ة  حف انِبِِه صووح مف إِنفسفاۭن يفبفنِي بِجف د  عفظف أفى أفحف إِذفا رف ِض وف ونف فِي الفرف صوونف ففيفعفبورو الفعفابِرو ۭر يفففحف هو ا. بفعفدف سفبفعفِة أفشف ِهيرا  لفهف تفطف

نفاحۭ, : قولف ِلطفائِِر كولتِ جف ب  كفذفا قفالف السحيتِدو الرح , ففهف أفنفتف يفا ابفنف آدفمف . [وف ضف ونف الفرف رو ونفةو» ففيوطفهتِ ِدينفِة [هفمو مو الفمف أفيفضا  اسف وجۭ وف هووِر جو مف اِدي جو وف
ائِيلف ِلتفأفكولووا رف ة  عفلفى ِجبفاِل إِسف ة  عفِظيمف , ذفبِيحف ا لفكومف هف تِي الحتِي أفنفا ذفابِحو ۭة, إِلفى ذفبِيحف تفِشدووا ِمنف كولتِ ِجهف تفعفالووا احف تفِمعووا, وف : اجف وِش الفبفرتِ حو ِلكولتِ وو وف

تفأفكولوونف . وف نفاِت بفاشفانف سفمح ا ِمنف مو ان  كول هف ثِيرف تِدفة  وف أفعف لفن  وف مف حو ِض, ِكبفاش  وف سفاِء الفرف ؤف بوونف دفمف رو رف تفشف ةِ وف بفابِرف مف الفجف بووا دفما . تفأفكولوونف لفحف رف تفشف ما  وف لفحف
كولتِ ةِ وف بفابِرف الفجف كفبفاِت وف رف الفمف يفِل وف ائِدفتِي ِمنف الفخف بفعوونف عفلفى مف . ففتفشف ا لفكومف توهف تِي الحتِي ذفبفحف ِر ِمنف ذفبِيحف مف إِلفى الس كف بوونف الدح رف تفشف مف إِلفى الشحبفعِ, وف الشححف

لفمو بفيفتو , ففيفعف لفيفِهمف ا عف عفلفتوهف يفِدي الحتِي جف توهو وف يف رف ِمي الحِذي أفجف كف ونف حو ِم يفرو ِميعو الومف جف ِم, وف ِدي فِي الومف جف عفلو مف أفجف . وف ب  ِب, يفقوولو السحيتِدو الرح رف اِل الفحف ِرجف
مف ِهي عفنفهو جف بفتو وف جف انوونِي, ففحف مف خف لووا بِإِثفِمِهمف لفنحهو ائِيلف قفدف أوجف رف مو أفنح بفيفتف إِسف لفمو الومف تفعف اِعدا . وف ِم ففصف مف ِمنف ذفِلكف الفيفوف هو ب  إِلفهو ائِيلف أفنتِي أفنفا الرح رف إِسف
: ب  ]. ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح مف ِهي عفنفهو جف بفتو وف جف حف مف وف عفهو عفاِصيِهمف ففعفلفتو مف كفمف اسفتِِهمف وف نفجف مف بِالسحيفِف. كف , ففسفقفطووا كول هو ايِِقيِهمف مف ِليفِد موضف توهو لحمف سف وف

انوونِي إِيحاهفا ِعنفدف كولح ِخيفانفتِِهِم الحتِي خف مف وف يفهو ِملوونف ِخزف ِمي الفقود وِس. ففيفحف أفغفارو عفلفى اسف ائِيلف وف رف مو كولح بفيفِت إِسف حف أفرف د  سفبفيف يفعفقووبف وف [النف أفرو
امف عويووِن تفقفِديِسي فِيِهمف أفمف , وف دفائِِهمف اِضي أفعف ِعي إِيحاهومف ِمنف أفرف مف جف اِعي إِيحاهومف ِمنف الش عووِب وف جف . ِعنفدف إِرف ِخيف  لف مو ئِنتِينف وف مف طف ِضِهمف مو سفكفنِِهمف فِي أفرف

بو جو لف أفحف , وف مف دا  ِمنفهو كو بفعفدو هونفاكف أفحف لف أفتفرو . وف ِضِهمف ِعِهمف إِلفى أفرف مف ِم, ثومح جف لفئِي إِيحاهومف إِلفى الومف مف بِإِجف هو ب  إِلفهو ونف أفنتِي أفنفا الرح , يفعفلفمو ۭم كفثِيِرينف أومف
أفِس السحنفِة, فِي ِرينف ِمنف سفبفيِنفا فِي رف الفِعشف اِمسفِة وف ]. فِي السحنفِة الفخف ب  ائِيلف يفقوولو السحيتِدو الرح رف وِحي عفلفى بفيفِت إِسف مف بفعفدو, لفنتِي سفكفبفتو رو نفهو ِهي عف جف وف

. فِي أفتفى بِي إِلفى هونفاكف ِ وف بت ِم, كفانفتف عفلفيح يفدو الرح ِدينفةو فِي نفففِس ذفِلكف الفيفوف ِربفِت الفمف ا ضو ةف, بفعفدف مف ابِعفِة عفشفرف ِر فِي السحنفِة الرح الفعفاِشِر ِمنف الشحهف
ا أفتفى بِي إِلفى هونفاكف إِذفا لفمح نووِب. وف ِة الفجف ِدينفۭة ِمنف ِجهف بِنفاِء مف لفيفِه كف ا , عف بفۭل عفاۭل ِجدت عفنِي عفلفى جف ضف وف ائِيلف وف رف ِض إِسف ِ أفتفى بِي إِلفى أفرف ى اح ؤف رو

عف مف اسف مف, انفظورف بِعفيفنفيفكف وف : [يفا ابفنف آدف لو جو اقِف  بِالفبفاِب. ففقفالف ِلي الرح هووف وف ِقيفاِس, وف بفةو الف قفصف يفطو كفتحاۭن وف بِيفِدِه خف اِس, وف نفظفِر الن حف هو كفمف نفظفرو ۭل مف جو بِرف
اِرجف الفبفيفِت إِذفا بِسووۭر خف ى». وف ا تفرف ائِيلف بِكولتِ مف رف بِرف بفيفتف إِسف تِكف أوتِيف بِكف إِلفى هونفا. أفخف اءف ِل إِرف ا أوِريكفهو, لفنحهو لفجف عفلف قفلفبفكف إِلفى كولتِ مف اجف وذونفيفكف وف بِأ

اءف إِلفى اِحدفة . ثومح جف بفة  وف كفهو قفصف سومف اِحدفة  وف بفة  وف ضف الفبِنفاِء قفصف . ففقفاسف عفرف ِشبفر  اعِ وف رف عۭ طوول  بِالذتِ بفةو الفِقيفاِس ِست  أفذفرو ِل قفصف جو بِيفِد الرح ِحيۭط بِِه, وف مو
ففةف الفغورف ضا . وف اِحدفة  عفرف بفة  وف ى قفصف رف الفعفتفبفةف الوخف ضا  وف اِحدفة  عفرف بفة  وف قفاسف عفتفبفةف الفبفاِب قفصف ِجِه, وف ِعدف فِي دفرف صف ِق وف وف الشحرف هو نفحف هو جف الفبفاِب الحِذي وف
قفاسف اِحدفة . وف بفة  وف اِق الفبفاِب ِمنف دفاِخۭل قفصف انِِب ِروف تفبفةو الفبفاِب بِجف عف عۭ. وف سو أفذفرو مف ففاِت خف بفيفنف الفغورو ضا , وف اِحدفة  عفرف بفة  وف قفصف اِحدفة  طوول  وف بفة  وف قفصف

ففاتو الفبفاِب غورو اقو الفبفاِب ِمنف دفاِخۭل. وف وف ِو ِر يفِن, وف اعف هو ِذرف ائِدف عفضف عۭ, وف انِيف أفذفرو اقف الفبفاِب ثفمف قفاسف ِروف اِحدفة . وف بفة  وف اقف الفبفاِب ِمنف دفاِخۭل قفصف ِروف
ِل الفبفاِب خف دف ضف مف قفاسف عفرف . وف ِمنف هونفاكف اِحد  ِمنف هونفا وف ائِِد قِيفاس  وف ِللفعفضف اِحد , وف . ِللثحلفِث قِيفاس  وف ثفلفث  ِمنف هونفاكف ِق ثفلفث  ِمنف هونفا وف وف الشحرف نفحف
ففةو ِست  الفغورف . وف اِحدفة  ِمنف هونفاكف اع  وف افحةو ِذرف الفحف اِحدفة  ِمنف هونفا وف اع  وف ففاِت ِذرف امف الفغورو افحةو أفمف الفحف اعا . وف ةف ِذرف طوولف الفبفاِب ثفلفثف عفشفرف عۭ, وف عفشفرف أفذفرو
اعا . الفبفابو ِرينف ِذرف ِعشف ۭس وف مف ضف خف ى عفرف رف اِحدفةِ إِلفى سفقفِف الوخف ففِة الفوف . ثومح قفاسف الفبفابف ِمنف سفقفِف الفغورف عۭ ِمنف هونفاكف ِست  أفذفرو عۭ ِمنف هونفا وف أفذفرو

سوونف مف ِ خف اِق الفبفاِب الدحاِخِليت ِل إِلفى قودحاِم ِروف خف دف قودحامف بفاِب الفمف لف الفبفاِب. وف وف ادفةِ الدحاِر حف اعا  إِلفى عفضف ائِدف ِستتِينف ِذرف عفِملف عفضف قفابِلو الفبفاِب. وف مو
ادفةِ عفلفى الفعفضف ا ِمنف دفاِخۭل, وف الفيفهف وف ى حف هفكفذفا فِي الفقوبفِب أفيفضا , كوو  الفيفِه, وف وف ائِِد ِمنف دفاِخِل الفبفاِب حف ِللفعفضف شفبحكفة , وف ى مو ففاِت كوو  ِللفغورو اعا . وف ِذرف
انِِب عو بِجف زح جف الفمو دفعا . وف عِ ثفلفثوونف ِمخف زح جف ا. عفلفى الفمو الفيفهف وف نووعۭ ِللدحاِر حف صف عۭ مف زح جف مو اِدعف وف خف إِذفا بِمف اِرِجيحِة وف اِر الفخف . ثومح أفتفى بِي إِلفى الدح نفِخيل 

اعۭ إِلفى اِرجۭ ِمئفةف ِذرف ففِل إِلفى قودحاِم الدحاِر الدحاِخِليحِة ِمنف خف اِم الفبفاِب الفسف ضف ِمنف قودح قفاسف الفعفرف . وف ففلو عو الفسف زح جف اِب الفمو قفابِلف طووِل الفبفوف اِب مو الفبفوف
, ثفلفث  ِمنف هونفاكف ففاتوهو ثفلفث  ِمنف هونفا وف غورو هو. وف ضف عفرف اِرِجيحِة قفاسف طوولفهو وف اِر الفخف اِل الحِذي ِللدح مف وف الشتِ تحِجهو نفحف الفبفابو الفمو اِل. وف مف إِلفى الشتِ ِق وف الشحرف

ا عفلفى نفِخيلوهف ا وف قفبحبوهف مو كوواهفا وف اعا . وف ونف ِذرف رو ِعشف س  وف مف ا خف ضوهف عفرف اعا  وف سوونف ِذرف مف ا خف ِل, طوولوهف قفبحبوهو كفانفتف عفلفى قِيفاِس الفبفاِب الفوح مو ائِدوهو وف عفضف وف
ِق. ِللشحرف اِل وف مف قفابِلو بفاۭب ِللشتِ اِخِليحِة بفاب  مو اِر الدح ِللدح هو. وف امف قفبحبوهو أفمف مو اۭت, وف جف عفدوونف إِلفيفِه فِي سفبفعِ دفرف كفانووا يفصف ِق, وف وف الشحرف تحِجِه نفحف قِيفاِس الفبفاِب الفمو
ى فِيِه كوو  ِذِه الفقفيِسفِة. وف قفبحبفهو كفهف مو ائِدفهو وف نووِب, ففقفاسف عفضف وف الفجف إِذفا بِبفاۭب نفحف نووِب, وف وف الفجف اعۭ. ثومح ذفهفبف بِي نفحف قفاسف ِمنف بفاۭب إِلفى بفاۭب ِمئفةف ِذرف وف

ى. الط ولو الفيفِه كفتِلفكف الفكووف وف قفبحبِِه ِمنف حف فِي مو وف
اِحدفة  ِمنف هونفاكف عفلفى  وف اِحدفة  ِمنف هونفا وف لفهو نفِخيل  وف هو, وف قفبحبوهو قودحامف مو عفدوهو وف صف اۭت مف جف سفبفعو دفرف اعا . وف ونف ِذرف رو ِعشف س  وف مف ضو خف الفعفرف اعا  وف سوونف ِذرف مف خف

أفتفى بِي إِلفى الدحاِر الدحاِخِليحِة ِمنف بفاِب اعۭ. وف نووِب ِمئفةف ِذرف وف الفجف قفاسف ِمنف الفبفاِب إِلفى الفبفاِب نفحف نووِب. وف وف الفجف ِللدحاِر الدحاِخِليحِة بفاب  نفحف ائِِدِه. وف عفضف
سوونف مف الفيفِه. الط ولو خف وف ى حف قفبحبِِه كوو  فِي مو فِيِه وف ِذِه الفقفيِسفِة. وف قفبحبوهو كفهف مو ائِدوهو وف عفضف ففاتوهو وف غورو ِذِه الفقفيِسفِة. وف نووِب كفهف قفاسف بفابف الفجف نووِب, وف الفجف



وف الدحاِر قفبحبوهو نفحف مو ضا . وف عۭ عفرف سو أفذفرو مف خف اعا  طوول  وف ونف ِذرف رو ِعشف س  وف مف قفبحب  خف الفيفِه مو وف حف اعا . وف ونف ِذرف رو ِعشف س  وف مف ضو خف الفعفرف اعا  وف ِذرف
ففاتوهو غورو ِذِه الفقفيِسفِة. وف قفاسف الفبفابف كفهف ِرِق وف شف وف الفمف أفتفى بِي إِلفى الدحاِر الدحاِخِليحِة نفحف اۭت. وف جف انِي دفرف عفدوهو ثفمف صف مف , وف ائِِدِه نفِخيل  عفلفى عفضف اِرِجيحِة, وف الفخف

وف قفبحبوهو نفحف مو اعا . وف ونف ِذرف رو ِعشف س  وف مف ضو خف الفعفرف اعا  وف سوونف ِذرف مف الفيفِه. الط ولو خف وف ى حف قفبحبِِه كوو  فِي مو فِيِه وف ِذِه الفقفيِسفِة. وف قفبحبوهو كفهف مو ائِدوهو وف عفضف وف
يِسفِة. ِذِه الفقف قفاسف كفهف اِل وف مف أفتفى بِي إِلفى بفاِب الشتِ اۭت. وف جف انِي دفرف عفدوهو ثفمف مفصف , وف ِمنف هونفاكف ائِِدِه نفِخيل  ِمنف هونفا وف عفلفى عفضف اِرِجيحِة وف اِر الفخف الدح
وف الدحاِر ائِدوهو نفحف عفضف اعا . وف ونف ِذرف رو ِعشف س  وف مف ضو خف الفعفرف اعا  وف سوونف ِذرف مف الفيفِه. الط ولو خف وف الفكووى الحتِي لفهو حف قفبحبوهو وف مو ائِدوهو وف عفضف ففاتوهو وف غورو

لوهو. هونفاكف يفغفِسلوونف خف دف مف دفع  وف اِب ِمخف ائِِد الفبفوف ِعنفدف عفضف اۭت. وف جف انِي دفرف عفدوهو ثفمف صف مف , وف ِمنف هونفاكف ائِِدِه نفِخيل  ِمنف هونفا وف عفلفى عفضف اِرِجيحِة, وف الفخف
انِِب ِمنف عفلفى الفجف ةو اِلثفِم. وف ذفبِيحف ِطيئفِة وف ةو الفخف ذفبِيحف قفةو وف رف حف ا الفمو لفيفهف بفحف عف ائِدفتفاِن ِمنف هونفاكف ِلتوذف مف تفاِن ِمنف هونفا وف ائِدف اِق الفبفاِب مف فِي ِروف قفةف. وف رف حف الفمو
ائِدف وف بفعو مف أفرف ائِدف ِمنف هونفا وف وف بفعو مف تفاِن. أفرف ائِدف اِق الفبفاِب مف ِر الحِذي ِلِروف انِِب الخف عفلفى الفجف تفاِن, وف ائِدف اِل مف مف ِل بفاِب الشتِ خف دف عفدو إِلفى مف يفثو يوصف اِرجۭ حف خف

ف  نِصف اع  وف ۭر نفِحيۭت, الط ولو ِذرف جف قفِة ِمنف حف رف حف بفعو ِللفمو ائِدو الفرف وف الفمف ا. وف لفيفهف ونف عف بفحو ائِدف كفانووا يفذف وف انِي مف انِِب الفبفاِب. ثفمف ِمنف هونفاكف عفلفى جف
اِحد  آِزيبو ِشبفر  وف الفمف ةف. وف الذحبِيحف قفةف وف رف حف ا الفمو ونف بِهف بفحو اِت الحتِي يفذف ا الفدفوف لفيفهف عوونف عف اِحدفة . كفانووا يفضف اع  وف كو ِذرف السحمف ف  وف نِصف اع  وف ضو ِذرف الفعفرف وف

انِِب بفاِب اِخِليحِة الحتِي بِجف اِر الدح غفنتِينف فِي الدح اِدعو الفمو خف ِ مف اِخِليت اِرجِ الفبفاِب الدح ِمنف خف بفاِن. وف مو الفقورف ائِِد لفحف وف عفلفى الفمف ِلِه. وف وف كحنفة  فِي الفبفيفِت ِمنف حف مف مو
نووِب هووف وف الفجف هو نفحف هو جف دفعو الحِذي وف قفالف ِلي: [هفذفا الفِمخف اِل. وف مف وف الشتِ تحِجه  نفحف ِق مو انِِب بفاِب الشحرف اِحد  بِجف نووِب. وف وف الفجف ا نفحف وهوهف جو وو اِل, وف مف الشتِ
بوونف ِمنف بفنِي قفرح ادووقف الفمو بفحِ. هومف بفنوو صف ذف اسفِة الفمف اِرِسي ِحرف نفِة حف اِل ِللفكفهف مف وف الشتِ هو نفحف هو جف دفعو الحِذي وف الفِمخف اسفِة الفبفيفِت. وف اِرِسي ِحرف نفِة حف ِللفكفهف
اِق الفبفيفِت أفتفى بِي إِلفى ِروف امف الفبفيفِت. وف بفحف أفمف ذف الفمف بحعفة , وف رف ضا , مو اعۭ عفرف ِمئفةف ِذرف اعۭ طوول  وف وهو». ففقفاسف الدحارف ِمئفةف ِذرف ِدمو ِ ِليفخف بت لفِوي إِلفى الرح

. طوولو عۭ ِمنف هونفاكف ثفلفثف أفذفرو عۭ ِمنف هونفا وف ضف الفبفاِب ثفلفثف أفذفرو عفرف , وف عۭ ِمنف هونفاكف سف أفذفرو مف خف عۭ ِمنف هونفا وف سف أفذفرو مف اِق, خف وف ادفةف الرتِ قفاسف عفضف وف
اِحد  ِمنف هونفا ِمدفة , وف ائِِد أفعف ِعنفدف الفعفضف عفدوونف إِلفيفِه. وف جِ الحِذي بِِه كفانووا يفصف اعا  ِعنفدف الدحرف ةف ِذرف دفى عفشفرف ضو إِحف الفعفرف اعا , وف ونف ِذرف رو اِق ِعشف وف الرتِ
ضو عفرف ِة. وف يفمف ضو الفخف عۭ عفرف ِمنف هونفاكف ِست  أفذفرو عۭ وف ا ِمنف هونفا ِست  أفذفرو هف ضو ائِدف, عفرف قفاسف الفعفضف يفكفِل وف أفتفى بِي إِلفى الفهف . وف اِحد  ِمنف هونفاكف وف وف
ِرينف ضف ِعشف الفعفرف اعا  وف بفِعينف ِذرف قفاسف طوولفهو أفرف عۭ. وف سو أفذفرو مف ِمنف هونفاكف خف عۭ وف سو أفذفرو مف ِل ِمنف هونفا خف خف دف انِبو الفمف وف جف عۭ, وف ِل عفشفرو أفذفرو خف دف الفمف
ِرينف قفاسف طوولفهو ِعشف عۭ. وف ِل سفبفعف أفذفرو خف دف ضف الفمف عفرف عۭ, وف لف ِستح أفذفرو خف دف الفمف اعفيفِن, وف ِل ِذرف خف دف ادفةف الفمف قفاسف عفضف اءف إِلفى دفاِخۭل وف اعا . ثومح جف ِذرف

بفعف ففِة أفرف ضف الفغورف عفرف عۭ, وف ائِطف الفبفيفِت ِستح أفذفرو قفاسف حف قفالف ِلي: [هفذفا قودفسو الفقفدفاِس». وف يفكفِل. وف اِم الفهف اعا  إِلفى قودح ِرينف ِذرف ضف ِعشف الفعفرف اعا , وف ِذرف
لف كحنف وف لفهو ِلتفتفمف وف ففاِت حف ائِِط الحِذي ِللفبفيفِت ِللفغورو لفتف فِي الفحف دفخف ة , وف رح ثفلفثِينف مف ففۭة ثفلفثا  وف ففة  إِلفى غورف ففاتو غورف الفغورو ۭة. وف لف الفبفيفِت ِمنف كولتِ ِجهف وف عۭ حف أفذفرو

ضو لف الفبفيفِت. ِلذفِلكف عفرف وف اِعدا  حف اِعدا  ففصف ِحيطف الفبفيفِت كفانف صف اِعدا , لفنح مو اِعدا  ففصف اطفتف صف أفحف ففاتو وف اتحسفعفِت الفغورو ائِِط الفبفيفِت. وف كحنف فِي حف تفتفمف
عۭ إِلفى ة  ِست  أفذفرو بفة  تفامح ففاِت قفصف الفيفِه. أوسوسو الفغورو وف كف الفبفيفِت حف أفيفتو سفمف رف سفِط. وف لفى فِي الفوف عفدو إِلفى الفعف ففِل يوصف هفكفذفا ِمنف الفسف قو وف الفبفيفِت إِلفى ففوف

اعا  ِرينف ِذرف ضو ِعشف اِدعِ عفرف خف بفيفنف الفمف ففاِت الفبفيفِت. وف ة  ِلغورو حف ا بفِقيف ففففسف مف عۭ, وف سو أفذفرو مف اِرجۭ خف ففِة ِمنف خف ائِِط الحِذي ِللفغورف ضو الفحف ِل. عفرف ففصف الفمف
ِة حف كفاِن الفففسف ضو مف عفرف نووِب. وف وف الفجف رو نفحف ل  آخف خف دف مف اِل, وف مف وف الشتِ اِحد  نفحف ل  وف خف دف ِة مف حف ففِة فِي الفففسف لو الفغورف خف دف مف انِۭب. وف لف الفبفيفِت ِمنف كولتِ جف وف حف

عۭ سو أفذفرو مف ائِِط الفبِنفاِء خف حف ضا , وف اعا  عفرف ِب سفبفعوونف ِذرف وف الفغفرف ِف نفحف نفففِصِل ِعنفدف الطحرف كفاِن الفمو امف الفمف الفبِنفاءو الحِذي أفمف الفيفِه. وف وف عۭ حف سو أفذفرو مف خف
ضف عفرف اعۭ طوول . وف عف ِحيطفانِِه ِمئفةف ِذرف الفبِنفاءف مف نفففِصلف وف كفانف الفمو الفمف اعۭ طوول , وف قفاسف الفبفيفتف ِمئفةف ِذرف اعا . وف عوونف ِذرف طوولوهو تِسف ِلِه, وف وف ضا  ِمنف حف عفرف
انِۭب إِلفى أفسفاِطينفهو ِمنف جف هو وف اءف رف نفففِصِل الحِذي وف كفاِن الفمو اِم الفمف قفاسف طوولف الفبِنفاِء إِلفى قودح اعۭ. وف ِق ِمئفةف ِذرف وف الشحرف نفففِصِل نفحف كفاِن الفمو الفمف هف الفبفيفِت وف جف وف

احِ قفابِلو الفعفتفبفِة ِمنف أفلفوف الفيِ الطحبفقفاِت الثحلفِث مو وف الفسفاِطينو حف شفبحكفةو وف ى الفمو الفكووف اِر. الفعفتفبفاتو وف ِوقفِة الدح أفرف ِ وف اِخِليت يفكفِل الدح عف الفهف اعۭ مف انِۭب ِمئفةف ِذرف جف
ائِِط إِلفى الفحف اِرجِ وف إِلفى الفخف ِ وف إِلفى الفبفيفِت الدحاِخِليت ِل وف خف دف قف الفمف ا ففوف غفطحاة  - إِلفى مف ى مو الفكووف ى - وف ِض إِلفى الفكووف ِمنف الفرف انِۭب وف شفۭب ِمنف كولتِ جف خف

هو جف اِن. ففوف هف جف وۭب وف ِلكولتِ كفرو وۭب, وف كفرو وۭب وف لفة  بفيفنف كفرو . نفخف نفِخيل  وبِيمو وف عوِملف فِيِه كفرو ِذِه الفقفيِسفِة. وف اِرجۭ بِهف ِمنف خف الفيفِه ِمنف دفاِخۭل وف وف كولتِِه حف
وبِيمو ِل عوِملف كفرو خف دف قف الفمف ا ففوف ِض إِلفى مف الفيفِه. ِمنف الفرف وف . عوِملف فِي كولتِ الفبفيفِت حف لفۭة ِمنف هونفاِلكف وف نفخف بفِل نفحف هو الشتِ جف وف لفۭة ِمنف هونفا, وف وف نفخف اِلنفسفاِن نفحف

تِففاعا , عۭ ارف شفۭب ثفلفثو أفذفرو بفحو ِمنف خف ذف يفكفِل. افلفمف ِه الفهف جف نفظفِر وف هو كفمف نفظفرو ِس مف قودف هو الف جف وف بحعفة , وف رف يفكفِل مو ائِمو الفهف قفوف يفكفِل. وف ائِِط الفهف عفلفى حف نفِخيل  وف وف
اعفاِن رف ِللفبفابفيفِن ِمصف ِس بفابفاِن. وف قودف ِللف يفكفِل وف ِللفهف ِ». وف بت امف الرح ةو أفمف ائِدف قفالف ِلي: [هفِذِه الفمف شفۭب. وف ِحيطفانوهو ِمنف خف طوولوهو وف ايفاهو وف وف زف اعفاِن, وف طوولوهو ِذرف وف
ا عوِملف نفِخيل  كفمف وبِيمو وف يفكفِل كفرو اِريعِ الفهف صف ا عفلفى مف لفيفهف عوِملف عف ِر. وف اعفاِن ِللفبفاِب الخف رف ِمصف اِحِد وف اعفاِن ِللفبفاِب الفوف رف اعفاِن يفنفطفِويفاِن, ِمصف رف ِمصف
عفلفى اِق وف وف انِِب الرتِ وف ِمنف هونفاكف عفلفى جف نفِخيل  ِمنف هونفا وف شفبحكفة  وف كووى  مو اِرجۭ, وف اِق ِمنف خف وف ِه الرتِ جف شفۭب عفلفى وف ِغشفاء  ِمنف خف عفلفى الفِحيطفاِن, وف

كفاِن اهف الفمف دفعِ الحِذي هووف توجف لفنِي إِلفى الفِمخف خف أفدف اِل وف مف ِة الشتِ اِرِجيحِة ِمنف طفِريِق ِجهف نِي إِلفى الدحاِر الفخف جف رف أفخف عفلفى الفففاِريِز. وف ففاِت الفبفيفِت وف غورو
ِرينف الحتِي ِللدحاِر اهف الفِعشف اعا . توجف سوونف ِذرف مف ضو خف الفعفرف اِل, وف مف لو الشتِ خف دف اعۭ مف اِم طووِل ِمئفِة ِذرف اِل. إِلفى قودح مف الحِذي هووف قودحامف الفبِنفاِء إِلفى الشتِ نفففِصِل, وف الفمو

ضا . عۭ عفرف ش ى عفشفرو أفذفرو مف اِدعِ مف خف امف الفمف أفمف اهف أوسفطووانفۭة فِي الطحبفقفاِت الثحلفِث. وف طووانفة  توجف اِرِجيحِة أوسف عِ الحِذي ِللدحاِر الفخف زح جف اهف الفمو توجف اِخِليحِة وف الدح
. لفنح الفسفاِطينف أفكفلفتف ِمنف هفِذِه. ِمنف أفسفافِِل الفبِنفاِء رو اِدعو الفعولفيفا أفقفصف خف الفمف اِل. وف مف وف الشتِ ا نفحف ابوهف أفبفوف ضا  وف اِحدفة  عفرف اع  وف , ِذرف إِلفى الدحاِخِليحِة طفِريق  وف
ائِطو الحِذي الفحف ِض. وف اِسِط ِمنف الفرف ِمنف الفوف ةِ الد وِر, ِلذفِلكف تفِضيقو ِمنف الفسفافِِل وف ِمدف فعف أ ِمدفة  كف ا أفعف لفمف يفكونف لفهف ا ثفلفثو طفبفقفاۭت, وف اِسِطِه. لفنحهف ِمنف أفوف وف

سوونف مف اِرِجيحِة خف اِر الفخف اِدعِ الحتِي ِللدح خف اعا . لفنح طوولف الفمف سوونف ِذرف مف اِدعِ طوولوهو خف خف اِم الفمف اِرِجيحِة إِلفى قودح وف الدحاِر الفخف اِدعِ نفحف خف عف الفمف اِرجۭ مف ِمنف خف
اِدعو خف اِرِجيحِة. افلفمف ا ِمنف الدحاِر الفخف لو إِلفيفهف خف يفثو يودف ِق ِمنف حف ل  ِمنف الشحرف خف دف اِدعِ مف خف ِت هفِذِه الفمف ِمنف تفحف اعۭ. وف يفكفِل ِمئفةو ِذرف امف الفهف ذفا أفمف هووف اعا . وف ِذرف

ا اِل, كفطووِلهف مف وف الشتِ اِدعِ الحتِي نفحف خف ا طفِريق  كفِمثفِل الفمف هف امف أفمف قوبفالفةف الفبِنفاِء. وف نفففِصِل وف كفاِن الفمو ِق قودحامف الفمف وف الشحرف اِر نفحف ِض ِجدفاِر الدح كفانفتف فِي عفرف
امف الفِجدفاِر أفِس الطحِريِق. الطحِريِق أفمف نووِب بفاب  عفلفى رف وف الفجف اِدعِ الحتِي نفحف خف اِب الفمف فبفوف أ كف ا, وف ابِهف فبفوف أ كف ا وف كفاِلهف فشف كفأ ا وف اِرِجهف خف ِميعو مف جف ا وف هف ضو هفكفذفا عفرف

قفدحسفة  اِدعو مو خف نفففِصِل ِهيف مف كفاِن الفمو امف الفمف نووِب الحتِي أفمف اِدعو الفجف خف مف اِل وف مف اِدعو الشتِ خف قفالف ِلي: [مف ا. وف لو إِلفيفهف خف يفثو يودف ِق ِمنف حف وف الشحرف وافِِق نفحف الفمو
ةف اِلثفِم لفنح ذفبِيحف ِطيحِة وف ةف الفخف ذفبِيحف ةف وف التحقفِدمف عوونف قودفسف الفقفدفاِس وف ِ قودفسف الفقفدفاِس. هونفاكف يفضف بت بوونف إِلفى الرح نفةو الحِذينف يفتفقفرح يفثو يفأفكولو الفكفهف حف

قفدحسفة , ا مو ا لفنحهف ونف بِهف ِدمو مو الحتِي يفخف عوونف هونفاكف ثِيفابفهو اِرِجيحِة, بفلف يفضف ِس إِلفى الدحاِر الفخف قودف ونف ِمنف الف جو رو نفِة لف يفخف وِل الفكفهف . ِعنفدف دوخو قفدحس  كفانف مو الفمف
قفاسفهو ِرِق وف شف وف الفمف تحِجِه نفحف وف الفبفاِب الفمو نِي نفحف جف رف ِ أفخف ا أفتفمح قِيفاسف الفبفيفِت الدحاِخِليت ا هووف ِللشحعفِب]. ففلفمح ونف إِلفى مف يفتفقفدحمو هفا وف يفرف يفلفبِسوونف ثِيفابا  غف وف



بفِة بفۭة بِقفصف سف ِمئفِة قفصف مف اِل خف مف انِبف الشتِ قفاسف جف الفيفِه. وف وف ِقيفاِس حف بفِة الف بفۭة بِقفصف سف ِمئفِة قفصف مف ِقيفاِس خف بفِة الف ِرِق بِقفصف شف انِبف الفمف الفيفِه. قفاسف جف وف حف
بفۭة سف ِمئفِة قفصف مف نووِب خف انِبف الفجف قفاسف جف الفيفِه. وف وف الفِقيفاِس حف

سو ِمئفۭة  مف الفيفِه خف وف بفعفِة. لفهو سوور  حف انِِب الفرف وف بفِة الفِقيفاِس. قفاسفهو ِمنف الفجف بفۭة بِقفصف سف ِمئفِة قفصف مف قفاسف خف ِب وف انِِب الفغفرف بفِة الفِقيفاِس. ثومح دفارف إِلفى جف بِقفصف
لحِل حف الفمو قفدحِس وف ِل بفيفنف الفمو ضا , ِللفففصف سو ِمئفۭة عفرف مف خف طوول  وف

ضو الفرف ةۭ, وف ِت ِميفاۭه كفثِيرف وف توهو كفصف وف صف ِق وف اءف ِمنف طفِريِق الشحرف ائِيلف جف رف ِد إِلفِه إِسف جف إِذفا بِمف ِق. وف وف الشحرف تحِجِه نفحف ثومح ذفهفبف بِي إِلفى الفبفاِب الفمو
تو رف رف , ففخف ابوورف ِر خف أفيفتو ِعنفدف نفهف نفظفِر الحِذي رف الفمف نفاِظرو كف الفمف ِدينفةف, وف ِربف الفمف ا ِجئفتو لوخف أفيفتوهو لفمح نفظفِر الحِذي رف الفمف نفظفرو كف الفمف ِدِه. وف جف اءفتف ِمنف مف أفضف
ِد جف إِذفا بِمف أفتفى بِي إِلفى الدحاِر الدحاِخِليحِة, وف وح  وف لفنِي رو مف ِق. ففحف وف الشحرف تحِجِه نفحف ِ إِلفى الفبفيفِت ِمنف طفِريِق الفبفاِب الفمو بت دو الرح جف اءف مف ِهي. ففجف جف عفلفى وف

يح كفانو بفاِطِن قفدفمف مف ِسيتِي وف كفانو كورف قفالف ِلي: [يفا ابفنف آدفمف, هفذفا مف اقِفا  ِعنفِدي. وف ل  وف جو كفانف رف نِي ِمنف الفبفيفِت. وف لتِمو سفِمعفتوهو يوكف . وف لف الفبفيفتف ِ قفدف مف بت الرح
ثفِث لف بِجو , لف بِِزنفاهومف وف مف لووكوهو لف مو , لف هومف وف ِمي الفقود وسف ائِيلف اسف رف سو بفعفدو بفيفتو إِسف لف يونفجتِ ائِيلف إِلفى الفبفِد, وف رف سفِط بفنِي إِسف كونو فِي وف يفثو أفسف حف

اسفاتِِهِم الحتِي جف ِمي الفقود وسف بِرف سووا اسف ائِط , ففنفجح مف حف بفيفنفهو بفيفنِي وف ائِِمي وف مف لفدفى قفوف هو ائِمف قفوف مف لفدفى عفتفبفتِي وف ِلِهمف عفتفبفتفهو عف . بِجف تفففعفاتِِهمف رف لووِكِهمف فِي مو مو
ائِيلف رف بِرف بفيفتف إِسف فخف أفنفتف يفا ابفنف آدفمف ففأ سفِطِهمف إِلفى الفبفِد. [وف كونف فِي وف فسف لووِكِهمف ففأ ثفثف مو جو بِي. ففلفيوبفِعدووا عفنتِي النف ِزنفاهومف وف مف بِغفضف فففنفيفتوهو ففعفلووهفا, ففأ

اِلِه كف كولح أفشف اِخلفهو وف دف مف هو وف اِرجف خف مف هو وف مف سف رف ةف الفبفيفِت وف مف صوورف ففهو ا ففعفلووهو ففعفرتِ وا ِمنف كولتِ مف زو مف. ففإِنف خف سف لفيفِقيسووا الرح . وف وا ِمنف آثفاِمِهمف زو عفِن الفبفيفِت ِليفخف
ا. هفِذِه سونحةو الفبفيفِت. عفلفى لووا بِهف يفعفمف ائِِضِه وف كولح ففرف سووِمِه وف ففظووا كولح رو يونِِهمف ِليفحف توبف ذفِلكف قودحامف أفعف اكف ائِِعِه. وف كولح شفرف كفاِلِه وف كولح أفشف ائِِضِه وف كولح ففرف وف
اع , نو ِذرف ): الفِحضف فِتفر  اع  وف اعو ِهيف ِذرف رف الذتِ عِ (وف ذفبفحِ بِالفذفرو هفِذِه أفقفيِسفةو الفمف سو أفقفدفاۭس. هفِذِه ِهيف سونحةو الفبفيفِت. [وف الفيفِه قودف وف ِمِه حف بفِل كول  توخو أفِس الفجف رف

اعفاِن, ففِل ِذرف ِم الفسف صف ِض إِلفى الفخو ِن ِعنفدف الفرف ِمنف الفِحضف ذفبفحِ. وف رو الفمف اِحد . هفذفا ظفهف ِه ِشبفر  وف الفيف وف ففتِِه حف اِشيفتوهو إِلفى شف حف اع , وف ضو ِذرف الفعفرف وف
قو قِِد إِلفى ففوف وف ِمنف الفمف عۭ. وف بفعو أفذفرو قِدو أفرف وف الفمف اع . وف ضو ِذرف الفعفرف عۭ, وف بفعو أفذفرو بفِر أفرف ِم الفكف صف غفِر إِلفى الفخو ِم الفصف صف ِمنف الفخو اع . وف ضو ِذرف الفعفرف وف

ةف رف ِف بفعف عفشف فرف ةف طوول  بِأ بفعف عفشفرف مو أفرف صف الفخو بفعفِة. وف انِبِِه الفرف وف بحعا  عفلفى جف رف ضا , مو ةف عفرف ةف طوول , بِاثفنفتفيف عفشفرف قِدو اثفنفتفا عفشفرف وف الفمف وۭن. وف بفعفةو قورو أفرف
, قفالف ِلي: [يفا ابفنف آدفمف ِرِق]. وف شف اهف الفمف اتوهو توجف جف دفرف الفيفِه, وف وف اع  حف نوهو ِذرف ِحضف اعۭ, وف فو ِذرف الفيفِه نِصف وف اِشيفةو حف الفحف بفعفِة. وف انِبِِه الفرف وف ضا  عفلفى جف عفرف

ِل نفةف اللحِويتِينف الحِذينف ِمنف نفسف لفيفِه. ففتوعفِطي الفكفهف ِم عف شتِ الدح ِلرف لفيفِه وف قفِة عف رف حف عفاِد الفمو نفِعِه ِلصف مف صو بفحِ يفوف ذف ائِضو الفمف : هفِذِه ففرف ب  هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح
ِم ايفا الفخوصف وف بفعِ زف عفلفى أفرف بفعفِة, وف ونِِه الفرف عوهو عفلفى قورو تفضف ذو ِمنف دفِمِه وف تفأفخو ِطيحۭة. وف ِة خف را  ِمنف الفبفقفِر ِلذفبِيحف ونِي, ثفوف ِدمو قفتفِربِينف إِلفيح ِليفخف ادووقف الفمو صف
ِم الثحانِي فِي الفيفوف قفِدِس. وف اِرجف الفمف عفيحِن ِمنف الفبفيفِت خف ِضعِ الفمو وف قو فِي الفمف رف ِطيحِة ففيوحف رف الفخف ذو ثفوف تفأفخو فتِرو عفنفهو. وف توكف هو وف رو ا, ففتوطفهتِ الفيفهف وف اِشيفِة حف عفلفى الفحف وف
ِحيحا , را  ِمنف الفبفقفِر صف بو ثفوف ِهيرف توقفرتِ لفتف التحطف مف إِذفا أفكف ِر. وف وهو بِالثحوف رو ا طفهح بفحف كفمف ذف ونف الفمف رو ِطيحۭة, ففيوطفهتِ ةف خف ِحيحا  ذفبِيحف عفِز صف بو تفيفسا  ِمنف الفمف توقفرتِ
ۭم لو فِي كولتِ يفوف ِ. سفبفعفةف أفيحاۭم تفعفمف بت قفة  ِللرح رف حف ا مو مف ِعدوونفهو يوصف نفةو ِملفحا  وف ا الفكفهف لفيفِهمف يولفِقي عف ِ, وف بت ا قودحامف الرح مف بوهو توقفرتِ ِحيحا . وف أفِن صف كفبفشا  ِمنف الضح وف
تف لوونف يفدفهو. ففإِذفا تفمح يفمف ونفهو وف رو يوطفهتِ ذفبفحِ وف ونف عفِن الفمف فتِرو يفِن. سفبفعفةف أفيحاۭم يوكف ِحيحف أفِن صف كفبفشا  ِمنف الضح را  ِمنف الفبفقفِر وف لوونف ثفوف يفعفمف ِطيحِة. وف تفيفسف الفخف

.[ ب  ضفى عفنفكومف يفقوولو السحيتِدو الرح فرف كومف السحلفِميحةف, ففأ ذفبفائِحف قفاتِكومف وف رف حف ذفبفحِ مو لوونف عفلفى الفمف نفةف يفعفمف اِعدا  أفنح الفكفهف ِم الثحاِمِن ففصف هفِذِه الفيحامو يفكوونو فِي الفيفوف
لو ِمنفهو خو لف يفدف لفقا , لف يوففتفحو وف غف : [هفذفا الفبفابو يفكوونو مو ب  . ففقفالف ِليف الرح غفلفق  هووف مو ِرِق وف شف تحِجِه ِللفمف ِ الفمو اِرِجيت قفِدِس الفخف عفنِي إِلفى طفِريِق بفاِب الفمف جف ثومح أفرف

اِق الفبفاِب ِ. ِمنف طفِريِق ِروف بت امف الرح بفزا  أفمف ِلسو فِيِه ِليفأفكولف خو ئِيسو هووف يفجف ئِيسو الرح لفقا . افلرح غف لف ِمنفهو ففيفكوونو مو ائِيلف دفخف رف بح إِلفهف إِسف , لفنح الرح إِنفسفان 
تو رف رف ِ. ففخف بت لف بفيفتف الرح ِ قفدف مف بت ِد الرح جف إِذفا بِمف تو وف اِم الفبفيفِت. ففنفظفرف اِل إِلفى قودح مف ». ثومح أفتفى بِي فِي طفِريِق بفاِب الشتِ جو رو ِمنف طفِريِقِه يفخف , وف لو خو يفدف

عفنف كولتِ ِ وف بت ائِِض بفيفِت الرح ا أفقوولوهو لفكف عفنف كولتِ ففرف وذونفيفكف كولح مف عف بِأ مف اسف انفظورف بِعفيفنفيفكف وف عفلف قفلفبفكف وف : [يفا ابفنف آدفمف, اجف ب  ِهي. ففقفالف ِلي الرح جف عفلفى وف
ِفيكومف كول  : يفكف ب  : هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح ائِيلف رف , ِلبفيفِت إِسف ِدينف رتِ تفمف قولف ِللفمو قفِدِس. وف اِرجِ الفمف خف عف كولتِ مف ِل الفبفيفِت مف خف دف عفلف قفلفبفكف عفلفى مف اجف سونفنِِه, وف

مف بفِزي الشححف فقفِريبِكومف خو سووا بفيفتِي بِت قفِدِسي, ففيونفجتِ ِم ِليفكوونووا فِي مف اِلكومف أفبفنفاءف الفغفِريِب الفغولففف الفقولووِب الفغولففف اللححف خف ائِيلف بِإِدف رف اسفاتِكومف يفا بفيفتف إِسف جف رف
قفِدِسي]. هفكفذفا قفالف السحيتِدو نفكومف فِي مف سوونف عف رو اسا  يفحف رح تومف حو اسفةف أفقفدفاِسي, بفلف أفقفمف سووا ِحرف رو لفمف تفحف . وف اسفاتِكومف جف قف كولتِ رف ِدي ففوف مف. ففنفقفضووا عفهف الدح وف

. بفِل اللحِوي ونف الحِذينف ائِيلف رف سفِط بفنِي إِسف قفِدِسي ِمنف كولتِ ابفۭن غفِريۭب الحِذي ِمنف وف لو مف خو ِم لف يفدف لففو اللححف أفغف لففو الفقفلفِب وف : [ابفنو الفغفِريِب أفغف ب  الرح
دحامف خو اِب الفبفيفِت وف اسف أفبفوف رح قفِدِسي حو دحاما  فِي مف يفكوونوونف خو . وف مف هو ِملوونف إِثفمف , يفحف نفاِمِهمف اءف أفصف رف ل وا عفنتِي وف , ففضف ائِيلو رف ابفتفعفدووا عفنتِي ِحينف ضفلح إِسف

ةف إِثفۭم ِلبفيفِت ثفرف عف كفانووا مف نفاِمِهمف وف امف أفصف وهومف أفمف دفمو مف خف . لفنحهو وهومف ِدمو مف ِليفخف هو امف هومف يفِقفوونف أفمف ةف ِللشحعفِب, وف الذحبِيحف قفةف وف رف حف ونف الفمو بفحو الفبفيفِت. هومف يفذف
ۭء ِمنف أفقفدفاِسي اِب إِلفى شفيف لف ِلِلقفتِرف نووا ِلي, وف هف بوونف إِلفيح ِليفكف لف يفتفقفرح . وف مف هو ِملوونف إِثفمف ب  ففيفحف لفيفِهمف يفقوولو السحيتِدو الرح ففعفتو يفِدي عف . ِلذفِلكف رف ائِيلف رف إِسف

نفةو ا الفكفهف لو فِيِه. [أفمح ا يوعفمف ۭة ِلكولتِ مف مف اسفةف الفبفيفِت ِلكولتِ ِخدف اِرِسي ِحرف مف حف عفلوهو أفجف اسفاتِِهِم الحتِي ففعفلووهفا. وف جف رف مف وف يفهو ِملوونف ِخزف ِس الفقفدفاِس, بفلف يفحف إِلفى قودف
بووا اِمي ِليوقفرتِ يفِقفوونف أفمف ونِي, وف ِدمو ونف إِلفيح ِليفخف مف يفتفقفدحمو ائِيلف ففهو رف لح عفنتِي بفنوو إِسف قفِدِسي ِحينف ضف اسفةف مف سووا ِحرف رف ادووقف الحِذينف حف اللحِوي ونف أفبفنفاءو صف

ابف وِلِهمف أفبفوف يفكوونو ِعنفدف دوخو اسفتِي. وف سووا ِحرف رو يفحف ونِي وف ِدمو ائِدفتِي ِليفخف ونف إِلفى مف يفتفقفدحمو قفِدِسي وف لوونف مف خو . هومف يفدف ب  الدحمف يفقوولو السحيتِدو الرح مف وف ِلي الشححف
ائِبو ِمنف لفتفكونف عفصف ِمنف دفاِخۭل. وف اِخِليحِة وف اِر الدح اِب الدح تِِهمف فِي أفبفوف مف لفيفِهمف صووف  ِعنفدف ِخدف لف يفأفتِي عف مف يفلفبِسوونف ثِيفابا  ِمنف كفتحاۭن, وف اِخِليحِة أفنحهو اِر الدح الدح
اِرِجيحِة إِلفى الشحعفِب إِلفى اِر الفخف وِجِهمف إِلفى الدح رو ِعنفدف خو . وف قو ا يوعفرتِ . لف يفتفنفطحقوونف بِمف قفائِِهمف تحاۭن عفلفى أفحف اِويلو ِمنف كف لفتفكونف سفرف , وف وِسِهمف ؤو كفتحاۭن عفلفى رو
لف . وف سوونف الشحعفبف بِثِيفابِِهمف لف يوقفدتِ ى وف رف ِس, ثومح يفلفبِسوونف ثِيفابا  أوخف اِدعِ الفقودف خف ا فِي مف عوونفهف يفضف ا, وف وا بِهف دفمو مو الحتِي خف لفعوونف ثِيفابفهو اِرِجيحِة يفخف اِر الفخف الدح

لف اِخِليحِة. وف اِر الدح وِلِه إِلفى الدح را  ِعنفدف دوخو مف بو كفاِهن  خف رف لف يفشف ا . وف زت وِسِهمف جف ؤو ونف شفعفرف رو ز  ب ونف خوصفل , بفلف يفجو لف يورف , وف مف وسفهو ؤو ِلقوونف رو يفحف
يِيزف ونف شفعفبِي التحمف يورو لفةف كفاِهۭن. وف مف لفة  الحتِي كفانفتف أفرف مف , أفوف أفرف ائِيلف رف ِل بفيفِت إِسف ى ِمنف نفسف ة , بفلف يفتحِخذوونف عفذفارف جف وف لحقفة  زف طف لف مو لفة  وف مف ذوونف أفرف يفأفخو

ففظوونف يفحف كفاِمي, وف سفبف أفحف ونف حف كومو يفحف ِم وف كف اِم هومف يفِقفوونف ِللفحو فِي الفِخصف الطحاِهِر. وف يِيزف بفيفنف النحِجِس وف مو التحمف ونفهو يوعفلتِمو لحِل, وف حف الفمو قفدحِس وف بفيفنف الفمو
ۭت نفۭة أفوف أفخۭ أفوف أوخف ا لفۭب أفوف أومتۭ أفِو ابفۭن أفِو ابف سووا. أفمح يتِۭت ففيفتفنفجح نووا ِمنف إِنفسفاۭن مف لف يفدف سوونف سوبووتِي. وف يوقفدتِ اِسِمي, وف وف ائِِضي فِي كولتِ مف ففرف ائِِعي وف شفرف

بو ِس يوقفرتِ قودف ِدمف فِي الف ِس إِلفى الدحاِر الدحاِخِليحِة ِليفخف وِلِه إِلفى الفقودف ِم دوخو فِي يفوف ِسبوونف لفهو سفبفعفةف أفيحاۭم. وف ِهيِرِه يفحف بفعفدف تفطف . وف سوونف ۭل يفتفنفجح جو لفمف تفكونف ِلرف
ةف ذفبِيحف ةف وف . يفأفكولوونف التحقفِدمف مف . أفنفا ِملفكوهو ائِيلف رف مف ِملفكا  فِي إِسف لف توعفطوونفهو , وف مف اثوهو اثا . أفنفا ِميرف مف ِميرف يفكوونو لفهو . وف ب  ِطيحِة يفقوولو السحيتِدو الرح تفهو عفِن الفخف ذفبِيحف

نفِة. ففائِِعكومف تفكوونو ِللفكفهف فِيعفۭة ِمنف كولتِ رف كول  رف ا وف ِميِعهف اِت جف ائِلو كولتِ الفبفاكوورف أفوف . وف مف ائِيلف يفكوونو لفهو رف ۭم فِي إِسف رح حف كول  مو ةف اِلثفِم, وف ذفبِيحف ِطيحِة وف الفخف



تومو إِذفا قفسفمف ة . [وف لف ِمنف ففِريسفۭة, طفيفرا  كفانفتف أفوف بفِهيمف يتِتفۭة وف . لف يفأفكولو الفكفاِهنو ِمنف مف كفةو عفلفى بفيفتِكف ائِلف عفِجينِكومف ِلتفِحلح الفبفرف توعفطوونف الفكفاِهنف أفوف وف
وِمِه ةو آلفۭف. هفذفا قودفس  بِكولتِ توخو ضو عفشفرف الفعفرف ونف أفلففا  طوول , وف رو ِعشف سفة  وف مف ِض طوولوهو خف سا  ِمنف الفرف ِ قودف بت ة  ِللرح ونف تفقفِدمف مو ضف ِملفكا  توقفدتِ الفرف

ِقيفاِس تفِقيسو طوولف الفيفِه. ِمنف هفذفا الف وف حا  لفهو حف رف سف اعا  مف سوونف ِذرف مف خف الفيفِه, وف وف بحعفۭة حف رف ِس ِمئفۭة, مو مف سو ِمئفۭة فِي خف مف ِس ِمنف هفذفا خف الفيفِه. يفكوونو ِللفقودف وف حف
قفِدِس دحاِم الفمف نفِة خو . يفكوونو ِللفكفهف ِض هووف قفِدسو قودفسو الفقفدفاِس. قودفس  ِمنف الفرف فِيِه يفكوونو الفمف ةِ آلفۭف, وف ضف عفشفرف عفرف ِرينف أفلففا  وف ِعشف سفۭة وف مف خف

ِض تفكوونو ةو آلفۭف فِي الفعفرف عفشفرف ونف أفلففا  فِي الط وِل وف رو ِعشف سفة  وف مف خف قفِدِس. وف قفدحسا  ِللفمف مو ِضعا  ِللفبويووِت وف وف مف مف يفكوونو لفهو ِ, وف بت ِة الرح مف قفتفِربِينف ِلِخدف الفمو
ةف واِزيا  تفقفِدمف ِرينف أفلففا  طوول , مو ِعشف سفة  وف مف خف ضا  وف سفةف آلفۭف عفرف مف ِدينفِة خف عفلوونف ِملفكف الفمف تفجف دفعا . وف ونف ِمخف رو مف ِملفكا . ِعشف اِم الفبفيفِت لفهو دح ِللحِويتِينف خو

ِمنف ئِيِس ِمنف هونفا وف ِللرح . [وف ائِيلف رف ِس, ففيفكوونو ِلكولتِ بفيفِت إِسف الفقودف
الط ولو  قا  وف ِق شفرف ِة الشحرف ِمنف ِجهف با , وف ِب غفرف ِة الفغفرف ِدينفِة ِمنف ِجهف قودحامف ِملفِك الفمف ِس وف ِة الفقودف ِدينفِة قودحامف تفقفِدمف ِمنف ِملفِك الفمف ِس وف ِة الفقودف هونفاكف ِمنف تفقفِدمف

ضو الفرف ونف شفعفبِي, وف ِلمو سفائِي يفظف ؤف لف تفعوودو رو , وف ائِيلف رف ضا  ِملفكا  فِي إِسف ِق. تفكوونو لفهو أفرف ِم الشحرف ِب إِلفى توخو ِم الفغفرف يفِن ِمنف توخو مف دف الفِقسف واۭز أفحف مو
قح وا الفحف رو أفجف , وف تِصفابف اِلغف رف وف وف . أفِزيلووا الفجف ائِيلف رف سفاءف إِسف ؤف ِفيكومف يفا رو : [يفكف ب  ]. هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح بفاِطِهمف ائِيلف لفسف رف ا ِلبفيفِت إِسف يوعفطوونفهف

اِحدا , ِلكفيف الفبفث  ِمقفدفارا  وف . تفكوونو اِليففةو وف ۭ تفكوونو لفكومف قت بفث  حف ۭ وف قت إِيففةو حف ۭ وف قت اِزينو حف وف . مف ب  لفمف عفنف شفعفبِي يفقوولو السحيتِدو الرح ففعووا الظ  . ارف لف الفعفدف وف
سفة  مف خف ونف شفاقِل  وف رو ة . ِعشف ونف ِجيرف رو الشحاقِلو ِعشف ا. وف هومف ِر يفكوونو ِمقفدفارو ومف ِر. عفلفى الفحو ومف رو الفحو اِليففةو عوشف ِر, وف ومف رف الفحو يفسفعف الفبفث  عوشف

توعفطوونف سودفسف اِليففِة ِر الفِحنفطفِة. وف ومف ا. سودفسف اِليففِة ِمنف حو ونفهف مو ةو الحتِي توقفدتِ . هفِذِه ِهيف التحقفِدمف نحكومف سفةف عفشفرف شفاقِل  تفكوونو مف مف خف ونف شفاقِل  وف رو ِعشف وف
اِحدفة  شفاة  وف . وف ر  ومف ثفاۭث حو ةف أفبف ِر, لفنح عفشفرف ومف ثفاۭث ِللفحو ةِ أفبف ر  ِمنف الفكورتِ ِمنف عفشفرف يفۭت. الفبفث  عوشف يفِت بفث  ِمنف زف ةو الزح ففِريضف ِر الشحِعيِر. وف ومف ِمنف حو

ئِيِس فِي ةو ِللرح هفِذِه التحقفِدمف . وف ب  مف يفقوولو السحيتِدو الرح نفهو ةِ عف فحارف ۭة, ِللفكف ذفبفائِحف سفلفمف قفة  وف رف حف مو ة  وف ائِيلف تفقفِدمف رف أفِن. ِمنف الفِمئفتفيفِن ِمنف سفقفيِ إِسف ِمنف الضح
فِي فِي الس بووِت وف فِي الش هووِر وف يفاِد وف السحِكيبو فِي الفعف ةو وف التحقفِدمف قفاتو وف رف حف ئِيِس تفكوونو الفمو عفلفى الرح ِض. وف ائِيلف تفكوونو عفلفى كولتِ شفعفِب الفرف رف إِسف

: ب  ]. هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح ائِيلف رف ةِ عفنف بفيفِت إِسف فحارف ِة ِللفكف ذفبفائِحف السحلفمف قفةف وف رف حف الفمو ةف وف التحقفِدمف ِطيحِة وف ةف الفخف لو ذفبِيحف هووف يفعفمف . وف ائِيلف رف اِسِم بفيفِت إِسف وف كولتِ مف
ائِِم عوهو عفلفى قفوف يفضف ِطيحِة وف ِة الفخف ِم ذفبِيحف ذو الفكفاِهنو ِمنف دف يفأفخو . وف قفِدسف رو الفمف توطفهتِ ِحيحا  وف را  ِمنف الفبفقفِر صف ذو ثفوف ِر تفأفخو ِل الشحهف ِل فِي أفوح ِر الفوح [فِي الشحهف
,ِ ِل السحاِهي أفِو الفغفِويت جو ِر عفِن الرح هفكفذفا تفففعفلو فِي سفابِعِ الشحهف ائِِم بفاِب الدحاِر الدحاِخِليحِة. وف عفلفى قفوف بفعِ, وف بفحِ الفرف ذف ِم الفمف ايفا خوصف وف عفلفى زف الفبفيفِت, وف
ئِيسو لو الرح يفعفمف . وف كفلو الفففِطيرو حو ِعيدا . سفبفعفةف أفيحاۭم يوؤف ِر يفكوونو لفكومو الفِفصف ابِعِ عفشفرف ِمنف الشحهف ِم الرح ِل فِي الفيفوف ِر الفوح ونف عفِن الفبفيفِت. فِي الشحهف فتِرو ففتوكف

سفبفعفةف ِكبفاۭش اۭن وف ِ: سفبفعفةف ثِيرف بت قفة  ِللرح رف حف لو مو فِي سفبفعفِة أفيحاِم الفِعيِد يفعفمف ِطيحۭة. وف ةف خف را  ذفبِيحف ِض ثفوف عفنف كولتِ شفعفِب الفرف ِم عفنف نفففِسِه وف فِي ذفِلكف الفيفوف
يفۭت ِهينا  ِمن زف إِيففة  ِللفكفبفِش, وف ِر, وف ةف إِيففة  ِللثحوف لو التحقفِدمف يفعفمف ِطيحۭة. وف ةف خف عفِز ذفبِيحف ۭم تفيفسا  ِمنف الفمف كولح يفوف ۭم ِمنف السحبفعفِة الفيحاِم. وف ۭة, كولح يفوف ِحيحف صف

ِة كفالتحقفِدمف قفِة وف رف حف كفالفمو ِطيحِة وف ِة الفخف لو ِمثفلف ذفِلكف سفبفعفةف أفيحاۭم كفذفبِيحف ِر فِي الفِعيِد يفعفمف اِمِس عفشفرف ِمنف الشحهف ِم الفخف ِر السحابِعِ في الفيفوف ِلِليففِة. في الشحهف
ِم أفيفضا  فِي يفوف . وف فِي السحبفِت يوففتفحو ِل, وف لفقا  ِستحةف أفيحاِم الفعفمف غف ِرِق يفكوونو مو شف تحِجهو ِللفمف اِخِليحِة الفمو اِر الدح : [بفابو الدح ب  يفِت]. هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح كفالزح وف

هو السحلفِميحةف, ذفبفائِحف قفتفهو وف رف حف نفةو مو لو الفكفهف تفعفمف ِة الفبفاِب, وف يفِقفو ِعنفدف قفائِمف اِرجۭ وف اِق الفبفاِب ِمنف خف ئِيسو ِمنف طفِريِق ِروف لو الرح خو يفدف . وف ِر يوففتفحو أفِس الشحهف رف
ِ فِي الس بووِت بت ِل هفذفا الفبفاِب قودحامف الرح خف دف ِض ِعنفدف مف دو شفعفبو الفرف جو يفسف سفاِء. وف ا الفبفابو ففلف يوغفلفقو إِلفى الفمف . أفمح جو رو دو عفلفى عفتفبفِة الفبفاِب ثومح يفخف جو ففيفسف
ةو إِيففة  ِللفكفبفِش, التحقفِدمف . وف ِحيح  كفبفش  صف ۭة وف ِحيحف لفۭن صف مف ِم السحبفِت: ِستحةو حو ِ فِي يفوف بت ئِيسو ِللرح ا الرح بوهف قفةو الحتِي يوقفرتِ رف حف الفمو وِس الش هووِر. وف ؤو فِي رو وف

ة . ِحيحف كفبفش  تفكوونو صف لفۭن, وف مف ِستحةو حو , وف ِحيح  ر  ابفنو بفقفۭر صف ِر: ثفوف أفِس الشحهف ِم رف فِي يفوف يفۭت ِلِليففِة. وف ِهينو زف ةو عفِطيحِة يفِدِه, وف لفِن تفقفِدمف مف ِللفحو وف
لو ِمنف طفِريِق خو ئِيِس يفدف وِل الرح نفدف دوخو ِو ِف عِ يفۭت. [وف ِلِليففِة ِهينو زف ا تفنفالو يفدوهو. وف بفمف سف لفِن ففحف مف ا ِللفحو إِيففة  ِللفكفبفِش. أفمح ِر وف ة  إِيففة  ِللثحوف لو تفقفِدمف يفعفمف وف

جو ِمنف رو دف يفخف جو اِل ِليفسف مف اِسِم ففالدحاِخلو ِمنف طفِريِق بفاِب الشتِ وف ِ فِي الفمف بت ِض قودحامف الرح وِل شفعفِب الفرف ِعنفدف دوخو . وف جو رو ِمنف طفِريِقِه يفخف اِق الفبفاِب, وف ِروف
لف ِمنفهو, بفلف ِجعو ِمنف طفِريِق الفبفاِب الحِذي دفخف اِل. لف يفرف مف جو ِمنف طفِريِق بفاِب الشتِ رو نووِب يفخف الدحاِخلو ِمنف طفِريِق بفاِب الفجف نووِب. وف طفِريِق بفاِب الفجف
ةو إِيففة  اِسِم تفكوونو التحقفِدمف وف فِي الفمف يفاِد وف فِي الفعف عا . وف ونف مف جو رو وِجِهمف يفخف رو ِعنفدف خو , وف وِلِهمف لو ِعنفدف دوخو خو سفِطِهمف يفدف ئِيسو فِي وف الرح قفابِلفهو. وف جو مو رو يفخف

ِ, يوففتفحو لفهو الفبفابو بت ۭة, نفافِلفة  ِللرح قفة  أفوف ذفبفائِحف سفلفمف رف حف ئِيسو نفافِلفة , مو إِذفا عفِملف الرح يفۭت. وف ِلِليففِة ِهينو زف لفِن عفِطيحةو يفِدِه, وف مف ِللفحو إِيففة  ِللفكفبفِش. وف ِر وف ِللثحوف
قفة  رف حف ۭم مو لو كولح يفوف تفعفمف . وف وِجِه يوغفلفقو الفبفابو رو بفعفدف خو . وف جو رو ِم السحبفِت ثومح يفخف لو فِي يفوف ا يفعفمف هو السحلفِميحةف كفمف ذفبفائِحف قفتفهو وف رف حف لو مو ِرِق, ففيفعفمف شف تحِجهو ِللفمف الفمو
ة  شتِ الدحقِيِق. تفقفِدمف يفتا  ثولفثف الفِهيِن ِلرف زف بفاحا  سودفسف اِليففِة وف بفاحا  صف ة  صف لفيفِه تفقفِدمف لو عف تفعفمف لوهو. وف بفاحا  تفعفمف بفاحا  صف ِحيحا . صف ِليتا  صف وف ل  حف مف ِ حف بت ِللرح
ئِيسو طفى الرح : [إِنف أفعف ب  ة ». هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح قفة  دفائِمف رف حف بفاحا  مو بفاحا  صف يفتف صف الزح ةف وف التحقفِدمف لف وف مف لوونف الفحف يفعفمف ة . وف ة  أفبفِديحة  دفائِمف ِ, ففِريضف بت ِللرح
اثِِه ففتفكوونو لفهو إِلفى سفنفِة الفِعتفِق, ثومح دا  ِمنف عفبِيِدِه عفِطيحة  ِمنف ِميرف اثفِة. ففإِنف أفعفطفى أفحف رف مف ِهيف بِالفوف لفكوهو ا يفكوونو ِلبفنِيِه. مو ثوهف ل  ِمنف بفنِيِه عفِطيحة , ففإِرف جو رف
قف لفِكِه يووِرثو بفنِيِه, ِلكفيفلف يوففرح . ِمنف مو لفِكِهمف مف ِمنف مو دا  لفهو اِث الشحعفِب طفرف ئِيسو ِمنف ِميرف ذو الرح لف يفأفخو لفِدِه. وف اثفهو يفكوونو لفوف لفِكنح ِميرف ئِيِس. وف ِجعو ِللرح تفرف
ِضع  عفلفى وف إِذفا هونفاكف مف اِل, وف مف ِة ِللشتِ تحِجهف نفِة الفمو ِس الحتِي ِللفكفهف قودف اِدعِ الف خف انِِب الفبفاِب إِلفى مف ِل الحِذي بِجف خف دف لفنِي بِالفمف خف لفِكِه]. ثومح أفدف لو عفنف مو جو شفعفبِي الرح

ةف, ِلئفلح ونف التحقفِدمف بِزو يفثو يفخف حف ِطيحِة, وف ةف الفخف ذفبِيحف ةف اِلثفِم وف نفةو ذفبِيحف بوخو فِيِه الفكفهف ِضعو الحِذي تفطف وف قفالف ِلي: [هفذفا هووف الفمف ِب. وف انِبفيفِن إِلفى الفغفرف الفجف
اِويفۭة بفعِ, ففإِذفا فِي كولتِ زف ايفا الدحاِر الفرف وف نِي عفلفى زف بحرف عف اِرِجيحِة وف اِر الفخف نِي إِلفى الدح جف رف ». ثومح أفخف سووا الشحعفبف اِرِجيحِة ِليوقفدتِ ا إِلفى الدحاِر الفخف وا بِهف جو رو يفخف

اففة  ا حف ِحيطفة  بِهف مو اِحد . وف بفعِ قِيفاس  وف ايفا الفرف وف . ِللزح ا ثفلفثوونف هف ضو عفرف بفعوونف وف ا أفرف نفة  طوولوهف وح بفعِ دوور  موصف اِر الفرف ايفا الدح وف . فِي زف ِمنف الدحاِر دفار 
ةف الشحعفِب]. ثومح امو الفبفيفِت ذفبِيحف دح بوخو خو يفثو يفطف ا. ثومح قفالف ِلي: [هفذفا بفيفتو الطحبحاِخينف حف ِحيطفِة بِهف اففاِت الفمو تف الفحف ولفة  تفحف عفمو طفابِخو مف مف بفعفِة, وف لف الفرف وف حف
ِت الفِميفاهو نفاِزلفة  ِمنف تفحف ِرِق. وف شف وف الفمف هف الفبفيفِت نفحف جف ِرِق, لفنح وف شف وف الفمف ِت عفتفبفِة الفبفيفِت نفحف جو ِمنف تفحف رو إِذفا بِِميفاۭه تفخف ِل الفبفيفِت وف خف دف عفنِي إِلفى مف جف أفرف
ِ ِمنف اِرِجيت اِرجۭ إِلفى الفبفاِب الفخف دفارف بِي فِي الطحِريِق ِمنف خف اِل وف مف نِي ِمنف طفِريِق بفاِب الشتِ جف رف بفحِ. ثومح أفخف ذف نووِب الفمف ِن عفنف جف انِِب الفبفيفِت الفيفمف جف

اعۭ يفطو بِيفِدِه, قفاسف أفلففف ِذرف الفخف ِرِق وف شف وف الفمف ِل نفحف جو وجِ الرح رو ِعنفدف خو ِن. وف انِِب الفيفمف اِريفۭة ِمنف الفجف إِذفا بِِميفاۭه جف ِرِق, وف شف وف الفمف الطحِريِق الحِذي يفتحِجهو نفحف
الفِميفاهو إِلفى نِي, وف عفبحرف بفتفيفِن. ثومح قفاسف أفلففا  وف كف الفِميفاهو إِلفى الر  نِي فِي الفِميفاِه, وف عفبحرف الفِميفاهو إِلفى الفكفعفبفيفِن. ثومح قفاسف أفلففا  وف نِي فِي الفِميفاِه, وف عفبحرف وف

أفيفتف يفا ابفنف آدفمف؟» ثومح قفالف ِلي: [أفرف . وف ِۭ لف يوعفبفرو ر  ۭة, نفهف , ِميفاهف ِسبفاحف تف هو, لفنح الفِميفاهف طفمف تفِطعف عوبوورف ۭر لفمف أفسف إِذفا بِنفهف يفِن. ثومح قفاسف أفلففا , وف قفوف الفحف
قفالف ِلي: [هفِذِه الفِميفاهو . وف ِمنف هونفاكف ا  ِمنف هونفا وف ة  ِجدت ار  كفثِيرف جف ِر أفشف وِعي إِذفا عفلفى شفاِطِئ النحهف جو ِعنفدف رو ِر. وف عفنِي إِلفى شفاِطِئ النحهف جف أفرف ذفهفبف بِي وف



يحۭة تفِدب  يفكوونو أفنح كولح نفففۭس حف ففى الفِميفاهو. وف ة  ففتوشف اِرجف ِر ِهيف خف ِر. إِلفى الفبفحف تفذفهفبو إِلفى الفبفحف بفِة وف تفنفِزلو إِلفى الفعفرف قِيحِة وف ةِ الشحرف ة  إِلفى الدحائِرف اِرجف خف
يفكوونو رو إِلفيفِه. وف ا يفأفتِي النحهف يفا كول  مف يفحف ففى, وف كو كفثِيرا  ِجدتا  لفنح هفِذِه الفِميفاهف تفأفتِي إِلفى هونفاكف ففتوشف يفكوونو السحمف يفا. وف اِن تفحف رف ا يفأفتِي النحهف يفثومف حف

ِر الفعفِظيِم كفثِيرا  ِك الفبفحف اِعِه كفسفمف مف عفلفى أفنفوف كوهو يفكوونو سفمف بفاِك, وف ِط الشتِ لفيِمف يفكوونو ِلبفسف يۭ إِلفى عفيفِن ِعجف دف لفيفِه. ِمنف عفيفِن جف اقِِفينف عف يحادوونف وف الصح
لف قوهو وف رف بولو وف ِل, لف يفذف ۭر ِللفكف ِمنف هونفاكف كول  شفجف ِر يفنفبوتو عفلفى شفاِطئِِه ِمنف هونفا وف عفلفى النحهف عفلو ِللفِملفحِ. وف ففى. توجف كوهو ففلف توشف بِرف ا غفِمقفاتوهو وف ا . أفمح ِجدت
مو : [هفذفا هووف الت خو ب  اِء]. هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح قوهو ِللدحوف رف وف ِل وف هو ِللفكف رو يفكوونو ثفمف قفِدِس, وف ة  ِمنف الفمف اِرجف رو لفنح ِميفاهفهو خف ۭر يوبفكتِ هو. كولح شفهف رو يفنفقفِطعو ثفمف

ِطيف ففعفتو يفِدي لوعف اِحبِِه الحتِي رف دوكومف كفصف ا أفحف تفِلكوونفهف تفمف اِن. وف مف : يووسوفو قِسف ائِيلف اِلثفنفيف عفشفرف رف بفاِط إِسف سفِب أفسف ضف بِحف تفِلكوونف الفرف الحِذي بِِه تفمف
اةو مف دفدف حف ِجيِء إِلفى صف ِر الفكفبِيِر طفِريقو ِحثفلوونف إِلفى الفمف اِل ِمنف الفبفحف مف وف الشتِ ِض: نفحف مو الفرف هفذفا توخو ضو تفقفعو لفكومف نفِصيبا . وف هفِذِه الفرف كومف إِيحاهفا. وف آبفاءف

رف ِعينفانف صف ِر حف مو ِمنف الفبفحف يفكوونو الت خو ). وف انف رف وف ِم حف طفى (الحتِي عفلفى توخو سف رو الفوو صف حف اةف) وف مف ِم حف توخو قف وف شف ِم ِدمف ائِمو (الحتِي بفيفنف توخو ِسبفرف وثفةو وف بفيفرو وف
. ِمنف دون  ائِيلف الورف رف ضف إِسف أفرف ِجلفعفادف وف قف وف شف ِدمف انف وف رف وف ِق بفيفنف حف انِبو الشحرف جف اِل. وف مف انِبو الشتِ هفذفا جف اةف. وف مف مف حف توخو ال  وف الو ِشمف مف الشتِ قف وف شف مف ِدمف توخو

ارف نووِب يفِمينا  ِمنف ثفامف انِبو الفجف جف ِرِق. وف شف انِبو الفمف هفذفا جف . وف ِ تفِقيسوونف قِيت ِر الشحرف ِم إِلفى الفبفحف الت خو
ِل  خف دف قفابِِل مف ِم إِلفى مو رو الفكفبِيرو ِمنف الت خو ِب الفبفحف انِبو الفغفرف جف نووبا . وف انِبو الفيفِميِن جف هفذفا جف ِر الفكفبِيِر. وف رو إِلفى الفبفحف ِريبووثف قفاِدشف النحهف إِلفى ِميفاِه مف
بِينف فِي تفغفرتِ بفاِء الفمو ِللفغورف عفِة لفكومف وف ا بِالفقورف ونفهف يفكوونو أفنحكومف تفقفِسمو . وف ائِيلف رف بفاِط إِسف ضف لفكومف لفسف ونف هفِذِه الفرف ِب. ففتفقفتفِسمو انِبو الفغفرف هفذفا جف اةف. وف مف حف

يفكوونو . وف ائِيلف رف بفاِط إِسف سفِط أفسف اثف فِي وف ونفكومو الفِميرف . يوقفاِسمو ائِيلف رف طفنِيتِينف ِمنف بفنِي إِسف الفوف , ففيفكوونوونف لفكومف كف سفِطكومف سفِطكومو الحِذينف يفِلدوونف بفنِينف فِي وف وف
انِِب اِل إِلفى جف مف ِف الشتِ بفاِط: ِمنف طفرف اءو الفسف مف هفِذِه أفسف . [وف ب  اثفهو يفقوولو السحيتِدو الرح بو غفِريب  هونفاكف توعفطوونفهو ِميرف بفِط الحِذي فِيِه يفتفغفرح أفنحهو فِي الستِ

عفلفى اِحد . وف م  وف ِر قِسف ِق إِلفى الفبفحف اةف ِلدفاۭن. ففيفكوونو لفهو ِمنف الشحرف مف انِِب حف ال  إِلفى جف قف ِشمف شف مو ِدمف رو ِعينفانف توخو صف اةف حف مف ِل حف خف دف طفِريِق ِحثفلوونف إِلفى مف
اِحد . م  وف ِر ِلنفففتفاِلي قِسف انِِب الفبفحف ِق إِلفى جف انِِب الشحرف ِم أفِشيرف ِمنف جف عفلفى توخو اِحد . وف م  وف ِر لفِشيرف قِسف انِِب الفبفحف ِرِق إِلفى جف شف انِِب الفمف ِم دفاۭن ِمنف جف توخو
ايِمف ِر لفففرف انِِب الفبفحف ِق إِلفى جف انِِب الشحرف نفسحى ِمنف جف ِم مف عفلفى توخو اِحد . وف م  وف نفسحى قِسف ِر ِلمف انِِب الفبفحف ِق إِلفى جف انِِب الشحرف ِم نفففتفاِلي ِمنف جف عفلفى توخو وف
انِِب ِق إِلفى جف انِِب الشحرف أووبفيفنف ِمنف جف ِم رف عفلفى توخو اِحد . وف م  وف أووبفيفنف قِسف ِر ِلرف انِِب الفبفحف ِق إِلفى جف انِِب الشحرف ايِمف ِمنف جف ِم أفففرف عفلفى توخو اِحد . وف م  وف قِسف

ضا , ِرينف أفلففا  عفرف ِعشف سفة  وف مف ا خف ونفهف مو ةو الحتِي توقفدتِ ِر تفكوونو التحقفِدمف انِِب الفبفحف ِق إِلفى جف انِِب الشحرف ِم يفهووذفا ِمنف جف عفلفى توخو اِحد . وف م  وف ِر ِليفهووذفا قِسف الفبفحف
سفة  مف ِ تفكوونو خف بت ا ِللرح ونفهف مو ةو الحتِي توقفدتِ ا. التحقفِدمف سفِطهف قفِدسو فِي وف يفكوونو الفمف ِر, وف انِِب الفبفحف ِق إِلفى جف انِِب الشحرف ِد الفقفسفاِم ِمنف جف فحف أ الط ولو كف وف

ِمنف ونف أفلففا  فِي الط وِل, وف رو ِعشف سفة  وف مف اِل خف مف ِة الشتِ نفِة. ِمنف ِجهف ِس ِللفكفهف ةف الفقودف لفِء تفكوونو تفقفِدمف ؤو ِلهف ضا . وف ةف آلفۭف عفرف عفشفرف ِرينف أفلففا  طوول  وف ِعشف وف
ونف أفلففا  فِي الط وِل. رو ِعشف سفة  وف مف نووِب خف ِة الفجف ِمنف ِجهف ِض, وف ةو آلفۭف فِي الفعفرف ِق عفشفرف ِة الشحرف ِمنف ِجهف ِض, وف ةو آلفۭف فِي الفعفرف ِر عفشفرف ِة الفبفحف ِجهف
ائِيلف رف اسفتِي, الحِذينف لفمف يفِضل وا ِحينف ضفلح بفنوو إِسف سووا ِحرف رف ادووقف الحِذينف حف نفِة ِمنف بفنِي صف قفدحسو ففِللفكفهف ا الفمو ا. أفمح سفِطهف ِ فِي وف بت قفِدسو الرح يفكوونو مف وف
سفة  مف نفِة خف ِم الفكفهف اةِ توخو وازف ِللحِويتِينف عفلفى مو . [وف ِم اللحِويتِينف ِض, قودفسو أفقفدفاۭس عفلفى توخو ِة الفرف ة  ِمنف تفقفِدمف مف تفقفِدمف تفكوونو لفهو . وف لح اللحِوي ونف ا ضف كفمف
لف لف يفبِيعوونف ِمنفهو وف ةو آلفۭف. وف ضو عفشفرف الفعفرف ونف أفلففا , وف رو ِعشف سفة  وف مف ِض. الط ولو كول هو خف ةو آلفۭف فِي الفعفرف عفشفرف ونف أفلففا  فِي الط وِل, وف رو ِعشف وف

ِرينف أفلففا  ِهيف الفِعشف سفِة وف مف ِض قودحامف الفخف سفةو اللفِف الفففاِضلفةو ِمنف الفعفرف مف الفخف ِ. وف بت قفدحسفة  ِللرح ا مو ِض لفنحهف اِت الفرف ِرفوونف بفاكوورف لف يفصف , وف لوونف يوبفدتِ
نووِب انِبو الفجف جف سو ِمئفۭة, وف مف خف بفعفةو آلفۭف وف اِل أفرف مف انِبو الشتِ ا: جف يِسفتوهف هفِذِه أفقف ا. وف سفِطهف ِدينفةو تفكوونو فِي وف الفمف حِ, وف رف سف ِللفمف نفى وف ِدينفِة ِللس كف لحلفة  ِللفمف حف مو
وف ِدينفِة نفحف ح  ِللفمف رف سف يفكوونو مف سو ِمئفۭة. وف مف خف بفعفةو آلفۭف وف ِب أفرف انِبو الفغفرف جف سو ِمئفۭة وف مف خف بفعفةو آلفۭف وف ِق أفرف انِبو الشحرف جف سو ِمئفۭة وف مف خف بفعفةو آلفۭف وف أفرف

الفبفاقِي ِمنف الط وِل . وف ِسينف مف خف ِب ِمئفتفيفِن وف وف الفغفرف نفحف , وف ِسينف مف خف ِق ِمئفتفيفِن وف وف الشحرف نفحف , وف ِسينف مف خف نووِب ِمئفتفيفِن وف وف الفجف نفحف , وف ِسينف مف خف اِل ِمئفتفيفِن وف مف الشتِ
ِدينفِة. ِة الفمف مف ل  ِلِخدف لحتوهو تفكوونو أفكف غف ِس, وف ةف الفقودف واِزيا  تفقفِدمف يفكوونو مو ِب. وف وف الفغفرف ةو آلفۭف نفحف عفشفرف ِق, وف وف الشحرف ةو آلفۭف نفحف ِس عفشفرف قودف ةف الف واِزيا  تفقفِدمف مو
ِس ةف الفقودف ونف تفقفِدمف مو بحعفة  توقفدتِ رف ِرينف أفلففا . مو ِعشف سفۭة وف مف ونف أفلففا  بِخف رو ِعشف سفة  وف مف ِة خف . كول  التحقفِدمف ائِيلف رف بفاِط إِسف ا ِمنف كولتِ أفسف ونفهف ِدمو ِدينفِة ففيفخف ةو الفمف دفمف ا خف أفمح
ِق, ِم الشحرف خو ِو ِة إِلفى تف ِرينف أفلففا  ِللتحقفِدمف الفِعشف سفِة وف مف امف الفخف ِدينفِة قودح لفِك الفمف ِلمو ِس وف ِة الفقودف ِمنف هونفاكف ِلتفقفِدمف ئِيِس ِمنف هونفا وف الفبفِقيحةو ِللرح ِدينفِة. وف لفِك الفمف عف مو مف
ا. سفِطهف قفِدسو الفبفيفِت فِي وف مف ِس وف ةو الفقودف تفكوونو تفقفِدمف ئِيِس, وف لفكف الرح واِزيا  أفمف ِب مو ِم الفغفرف ِرينف أفلففا  عفلفى توخو الفِعشف سفِة وف مف ِب قودحامف الفخف ِة الفغفرف ِمنف ِجهف وف

بفاِط: ففِمنف بفاقِي الفسف ئِيِس. وف , يفكوونو ِللرح ِم بِنفيفاِمينف توخو ِم يفهووذفا وف ا بفيفنف توخو ئِيِس, مف سفِط الحِذي هووف ِللرح ِدينفِة فِي وف لفِك الفمف لفِك اللحِويتِينف ِمنف مو ِمنف مو وف
عفلفى اِحد . وف م  وف عوونف قِسف ِر ِلشفمف انِِب الفبفحف ِق إِلفى جف انِِب الشحرف , ِمنف جف ِم بِنفيفاِمينف عفلفى توخو اِحد . وف م  وف ِر ِلبِنفيفاِمينف قِسف انِِب الفبفحف ِق إِلفى جف انِِب الشحرف جف
م  بوولوونف قِسف ِر ِلزف انِِب الفبفحف ِق إِلفى جف انِِب الشحرف ِم يفسحاكفرف ِمنف جف عفلفى توخو اِحد . وف م  وف ِر ِليفسحاكفرف قِسف انِِب الفبفحف ِق إِلفى جف انِِب الشحرف عوونف ِمنف جف ِم شفمف توخو
مو ِمنف نووِب يفِمينا  يفكوونو الت خو انِِب الفجف اۭد ِمنف جف ِم جف عفلفى توخو اِحد . وف م  وف اۭد قِسف ِر ِلجف انِِب الفبفحف ِق إِلفى جف انِِب الشحرف بوولوونف ِمنف جف ِم زف عفلفى توخو اِحد . وف وف

مف يفقوولو السحيتِدو هو هفِذِه ِحصفصو , وف ائِيلف رف بفاِط إِسف لفكا  لفسف ا مو ونفهف ضو الحتِي تفقفِسمو ِر الفكفبِيِر. هفِذِه ِهيف الفرف ِر إِلفى الفبفحف ِِ قفاِدِش النحهف ِريبفةف ارف إِلفى ِميفاِه مف ثفامف
). ثفلفثفةو ائِيلف رف بفاِط إِسف اِء أفسف مف ِدينفِة عفلفى أفسف ابو الفمف أفبفوف سو ِمئفِة ِمقفيفاۭس. (وف مف خف بفعفةو آلفۭف وف اِل أفرف مف انِِب الشتِ ِدينفِة: ِمنف جف اِرجو الفمف خف هفِذِه مف . [وف ب  الرح

اۭب: بفابو يووسوفف ثفلفثفةو أفبفوف سو ِمئفۭة. وف مف خف بفعفةو آلفۭف وف ِق أفرف انِِب الشحرف إِلفى جف بفابو لفِوي. وف بفابو يفهووذفا وف أووبفيفنف وف اِل: بفابو رف مف وف الشتِ اۭب نفحف أفبفوف
. بوولوونف بفابو زف بفابو يفسحاكفرف وف عوونف وف اۭب: بفابو شفمف ثفلفثفةو أفبفوف سو ِمئفِة ِمقفيفاۭس. وف مف خف بفعفةو آلفۭف وف نووِب أفرف انِبو الفجف جف بفابو دفاۭن. وف بفابو بِنفيفاِمينف وف وف

ِدينفِة ِمنف مو الفمف اسف انِيفةف عفشفرف أفلففا , وف ِحيطو ثفمف بفابو نفففتفاِلي. الفمو بفابو أفِشيرف وف اۭد وف اۭب: بفابو جف ثفلفثفةو أفبفوف سو ِمئفۭة. وف مف خف بفعفةو آلفۭف وف ِب أفرف انِبو الفغفرف جف وف
هف هف شفمح وف ِم [يفهف .«ذفِلكف الفيفوف
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ِلكف يفهووذفا ب  بِيفِدِه يفهوويفاقِيمف مف لحمف الرح سف هفا. وف رف اصف حف ِليمف وف شف ِلكو بفابِلف إِلفى أوورو رو مف ذفنفصح ِلِك يفهووذفا ذفهفبف نفبووخف لفِك يفهوويفاقِيمف مف فِي السحنفِة الثحاِلثفِة ِمنف مو
يفانِِه ئِيسف ِخصف ففنفزف رف ِلكو أفشف رف الفمف أفمف انفِة بفيفِت إِلفِهِه. وف لف النِيفةف إِلفى ِخزف خف أفدف ِض ِشنفعفارف إِلفى بفيفِت إِلفِهِه وف ا إِلفى أفرف اءف بِهف ِ ففجف عف بفعفِض آنِيفِة بفيفِت اح مف
عفِرففة  عفاِرفِينف مف ۭة وف مف اِذقِينف فِي كولتِ ِحكف نفظفِر حف ففاِء فِتفيفانا  لف عفيفبف فِيِهمف ِحسفانف الفمف ِمنف الش رف لفِك وف ِل الفمو ِمنف نفسف ائِيلف وف رف ِضرف ِمنف بفنِي إِسف فنف يوحف بِأ
ۭم ِظيففة  كولح يفوف ِلكو وف مو الفمف عفيحنف لفهو . وف مف ِلسفانفهو وهومف ِكتفابفةف الفِكلفدفانِيتِينف وف ِلِك ففيوعفلتِمو ِر الفمف قووِف فِي قفصف ة  عفلفى الفوو الحِذينف فِيِهمف قووح ۭم بِالفِعلفِم وف ذفِوي ففهف وف
مف ِمنف بفنِي يفهووذفا: دفانِيآلو كفانف بفيفنفهو ِلِك. وف امف الفمف ا يفِقفوونف أفمف ايفتِهف ِعنفدف نِهف بِيفتِِهمف ثفلفثف ِسنِينف وف وبِِه ِلتفرف رو شف ِر مف مف ِمنف خف ِلِك وف ِمِه ِمنف أفطفايِِب الفمف بِيفوف
يفا رف عفزف ] وف ِميشفائِيلف [ِميشفخف ] وف خف رف يفا [شفدف نفنف حف ] وف رف ى دفانِيآلف [بفلفطفشفاصح اء  ففسفمح مف يفاِن أفسف ئِيسو الفِخصف مف رف عفلف لفهو يفا. ففجف رف عفزف ِميشفائِيلو وف نفنفيفا وف حف وف

طفى أفعف . وف سف يفاِن أفنف لف يفتفنفجح ئِيِس الفِخصف وبِِه ففطفلفبف ِمنف رف رو شف ِر مف مف لف بِخف ِلِك وف فطفايِِب الفمف سو بِأ عفلف فِي قفلفبِِه أفنحهو لف يفتفنفجح ا دفانِيآلو ففجف ]. أفمح نفغووف [عفبفدف
. ابفكومف شفرف كومف وف ِلكف الحِذي عفيحنف طفعفامف افو سفيتِِدي الفمف : [إِنتِي أفخف يفاِن ِلدفانِيآلف ئِيسو الفِخصف يفاِن. ففقفالف رف ئِيِس الفِخصف ة  ِعنفدف رف مف حف رف ة  وف و دفانِيآلف نِعفمف اح

يفاِن عفلفى ئِيسو الفِخصف لحهو رف ئِيِس الس قفاةِ الحِذي وف ِلِك؟] ففقفالف دفانِيآلو ِلرف أفِسي ِللفمف يتِنوونف رف لف ِمنف الفِفتفيفاِن الحِذينف ِمنف ِجيِلكومف ففتودف زف وهفكومف أفهف جو ى وو اذفا يفرف ففِلمف
إِلفى كف وف امف نفاِظِرنفا أفمف وا إِلفى مف لفيفنفظورو . وف بف رف اء  ِلنفشف مف يوعفطوونفا الفقفطفانِيح ِلنفأفكولف وف ةف أفيحاۭم. ففلف بف عفبِيدفكف عفشفرف رتِ يفا: [جف رف عفزف ِميشفائِيلف وف يفا وف نفنف حف دفانِيآلف وف

ةِ ايفِة الفعفشفرف ِعنفدف نِهف ةف أفيحاۭم. وف مف عفشفرف بفهو رح جف مف هفذفا الفكفلفمف وف ى]. ففسفِمعف لفهو ا تفرف نفعف بِعفبِيِدكف كفمف ِلِك. ثومح اصف نفاِظِر الفِفتفيفاِن الحِذينف يفأفكولوونف ِمنف أفطفايِِب الفمف مف
وبِِهمف رو شف رف مف مف خف مف وف ففعو أفطفايِبفهو ئِيسو الس قفاةِ يفرف ِلِك. ففكفانف رف ما  ِمنف كولتِ الفِفتفيفاِن الِكِلينف ِمنف أفطفايِِب الفمف نف لفحف مف أفسف سفنف وف هومف أفحف نفاِظرو تف مف رف الفيحاِم ظفهف
لفِم. الفحف ى وف ؤف كفانف دفانِيآلو ففِهيما  بِكولتِ الر  ۭة وف مف ِحكف عفقفل  فِي كولتِ ِكتفابفۭة وف عفِرففة  وف و مف طفاهومو اح فعف بفعفةو ففأ ِفتفيفانو الفرف لفِء الف ا هفؤو . أفمح يوعفِطيِهمف قفطفانِيح وف
مف كولتِِهمف نفهو دف بفيف ِلكو ففلفمف يووجف مو الفمف هو لحمف كف رف وف ذفنفصح اِم نفبووخف يفاِن إِلفى أفمف ئِيسو الفِخصف ِخلووهومف بفعفدفهفا أفتفى بِِهمف رف ِلكو أفنف يودف ايفِة الفيحاِم الحتِي قفالف الفمف ِعنفدف نِهف وف

قف كولتِ عفاۭف ففوف ةف أفضف دفهومف عفشفرف جف ِلكو وف مف عفنفهو الفمف فلفهو ۭم الحِذي سفأ ِة ففهف مف ِر ِحكف فِي كولتِ أفمف ِلِك. وف امف الفمف قففووا أفمف يفا. ففوف رف عفزف ِميشفائِيلف وف نفنفيفا وف حف ِمثفلو دفانِيآلف وف
لومف نفصحرف حف ذف لفِك نفبووخف فِي السحنفِة الثحانِيفِة ِمنف مو ِلِك. وف شف الفمف كفانف دفانِيآلو إِلفى السحنفِة الوولفى ِلكوورف تِِه. وف لفكف مف ةِ الحِذينف فِي كولتِ مف رف السححف وِس وف جو الفمف

ِلكف وا الفمف بِرو الفِكلفدفانِي ونف ِليوخف افوونف وف الفعفرح ةو وف رف السححف وسو وف جو عفى الفمف تفدف فنف يوسف ِلكو بِأ رف الفمف فمف هو. ففأ مو طفارف عفنفهو نفوف هو وف وحو تف رو عفجف لفما  ففانفزف رو أفحف ذفنفصح نفبووخف
اِميحِة: ِلكف بِالفرف لحمف الفِكلفدفانِي ونف الفمف لفِم]. ففكف عفِرففِة الفحو وِحي ِلمف تف رو عفجف انفزف لفما  وف تو حو لومف : [قفدف حف ِلكو مو الفمف ِلِك. ففقفالف لفهو امف الفمف قففووا أفمف وف فتووا وف لفِمِه. ففأ فحف بِأ

بِتفعفبِيِرِه لفِم وف : إِنف لفمف تونفبِئوونِي بِالفحو لو جف ِمنتِي الفقفوف رف : [قفدف خف ِلكو ِللفِكلفدفانِيتِينف هو]. ففقفالف الفمف لفِم ففنوبفيتِنف تفعفبِيرف بِرف عفبِيدفكف بِالفحو ِلكو إِلفى الفبفِد. أفخف ا الفمف [ِعشف أفي هف
لفمف اما  عفِظيما . ففبفيتِنووا ِلي الفحو رف إِكف لفِوينف وف حف هو تفنفالوونف ِمنف قِبفِلي هفدفايفا وف تفعفبِيرف لفمف وف إِنف بفيحنفتومو الفحو بفلفة . وف زف عفلو بويووتوكومف مف توجف با  وف با  إِرف ونف إِرف يحرو توصف

لف قفدف تومف أفنح الفقفوف أفيف قفتا  إِذف رف تفِسبوونف وف لفمو يفِقينا  أفنحكومف تفكف : [إِنتِي أفعف ِلكو هو]. قفالف الفمف ِم ففنوبفيتِنف تفعفبِيرف لف ِلكو عفبِيدفهو بِالفحو بِِر الفمف ابووا ثفانِيفة : [ِليوخف فجف هو]. ففأ تفعفبِيرف وف
. قفتو لف الفوف وح وا بِِه قودحاِمي إِلفى أفنف يفتفحف لحمو ففاِسۭد ِلتفتفكف اِحد . لفنحكومف قفِد اتحففقفتومف عفلفى كفلفۭم كفِذۭب وف كومف وف اؤو لفِم ففقفضف بِئوونِي بِالفحو فنحهو إِنف لفمف تونف جف ِمنتِي بِأ رف خف
ِلِك. رف الفمف تفِطيعو أفنف يوبفيتِنف أفمف ِض إِنفسفان  يفسف ِلِك: [لفيفسف عفلفى الفرف ابف الفِكلفدفانِي ونف قودحامف الفمف هو]. أفجف لفمف أفنحكومف توبفيتِنوونف ِلي تفعفبِيرف فعف لفِم ففأ ونِي بِالفحو بِرو فخف ففأ

رو يوبفيتِنوهو لفيفسف آخف ِلكو عفِسر  وف لوبوهو الفمف رو الحِذي يفطف الفمف ۭ. وف ۭ أفوف سفاِحۭر أفوف ِكلفدفانِيت وِسيت جو را  ِمثفلف هفذفا ِمنف مف فلف أفمف ِلك  عفِظيم  ذوو سولفطفاۭن سفأ ِلذفِلكف لفيفسف مف
رو جف الفمف رف . ففخف اِء بفابِلف كفمف رف بِإِبفادفةِ كولتِ حو أفمف ا  وف تفاظف ِجدت اغف ِلكو وف ِل ذفِلكف غفِضبف الفمف عف الفبفشفِر]. لفجف نفاهومف مف ِة الحِذينف لفيفسفتف سوكف يفرف الِلهف ِلِك غف قودحامف الفمف
جف ِليفقفتولف رف ِلِك الحِذي خف ِط الفمف ئِيِس شورف يووخف رف عفقفۭل لفرف ۭة وف مف ابف دفانِيآلو بِِحكف . ِحينفئِۭذ أفجف ابفهو ِليفقفتولووهومف حف أفصف لفبووا دفانِيآلف وف . ففطف اءو يوقفتفلوونف كفمف كفانف الفحو وف
قفتا  ففيوبفيتِنو ِلِك أفنف يوعفِطيفهو وف طفلفبف ِمنف الفمف لف دفانِيآلو وف ِر. ففدفخف يووخو دفانِيآلف بِالفمف بفرف أفرف ِلِك؟] ِحينفئِۭذ أفخف رو ِمنف قِبفِل الفمف تفدح الفمف اذفا اشف : [ِلمف اءف بفابِلف كفمف حو
اِت ِمنف اوف اِحمف ِمنف قِبفِل إِلفِه السحمف رف لوبووا الفمف ِر ِليفطف ابفهو بِالفمف حف يفا أفصف رف عفزف ِميشفائِيلف وف نفنفيفا وف لفمف حف أفعف . ِحينفئِۭذ مفضفى دفانِيآلو إِلفى بفيفتِِه وف ِلِك التحعفبِيرف ِللفمف

كف دفانِيآلو إِلفهف يفا اللحيفِل. ففبفارف ؤف ر  ِلدفانِيآلف فِي رو . ِحينفئِۭذ كوِشفف الستِ اِء بفابِلف كفمف عف سفائِِر حو ابوهو مف حف أفصف ِلكف دفانِيآلو وف رتِ ِلكفيف لف يفهف ِة هفذفا الستِ ِجهف
ِمنفةف. يفعفِزلو الفزف قفاتف وف هووف يوغفيتِرو الفوف . وف وتف بفرو الفجف ةف وف مف إِلفى الفبفِد لفنح لفهو الفِحكف ِل وف كا  ِمنف الفزف بفارف ِ مو مو اح : [ِليفكوِن اسف اِت. ففقفالف دفانِيآلو اوف السحمف

كونو ِعنفدفهو يفسف ِة وف لفمف ا هووف فِي الظ  لفمو مف . يفعف ارف رف الفسف ائِقف وف ِشفو الفعفمف ما . هووف يفكف مو الفعفاِرفِينف ففهف يوعفلتِ ة  وف مف اءف ِحكف كفمف لووكا . يوعفِطي الفحو بو مو يونفصتِ لووكا  وف مو
ِل ذفِلكف ِلِك]. ففِمنف أفجف رف الفمف تفنفا أفمف لفمف لفبفنفاهو ِمنفكف لفنحكف أفعف ا طف نِي النف مف لفمف أفعف ةف وف الفقووح ةف وف مف طفانِي الفِحكف أوسفبتِحو الحِذي أفعف دو وف مف . إِيحاكف يفا إِلفهف آبفائِي أفحف الن ورو
.[ ِلِك التحعفبِيرف وبفيتِنف ِللفمف ِلِك ففأ ِخلفنِي إِلفى قودحاِم الفمف . أفدف اءف بفابِلف كفمف قفالف لفهو: [لف توبِدف حو اِء بفابِلف وف كفمف بفادفةِ حو ِلكو ِلِ يووخف الحِذي عفيحنفهو الفمف لف دفانِيآلو إِلفى أفرف دفخف

ِلكو ِلكف بِالتحعفبِيِر]. ففقفالف الفمف فو الفمف ل  ِمنف بفنِي سفبفيِ يفهووذفا الحِذي يوعفرتِ جو دفتو رف جف قفالف لفهو: [قفدف وف ِرعا  وف سف ِلِك مو يووخو بِدفانِيآلف إِلفى قودحاِم الفمف لف أفرف ِحينفئِۭذ دفخف
ر  الحِذي ِلِك: [الستِ ابف دفانِيآلو قودحامف الفمف بِتفعفبِيِرِه؟] أفجف أفيفتو وف لفِم الحِذي رف ففنِي بِالفحو تفِطيعو أفنفتف عفلفى أفنف توعفرتِ ): [هفلف تفسف رو هو بفلفطفشفاصح مو ِلدفانِيآلف (الحِذي اسف
اِر رف اِت كفاِشفو الفسف اوف دو إِلفه  فِي السحمف ِلِك. لفِكنف يووجف ونف عفلفى أفنف يوبفيتِنووهو ِللفمف مو نفجتِ لف الفمو وسو وف جو لف الفمف ةو وف رف لف السححف اءو وف كفمف ِلكو لف تفقفِدرو الفحو لفبفهو الفمف طف

كف عفلفى ِلكو أفففكفارو ا الفمف اِشكف هووف هفذفا: أفنفتف يفا أفي هف أفِسكف عفلفى فِرف يفا رف ؤف رو كف وف لفمو ةِ. حو ا يفكوونو فِي الفيحاِم الفِخيرف رف مف ذفنفصح ِلكف نفبووخف فف الفمف قفدف عفرح وف
ثفرف ِمنف كولتِ ۭة فِيح أفكف مف ر  ِلِحكف شففف ِلي هفذفا الستِ ا أفنفا ففلفمف يوكف . أفمح ا يفكوونو فوكف بِمف اِر يوعفرتِ رف كفاِشفو الفسف ا يفكوونو ِمنف بفعفِد هفذفا وف ِعدفتف إِلفى مف اِشكف صف فِرف

ا  ثفالو الفعفِظيمو الفبفِهي  ِجدت ثفاۭل عفِظيۭم. هفذفا التتِمف إِذفا بِتِمف ِلكو كونفتف تفنفظورو وف ا الفمف . [أفنفتف أفي هف لفمف أفففكفارف قفلفبِكف ِلتفعف ِلكو بِالتحعفبِيِر وف فف الفمف لفِكنف ِليوعفرح يفاِء. وف الفحف
اهو ِديۭد. قفدفمف اۭس. سفاقفاهو ِمنف حف ذفاهو ِمنف نوحف ففخف نوهو وف ۭة. بفطف اعفاهو ِمنف فِضح ِذرف هو وف رو دف يتِۭد. صف ثفاِل ِمنف ذفهفۭب جف أفسو هفذفا التتِمف . رف هو هفائِل  نفظفرو مف قففف قوبفالفتفكف وف وف

ۭف زف خف ِديۭد وف ِه اللحتفيفِن ِمنف حف يف ثفالف عفلفى قفدفمف بف التتِمف رف ر  بِغفيفِر يفدفيفِن ففضف جف ۭف. كونفتف تفنفظورو إِلفى أفنف قوِطعف حف زف الفبفعفضو ِمنف خف ِديۭد وف ا ِمنف حف مف هو بفعفضو
دف يحو ففلفمف يووجف ا الرتِ لفتفهف مف يفِف ففحف اففِة الفبفيفدفِر فِي الصح تف كفعوصف ارف صف عا  وف الذحهفبو مف ةو وف الفِفضح اسو وف الن حف فو وف زف الفخف ِديدو وف قف ِحينفئِۭذ الفحف ا. ففانفسفحف مف قفهو ففسفحف

ا ِلِك: [أفنفتف أفي هف بِرو بِتفعفبِيِرِه قودحامف الفمف لفمو. ففنوخف ا. هفذفا هووف الفحو ضف كولحهف ف الفرف لف مف بفل  كفبِيرا  وف ارف جف ثفالف ففصف بف التتِمف رف رو الحِذي ضف جف ا الفحف . أفمح كفان  ا مف لفهف
ا اِء دفففعفهف طويوورو السحمف وشو الفبفرتِ وف حو وو كونو بفنوو الفبفشفِر وف ا يفسف ثومف يف حف را . وف ففخف سولفطفانا  وف اقفتِدفارا  وف لفكفة  وف مف طفاكف مف اِت أفعف اوف لووۭك لفنح إِلفهف السحمف ِلكو مو ِلكو مف الفمف

اۭس ففتفتفسفلحطو ى ِمنف نوحف رف لفكفة  ثفاِلثفة  أوخف مف مف غفرو ِمنفكف وف ى أفصف رف لفكفة  أوخف مف بفعفدفكف تفقوومو مف أفسو ِمنف ذفهفۭب. وف فنفتف هفذفا الرح ا. ففأ ِميِعهف ا جف لفيفهف سفلحطفكف عف ِليفِدكف وف



رو كولح توكفستِ قو وف حف رو تفسف ِديِد الحِذي يوكفستِ كفالفحف ۭء. وف قو كولح شفيف حف يفسف ِديدف يفدوق  وف ِديِد لفنح الفحف ِلبفة  كفالفحف ابِعفة  صف لفكفة  رف مف تفكوونو مف ِض. وف عفلفى كولتِ الفرف
يفثو إِنحكف ِديِد ِمنف حف ةو الفحف ا قووح يفكوونو فِيهف ة  وف قفِسمف نف لفكفةو تفكوونو مو مف ِديۭد ففالفمف الفبفعفضو ِمنف حف ۭف وف زف ا ِمنف خف هف ابِعف بفعفضو الفصف يفِن وف أفيفتف الفقفدفمف ا رف بِمف لفِء. وف هفؤو
الفبفعفضو قفِصما . لفكفِة يفكوونو قفِويتا  وف مف ۭف ففبفعفضو الفمف زف الفبفعفضو ِمنف خف ِديۭد وف ا ِمنف حف يفِن بفعفضوهف ابِعو الفقفدفمف أفصف يِن. وف ِف الطتِ زف تفِلطا  بِخف خف ِديدف مو أفيفتف الفحف رف

فِي ِف. وف زف تفِلطو بِالفخف ِديدف لف يفخف ا أفنح الفحف لفِكنف لف يفتفلفصفقو هفذفا بِذفاكف كفمف ِل النحاِس وف تفِلطوونف بِنفسف مف يفخف يِن ففإِنحهو ِف الطتِ زف تفِلطا  بِخف خف ِديدف مو أفيفتف الفحف ا رف بِمف وف
ِهيف تفثفبوتو إِلفى اِلِك وف مف توففنِي كولح هفِذِه الفمف قو وف حف تفسف رف وف كو ِلشفعفۭب آخف ا لف يوتفرف ِلكوهف مف لفكفة  لفنف تفنفقفِرضف أفبفدا  وف مف اِت مف اوف لووِك يوِقيمو إِلفهو السحمف لفِء الفمو أفيحاِم هفؤو

.الفبفِد
ا سفيفأفتِي  ِلكف مف فف الفمف و الفعفِظيمو قفدف عفرح . اح الذحهفبف ةف وف الفِفضح فف وف زف الفخف اسف وف الن حف ِديدف وف قف الفحف يفِن ففسفحف بفۭل لف بِيفدف ر  ِمنف جف جف أفيفتف أفنحهو قفدف قوِطعف حف لفنحكف رف

قفالف وۭر. وف ائِحف سورو وف رف ة  وف وا لفهو تفقفِدمف مو فنف يوقفدتِ رف بِأ أفمف دف ِلدفانِيآلف وف سفجف ِهِه وف جف رو عفلفى وف نفصح ذف رح نفبووخف ]. ِحينفئِۭذ خف هو يفِقين  تفعفبِيرو ق  وف لفمو حف بفعفدف هفذفا. الفحو
ِلكو دفانِيآلف ]. ِحينفئِۭذ عفظحمف الفمف رتِ ِف هفذفا الستِ تفطفعفتف عفلفى كفشف اِر إِِذ اسف رف كفاِشفو الفسف لووِك وف ب  الفمو رف ِة وف كومف إِلفهو الِلهف قتا  إِنح إِلفهف : [حف ِلكو ِلدفانِيآلف الفمف

خف رف لحى شفدف ِلِك ففوف . ففطفلفبف دفانِيآلو ِمنف الفمف اِء بفابِلف كفمف ِميعِ حو ِن عفلفى جف حف ئِيسف الشتِ عفلفهو رف جف سفلحطفهو عفلفى كولتِ ِولفيفِة بفابِلف وف ة  وف طفاهو عفطفايفا كفثِيرف أفعف وف
اعا  ثفال  ِمنف ذفهفۭب طوولوهو ِست ونف ِذرف نفعف تِمف ِلكو صف رو الفمف ذفنفصح ِلِك. نفبووخف ا دفانِيآلو ففكفانف فِي بفاِب الفمف . أفمح اِل ِولفيفِة بفابِلف مف نفغووف عفلفى أفعف عفبفدف ِميشفخف وف وف

اةف الفقوضف لفةف وف الفوو نف وف حف الشتِ اِزبفةف وف رف عف الفمف مف ِلكو ِليفجف رو الفمف نفصح ذف سفلف نفبووخف . ثومح أفرف ا فِي ِولفيفِة بفابِلف بفهو فِي بوقفعفِة دوورف نفصف عۭ وف هو ِست  أفذفرو ضو عفرف وف
نو حف الشتِ اِزبفةو وف رف عف الفمف تفمف . ِحينفئِۭذ اجف ِلكو رو الفمف ذفنفصح بفهو نفبووخف ثفاِل الحِذي نفصف ِشيِن التتِمف كحاِم الفِولفيفاِت ِليفأفتووا ِلتفدف كولح حو ففتِينف وف الفمو اءف وف الففوقفهف نفةف وف زف الفخف وف

ثفاِل الحِذي امف التتِمف قففووا أفمف وف ِلكو وف رو الفمف نفصح ذف بفهو نفبووخف ثفاِل الحِذي نفصف ِشيِن التتِمف كحاِم الفِولفيفاِت ِلتفدف كول  حو ففتوونف وف الفمو اءو وف الففوقفهف نفةو وف زف الفخف اةو وف الفقوضف لفةو وف الفوو وف
بفاِب الرح الفعووِد وف النحايِ وف ِن وف تف الفقفرف عوونف صفوف مف ا تفسف الفلفِسنفةو ِعنفدفمف مو وف الومف ا الش عووبو وف تومف أفي هف نفاۭد بِِشدحةۭ: [قفدف أوِمرف نفادفى مو . وف رو نفصح ذف بفهو نفبووخف نفصف

دو ففِفي تِلفكف جو يفسف نف لف يفِخر  وف مف . وف ِلكو رو الفمف ذفنفصح بفهو نفبووخف ثفاِل الذحهفِب الحِذي نفصف دووا ِلتِمف جو تفسف وا وف ِف أفنف تفِخر  اعِ الفعفزف كولتِ أفنفوف اِر وف مف الفِمزف نفِطيِر وف الستِ وف

اعِ كولتِ أفنفوف نفِطيِر وف الستِ بفاِب وف الرح الفعووِد وف النحايِ وف ِن وف تف الفقفرف ا سفِمعف كول  الش عووِب صفوف تفمف قف ِل ذفِلكف وف تحِقدفةۭ]. لفجف سفِط أفتووِن نفاۭر مو السحاعفِة يولفقفى فِي وف
ال  ِكلفدفانِي ونف مف ِحينفئِۭذ ِرجف ِل ذفِلكف تفقفدح . لفجف ِلكو رو الفمف ذفنفصح بفهو نفبووخف ثفاِل الذحهفِب الحِذي نفصف دووا ِلتِمف سفجف الفلفِسنفِة وف ِم وف الومف رح كول  الش عووِب وف ِف خف الفعفزف

تف عو صفوف مف فنح كولح إِنفسفاۭن يفسف را  بِأ تف أفمف دفرف ِلكو قفدف أفصف ا الفمف ِلكو ِعشف إِلفى الفبفِد! أفنفتف أفي هف ا الفمف : [أفي هف نفصحرف ذف ِلِك نفبووخف قفالووا ِللفمف تفكووا عفلفى الفيفهووِد وف اشف وف
دو ففإِنحهو يولفقفى فِي جو يفسف نف لف يفِخر  وف مف ثفاِل الذحهفِب. وف دو ِلتِمف جو يفسف ِف يفِخر  وف اعِ الفعفزف كولتِ أفنفوف اِر وف مف الفِمزف نفِطيِر وف الستِ بفاِب وف الرح الفعووِد وف النحايِ وف ِن وف الفقفرف

ا عفلووا لفكف أفي هف الو لفمف يفجف جف لفِء الرتِ نفغوو. هفؤو عفبفدف ِميشفخو وف خو وف رف : شفدف اِل ِولفيفِة بفابِلف مف مف عفلفى أفعف لفتفهو كح ال  يفهوود  الحِذينف وف دو ِرجف تحِقدفةۭ. يووجف سفِط أفتووِن نفاۭر مو وف
ِميشفخف خف وف رف اِر شفدف ضف يفۭظ بِإِحف غف رو بِغفضفۭب وف ذفنفصح رف نفبووخف ]. ِحينفئِۭذ أفمف دوونف جو بفتف لف يفسف ثفاِل الذحهفِب الحِذي نفصف ِلتِمف توكف لف يفعفبودوونف وف تِبفارا . آِلهف ِلكو اعف الفمف
ثفاِل دوونف ِلتِمف جو لف تفسف تِي وف بودوونف آِلهف نفغوو لف تفعف عفبفدف ِميشفخو وف خو وف رف دا  يفا شفدف : [تفعفم  رو ذفنفصح مف نفبووخف فلفهو ِلِك. ففسأ اِل قودحامف الفمف جف لفِء الرتِ ؤو فتووا بِهف . ففأ نفغووف عفبفدف وف

اعِ كولتِ أفنفوف اِر وف مف الفِمزف نفِطيِر وف الستِ بفاِب وف الرح الفعووِد وف النحايِ وف ِن وف تف الفقفرف عوونف صفوف مف ا تفسف ينف ِعنفدفمف تفِعدتِ سف تومو النف مو ؟ ففإِنف كونف بفتو الذحهفِب الحِذي نفصف
نف هووف اِللفهو مف تحِقدفةِ. وف سفِط أفتووِن النحاِر الفمو نف فِي وف دووا ففِفي تِلفكف السحاعفِة تولفقفوف جو إِنف لفمف تفسف ثفاِل الحِذي عفِملفتوهو. وف دووا ِللتتِمف جو تفسف وا وف ِف إِلفى أفنف تفِخر  الفعفزف
نفا الحِذي نفعفبودوهو دو إِلفهو ذفا يووجف ِر. هووف نفا أفنف نوِجيبفكف عفنف هفذفا الفمف مو رو لف يفلفزف نفصح ذف نفغوو: [يفا نفبووخف عفبفدف ِميشفخو وف خو وف رف ابف شفدف فجف ؟] ففأ ِقذوكومف ِمنف يفدفيح الحِذي يونف
دو جو لف نفسف تفكف وف ِلكو أفنحنفا لف نفعفبودو آِلهف ا الفمف عفلووما  لفكف أفي هف يفكونف مف ِِ إِلح ففلف . وف ِلكو ا الفمف ِقذفنفا ِمنف يفِدكف أفي هف أفنف يونف تحِقدفةِ وف يفنفا ِمنف أفتووِن النحاِر الفمو تفِطيعو أفنف يونفجتِ يفسف

وا الفتوونف مو فنف يفحف رف بِأ أفمف نفغوو وف عفبفدف ِميشفخف وف خف وف رف ِهِه عفلفى شفدف جف نفظفرو وف تفغفيحرف مف رو غفيفظا  وف نفصح ذف ف نفبووخف تفلف تفهو]. ِحينفئِۭذ امف بف ثفاِل الذحهفِب الحِذي نفصف ِلتِمف
يولفقووهومف فِي أفتووِن النحاِر نفغووف وف عفبفدف ِميشفخف وف خف وف رف فنف يووثِقووا شفدف يفِشِه بِأ ةِ فِي جف ةف الفقووح بفابِرف رف جف أفمف ى. وف مف عفتفادا  أفنف يوحف ا كفانف مو ثفرف ِممح عفاۭف أفكف سفبفعفةف أفضف

ِلِك ةف الفمف يفثو إِنح كفِلمف ِمنف حف تحِقدفةِ. وف سفِط أفتووِن النحاِر الفمو أولفقووا فِي وف ِلبفاِسِهمف وف ِديفتِِهمف وف أفرف تِِهمف وف أفقفِمصف اِويِلِهمف وف الو فِي سفرف جف لفِء الرتِ تحِقدفةِ. ثومح أووثِقف هفؤو الفمو
ِميشفخو خو وف رف اِل شفدف جف لفِء الثحلفثفةو الرتِ هفؤو . وف نفغووف عفبفدف ِميشفخف وف خف وف رف ففعووا شفدف الف الحِذينف رف جف ا  قفتفلف لفِهيبو النحاِر الرتِ ِميف ِجدت الفتوونف قفدف حف شفِديدفة  وف

اۭل ِشيِريِه: [أفلفمف نولفِق ثفلفثفةف ِرجف فلف مو أ سف ِرعا  وف سف قفامف مو ِلكو وف رو الفمف ذفنفصح يحرف نفبووخف تحِقدفةِ. ِحينفئِۭذ تفحف سفِط أفتووِن النحاِر الفمو وثفِقينف فِي وف نفغوو سفقفطووا مو عفبفدف وف
ر  رف ا بِِهمف ضف مف سفِط النحاِر وف ش ونف فِي وف لووِلينف يفتفمف حف اۭل مف بفعفةف ِرجف : [هفا أفنفا نفاِظر  أفرف ]. ففقفالف ِلكو ا الفمف ِحيح  أفي هف ابووا: [صف فجف سفِط النحاِر؟] ففأ وثفِقينف فِي وف مو
ِ ِ الفعفِليت بفدفنفغوو يفا عفبِيدف اح عف ِميشفخو وف خو وف رف نفادفى: [يفا شفدف تحِقدفةِ وف رو إِلفى بفاِب أفتووِن النحاِر الفمو نفصح ذف بف نفبووخف ِة]. ثومح اقفتفرف ابِعِ شفبِيه  بِابفِن الِلهف نفظفرو الرح مف وف

لفِء أووا هفؤو رف ِلِك وف و الفمف ِشيرو مو لفةو وف الفوو نو وف حف الشتِ اِزبفةو وف رف عفِت الفمف تفمف سفِط النحاِر. ففاجف نفغوو ِمنف وف عفبفدف ِميشفخو وف خو وف رف جف شفدف رف تفعفالووا]. ففخف وا وف جو رو اخف
. ففقفالف لفيفِهمف ةو النحاِر لفمف تفأفِت عف ائِحف رف مف لفمف تفتفغفيحرف وف اِويلوهو سفرف تفِرقف وف وِسِهمف لفمف تفحف ؤو ة  ِمنف رو شفعفرف سفاِمِهمف وف ة  عفلفى أفجف الف الحِذينف لفمف تفكونف ِللنحاِر قووح جف الرتِ

سفادفهومف وا أفجف لفمو أفسف ِلِك وف ةف الفمف وا كفِلمف غفيحرو لفيفِه وف قفذف عفبِيدفهو الحِذينف اتحكفلووا عف أفنف لفكفهو وف سفلف مف بفدفنفغوو الحِذي أفرف عف ِميشفخف وف خف وف رف كف إِلفهو شفدف : [تفبفارف رو ذفنفصح نفبووخف
ِميشفخف خف وف رف ونف بِالس وِء عفلفى إِلفِه شفدف ِلسفاۭن يفتفكفلحمو ۭة وف أومح فنح كولح شفعفۭب وف ر  بِأ دفرف أفمف . ففِمنتِي قفدف صف يفِر إِلفِهِهمف لفۭه غف دووا ِلِ جو ِلكفيف لف يفعفبودووا أفوف يفسف
ِميشفخف خف وف رف ِلكو شفدف يف هفكفذفا]. ِحينفئِۭذ قفدحمف الفمف تفِطيعو أفنف يونفجتِ رو يفسف بفلفة  إِذف لفيفسف إِلفه  آخف زف مف مف عفلو بويووتوهو توجف با  وف با  إِرف ونف إِرف يحرو مف يوصف نفغوو ففإِنحهو عفبفدف وف

. افليفاتو كومف ثورف سفلفمو ا. ِليفكف هف ِض كولتِ الفلفِسنفِة السحاِكنِينف فِي الفرف ِم وف الومف ِلِك إِلفى كولتِ الش عووِب وف رف الفمف نفصح ذف . ِمنف نفبووخف نفغووف فِي ِولفيفِة بفابِلف عفبفدف وف
سولفطفانوهو إِلفى لفكووت  أفبفِدي  وف لفكووتوهو مف اهفا! مف ا أفقفوف ائِبوهو مف عفجف ا وف هف ظفمف ا أفعف ا. آيفاتوهو مف بِرف بِهف سونف ِعنفِدي أفنف أوخف و الفعفِلي  حف ِعي اح ا مف نفعفهف ائِبو الحتِي صف الفعفجف وف

أفِسي ى رف ؤف رو اِشي وف الفففكفارو عفلفى فِرف عفنِي وف وح لفما  ففرف أفيفتو حو ِري. رف نفاِضرا  فِي قفصف ئِنتا  فِي بفيفتِي وف مف طف رو قفدف كونفتو مو ذفنفصح ۭر. أفنفا نفبووخف ۭر ففدفوف دفوف
الفِكلفدفانِي ونف ةو وف رف السححف وسو وف جو رف الفمف ضف لفِم. ِحينفئِۭذ حف فوونِي بِتفعفبِيِر الفحو اِء بفابِلف قودحاِمي ِليوعفرتِ كفمف ِميعِ حو اِر جف ضف ر  بِإِحف دفرف ِمنتِي أفمف تفنِي. ففصف عف أفففزف

وحو الحِذي فِيِه رو ِم إِلفِهي وف رو كفاسف هو بفلفطفشفاصح مو لف قودحاِمي دفانِيآلو الحِذي اسف فوونِي بِتفعفبِيِرِه. أفِخيرا  دفخف لفيفِهمف ففلفمف يوعفرتِ لفمف عف تو الفحو قفصفصف ونف وف مو نفجتِ الفمو وف
لفيفكف لف يفعفسورو عف ِة الفقود وِسينف وف وحف الِلهف لفمو أفنح فِيكف رو يفثو إِنتِي أفعف وِس ِمنف حف جو هو. [يفا بفلفطفشفاصحرو كفبِيرو الفمف لفمف قودحامف تو الفحو قود وِسينف ففقفصفصف ِة الف الِلهف
ا طوولوهف ِض وف سفِط الفرف ةۭ فِي وف رف ى ففإِذفا بِشفجف اِشي ِهيف أفنتِي كونفتو أفرف أفِسي عفلفى فِرف ى رف ؤف بِتفعفبِيِرِه. ففرو أفيفتوهو وف لفِمي الحِذي رف ى حو ؤف نِي بِرو بِرف فخف ِسر  ففأ

ا طفعفام  فِيهف هفا كفثِير  وف رو ثفمف ِميلفة  وف ا جف اقوهف رف ِض. أفوف هفا إِلفى أفقفصفى كولتِ الفرف نفظفرو مف اِء وف هفا إِلفى السحمف قفِويفتف ففبفلفغف عولوو  ةو وف رف ِت الشحجف بورف عفِظيم . ففكف
اِشي أفِسي عفلفى فِرف ى رف ؤف ى فِي رو ا كول  الفبفشفِر. كونفتو أفرف طفِعمف ِمنفهف اِء وف ا سفكفنفتف طويوورو السحمف انِهف فِي أفغفصف انو الفبفرتِ وف يفوف تفظفلح حف ا اسف تفهف تفحف ِميعِ وف ِللفجف

انو يفوف بف الفحف رو هفا ِليفهف رف وا ثفمف ابفذورو ا وف اقفهف رف وا أفوف انفثورو ا وف انفهف اقفِضبووا أفغفصف ةف وف رف خف بِِشدحةۭ: [اقفطفعووا الشحجف رف اِء ففصف لف ِمنف السحمف قود وۭس نفزف إِذفا بِسفاِهۭر وف وف



اِء لفيفبفتفلح بِنفدفى السحمف قفِل وف ِب الفحف اۭس فِي عوشف نوحف ِديۭد وف بِقفيفۭد ِمنف حف ِض وف ا فِي الفرف ِلهف كووا سفاقف أفصف لفِكِن اتفرو ا. وف انِهف الط يوورو ِمنف أفغفصف ا وف تِهف ِمنف تفحف
اِء رو بِقفضف ِمنفۭة. هفذفا الفمف لفيفِه سفبفعفةو أفزف ِض عف لفتفمف اۭن وف يفوف يوعفطف قفلفبف حف ِِ لف قفِل. ِليفتفغفيحرف قفلفبوهو عفِن اِلنفسفانِيحِة وف ِب الفحف اِن فِي عوشف يفوف عف الفحف لفيفكونف نفِصيبوهو مف وف

نفى النحاِس. هفذفا ا أفدف لفيفهف بف عف يونفصتِ نف يفشفاءو وف ا مف لفكفِة النحاِس ففيوعفِطيهف مف لتِط  فِي مف تفسف يفاءو أفنح الفعفِليح مو لفمف الفحف قود وِسينف ِلتفعف ِة الف مو بِكفِلمف كف الفحو السحاِهِرينف وف
ا أفنفتف فوونِي بِالتحعفبِيِر. أفمح تفِطيعوونف أفنف يوعفرتِ لفكفتِي لف يفسف مف اِء مف كفمف هو لفنح كولح حو رو ففبفيتِنف تفعفبِيرف ا أفنفتف يفا بفلفطفشفاصح . أفمح ِلكف رف الفمف نفصح ذف توهو أفنفا نفبووخف أفيف لفمو رف الفحو

: [يفا ِلكو هو. ففقفالف الفمف عفتفهو أفففكفارو أفففزف اِحدفة  وف ) سفاعفة  وف رو هو بفلفطفشفاصح مو يحرف دفانِيآلو (الحِذي اسف ]. ِحينفئِۭذ تفحف قود وِسينف ِة الف وحف الِلهف تفِطيعو لفنح فِيكف رو ففتفسف
تف ا الحتِي كفبِرف أفيفتفهف ةو الحتِي رف رف . افلشحجف هو لفعفاِديكف تفعفبِيرو بفِغِضيكف وف لفمو ِلمو : [يفا سفيتِِدي الفحو رو ابف بفلفطفشفاصح فجف هو]. ففأ لف تفعفبِيرو لفمو وف بفلفطفشفاصحرو لف يوففِزعوكف الفحو

انو الفبفرتِ يفوف ا سفكفنف حف تفهف تفحف ِميعِ وف ا طفعفام  ِللفجف فِيهف هفا كفثِير  وف رو ثفمف ِميلفة  وف ا جف اقوهف رف أفوف ِض وف هفا إِلفى كولتِ الفرف نفظفرو مف اِء وف هفا إِلفى السحمف بفلفغف عولوو  قفِويفتف وف وف
ادفتف توكف قفدف زف عفظفمف يفتف وف تفقفوح تف وف ِلكو الحِذي كفبِرف ا الفمف ا ِهيف أفنفتف يفا أفي هف اِء إِنحمف ا سفكفنفتف طويوورو السحمف انِهف فِي أفغفصف وف

ِلكووهفا  أفهف ةف وف رف : اقفطفعووا الشحجف قفالف اِء وف لف ِمنف السحمف قود وسا  نفزف ِلكو سفاِهرا  وف أفى الفمف يفثو رف حف ِض. وف سولفطفانوكف إِلفى أفقفصفى الفرف اِء وف بفلفغفتف إِلفى السحمف وف
تحى اِن الفبفرتِ حف يفوف عف حف لفيفكونف نفِصيبوهو مف اِء وف تفلح بِنفدفى السحمف لفيفبف قفِل وف ِب الفحف اۭس فِي عوشف حف ِِ نو ِديۭد وف بِقفيفۭد ِمنف حف ِض وف ا فِي الفرف ِلهف كووا سفاقف أفصف لفِكِن اتفرو وف

دوونفكف ِمنف بفيفِن النحاِس رو ِلِك: يفطف ِ الحِذي يفأفتِي عفلفى سفيتِِدي الفمف اءو الفعفِليت هفذفا هووف قفضف ِلكو وف ا الفمف ذفا هووف التحعفبِيرو أفي هف ِمنفۭة. ففهف لفيفِه سفبفعفةو أفزف ِضيف عف تفمف
لتِط  تفسف لفمف أفنح الفعفِليح مو تحى تفعف ِمنفۭة حف لفيفكف سفبفعفةو أفزف ِضي عف اِء ففتفمف يفبول ونفكف بِنفدفى السحمف اِن وف ونفكف الفعوشفبف كفالثتِيرف ِعمو يوطف اِن الفبفرتِ وف يفوف عف حف نفاكف مف تفكوونو سوكف وف
. ِلذفِلكف اءف سولفطفان  لفمو أفنح السحمف ا تفعف لفكفتفكف تفثفبوتو لفكف ِعنفدفمف مف ةِ ففإِنح مف رف ِك سفاِق أوصووِل الشحجف وا بِتفرف رو يفثو أفمف حف نف يفشفاءو. وف ا مف يوعفِطيهف لفكفِة النحاِس وف مف فِي مف

اءف عفلفى ]. كول  هفذفا جف ِمئفنفانوكف سفاِكيِن لفعفلحهو يوطفالو اطف ِة ِللفمف مف حف كف بِالرح آثفامف طفايفاكف بِالفبِرتِ وف ففاِرقف خف قفبوولفة  لفدفيفكف وف تِي مف شوورف ِلكو ففلفتفكونف مف ا الفمف أفي هف
ا ِلبفيفِت ةف الحتِي بفنفيفتوهف : [أفلفيفسفتف هفِذِه بفابِلف الفعفِظيمف . ففقفالف ِة بفابِلف لفكف مف ِر مف شحى عفلفى قفصف را  كفانف يفتفمف ايفِة اثفنفيف عفشفرف شفهف ِلِك. ِعنفدف نِهف رف الفمف ذفنفصح نفبووخف

الف لفكف قفدف زف ِلكو إِنح الفمو رو الفمف نفصح ذف اِء: [لفكف يفقوولوونف يفا نفبووخف ت  ِمنف السحمف وف قفعف صف ِلِك وف ةو بفعفدو بِففِم الفمف الفكفِلمف ِدي!] وف جف لفِل مف ِلجف ةِ اقفتِدفاِري وف لفِك بِقووح الفمو
لفمف أفنح تحى تفعف ِمنفۭة حف لفيفكف سفبفعفةو أفزف ِضي عف اِن ففتفمف ونفكف الفعوشفبف كفالثتِيرف ِعمو يوطف اِن الفبفرتِ وف يفوف عف حف نفاكف مف تفكوونو سوكف دوونفكف ِمنف بفيفِن النحاِس وف رو يفطف عفنفكف وف
أفكفلف الفعوشفبف رف ففطوِردف ِمنف بفيفِن النحاِس وف نفصح ذف رو عفلفى نفبووخف نف يفشفاءو]. فِي تِلفكف السحاعفِة تفمح الفمف ا مف أفنحهو يوعفِطيهف لفكفِة النحاِس وف مف لتِط  فِي مف تفسف الفعفِليح مو

نفيح ففعفتو عفيف رو رف ذفنفصح اِء الفيحاِم: [أفنفا نفبووخف تِهف ِعنفدف انف هو ِمثفلف الط يووِر. وف ففارو أفظف هو ِمثفلف الن سووِر وف تحى طفالف شفعفرو اِء حف هو بِنفدفى السحمف مو ابفتفلح ِجسف اِن وف كفالثتِيرف
ۭر. ۭر ففدفوف لفكووتوهو إِلفى دفوف مف يح إِلفى الفبفِد الحِذي سولفطفانوهو سولفطفان  أفبفِدي  وف دفتو الفحف مف حف تو وف سفبححف كفتو الفعفِليح وف بفارف عف إِلفيح عفقفِلي وف جف اِء ففرف إِلفى السحمف

اذفا نفعو يفدفهو أفوف يفقوولو لفهو: مف نف يفمف دو مف لف يووجف ِض وف سوكحاِن الفرف اِء وف نفِد السحمف ا يفشفاءو فِي جو هووف يفففعفلو كفمف ءف وف ِض كفلف شفيف ِميعو سوكحاِن الفرف ِسبفتف جف حو وف
دفادفتف ازف لفكفتِي وف مف تفثفبحت  عفلفى مف ائِي وف عوظفمف ِشيِريح وف لفبفنِي مو طف ائِي وف بفهف ِدي وف جف مف لفكفتِي وف مف لفلو مف عفادف إِلفيح جف عف إِلفيح عفقفِلي وف جف قفِت رف ؟ فِي ذفِلكف الفوف تفففعفلو

وف لوكو بِالفِكبفِريفاِء ففهو نف يفسف مف ل  وف قِِه عفدف طورو ق  وف اِلِه حف مف اِء الحِذي كول  أفعف ِلكف السحمف دو مف مف أفحف مو وف أوعفظتِ بتِحو وف رو أوسف نفصح ذف ة . ففالنف أفنفا نفبووخف ة  كفثِيرف ِلي عفظفمف
رف رف أفمف مف رو يفذووقو الفخف إِذف كفانف بفيفلفشفاصح را  قودحامف الفلفِف. وف مف شفِربف خف ائِِه الفلفِف وف ة  ِلعوظفمف ة  عفِظيمف ِليمف نفعف وف ِلكو صف رو الفمف قفاِدر  عفلفى أفنف يوِذلحهو]. بفيفلفشفاصح

اتوهو جف وف زف هو وف اؤو عوظفمف ِلكو وف ا الفمف بف بِهف رف ِليمف ِليفشف شف يفكفِل الحِذي فِي أوورو رو أفبووهو ِمنف الفهف ذفنفصح ا نفبووخف هف جف رف ِة الحتِي أفخف الفِفضح اِر آنِيفِة الذحهفِب وف ضف بِإِحف
اتوهو جف وف زف هو وف اؤو عوظفمف ِلكو وف ا الفمف شفِربف بِهف شفِليمف وف ِ الحِذي فِي أوورو تف ِمنف هفيفكفِل بفيفِت اح ِرجف وا آنِيفةف الذحهفِب الحتِي أوخف رو ضف اِريِه. ِحينفئِۭذ أفحف سفرف وف

ابِعو يفِد تف أفصف رف ِر. فِي تِلفكف السحاعفِة ظفهف جف الفحف شفِب وف الفخف ِديِد وف الفحف اِس وف الن حف ِة وف الفِفضح ةف الذحهفِب وف ونف آِلهف يوسفبتِحو رف وف مف بوونف الفخف رف اِريِه. كفانووا يفشف سفرف وف
هو عفتفهو أفففكفارو أفففزف ِلِك وف ئفةو الفمف تف هفيف فف الفيفِد الفكفاتِبفِة. ِحينفئِۭذ تفغفيحرف ِلكو يفنفظورو طفرف الفمف ِلِك وف ِر الفمف ائِِط قفصف كفلحِس حف اِس عفلفى مو اِء النتِبفرف تفبفتف بِإِزف كف إِنفسفاۭن وف

ۭل جو : [أفي  رف اِء بفابِلف كفمف ِلكو ِلحو قفالف الفمف ِمينف وف نفجتِ الفمو الفِكلفدفانِيتِينف وف ةِ وف رف اِل السححف خف دف ةۭ ِلِ ِلكو بِِشدح خف الفمف بفتفاهو. ففصفرف كف طفكحتف رو اصف يفِه وف قفوف زو حف رف لحتف خف انفحف وف
ِلِك اِء الفمف كفمف لف كول  حو لفكفِة]. ثومح دفخف مف يفتفسفلحطو ثفاِلثا  فِي الفمف قِلفدفة  ِمنف ذفهفۭب فِي عونوِقِه وف انف وف وف جو هفا ففإِنحهو يولفبحسو الورف يوبفيتِنو ِلي تفففِسيرف أو هفِذِه الفِكتفابفةف وف يفقفرف
ا هو. أفمح اؤو بف عوظفمف طفرف اضف ئفتوهو وف تف فِيِه هفيف تفغفيحرف ا  وف رو ِجدت ِلكو بفيفلفشفاصح عف الفمف فففِسيِرهفا. ففففزف ِلكف بِت فووا الفمف لف أفنف يوعفرتِ أووا الفِكتفابفةف وف تفِطيعووا أفنف يفقفرف ففلفمف يفسف

دو فِي . يووجف لف تفتفغفيحرف هفيفئفتوكف كف وف كف أفففكفارو عف ِلكو ِعشف إِلفى الفبفِد! لف توففزتِ ا الفمف : [أفي هف قفالفتف ِة وف ِليمف لفتف بفيفتف الفوف ائِِه دفخف عوظفمف ِلِك وف ِلكفةو ففِلسفبفِب كفلفِم الفمف الفمف
عفلفهو كفبِيرف رو أفبووكف جف ذفنفصح ِلكو نفبووخف الفمف ِة وف ِة الِلهف مف ة  كفِحكف مف ِحكف نفة  وف فِطف ة  وف ِجدفتف فِيِه نفيتِرف فِي أفيحاِم أفبِيكف وو قود وِسينف وف ِة الف وحو الِلهف ل  فِيِه رو جو لفكفتِكف رف مف مف
ِجدفتف فِي لح عوقفۭد وو حف تفبفيِينف أفلفغفاۭز وف لفِم وف تفعفبِيرف الفحف نفة  وف فِطف عفِرففة  وف مف وحا  ففاِضلفة  وف يفثو إِنح رو . ِمنف حف ِمينف نفجتِ الفمو الفِكلفدفانِيتِينف وف ةِ وف رف السححف وِس وف جو الفمف
: [أفأفنفتف ِلكو دفانِيآلف فلف الفمف أ ِلِك. ففسف ِخلف دفانِيآلو إِلفى قودحاِم الفمف ]. ِحينفئِۭذ أودف عف النف دفانِيآلو ففيوبفيتِنف التحففِسيرف . ففلفيودف رف ِلكو بفلفطفشفاصح اهو الفمف دفانِيآلف هفذفا الحِذي سفمح

ة  ففاِضلفة . مف ِحكف نفة  وف فِطف ة  وف أفنح فِيكف نفيتِرف ِة وف وحف الِلهف ِلكو ِمنف يفهووذفا؟ قفدف سفِمعفتو عفنفكف أفنح فِيكف رو لفبفهو أفبِي الفمف هووف دفانِيآلو ِمنف بفنِي سفبفيِ يفهووذفا الحِذي جف
أفنفا قفدف سفِمعفتو عفنفكف تفِطيعووا أفنف يوبفيتِنووا تفففِسيرف الفكفلفِم. وف فففِسيِرهفا ففلفمف يفسف فوونِي بِت يوعفرتِ أووا هفِذِه الفِكتفابفةف وف ةو ِليفقفرف رف السححف اءو وف كفمف ِخلف قودحاِمي الفحو النف أودف وف
ة  ِمنف ذفهفۭب فِي قِلفدف وانف وف جو ففنِي بِتفففِسيِرهفا ففتولفبحسو الورف توعفرتِ أف الفِكتفابفةف وف تفطفعفتف النف أفنف تفقفرف تفِحلح عوقفدا . ففإِِن اسف رف تفففِسيرا  وف تفِطيعو أفنف توففستِ أفنحكف تفسف

فوهو أوعفرتِ ِلِك وف أو الفِكتفابفةف ِللفمف هفبف ِهبفاتِكف ِلغفيفِري. لفِكنتِي أفقفرف : [ِلتفكونف عفطفايفاكف ِلنفففِسكف وف ِلكف ابف دفانِيآلو الفمف فجف لفكفِة]. ففأ مف تفتفسفلحطو ثفاِلثا  فِي الفمف عونوِقكف وف
تفِعدو طفاهو إِيحاهفا كفانفتف تفرف ِة الحتِي أفعف ِللفعفظفمف . وف اء  بفهف لفل  وف جف ة  وف عفظفمف لفكووتا  وف رف مف ذفنفصح و الفعفِلي  أفعفطفى أفبفاكف نفبووخف ِلكو ففالح ا الفمف بِالتحففِسيِر. أفنفتف أفي هف

هو وحو قفسفتف رو تفففعف قفلفبوهو وف ا ارف . ففلفمح عف ضف أفيتا  شفاءف وف ففعف وف أفيتا  شفاءف رف يفا وف تفحف أفيتا  شفاءف اسف فيتا  شفاءف قفتفلف وف الفلفِسنفِة. ففأ ِم وف الومف ِميعو الش عووِب وف هو جف عو قودحامف تفففزف وف
ِشيحِة حف ِميِر الفوف عف الفحف نفاهو مف كفانفتف سوكف اِن وف يفوف ى قفلفبوهو بِالفحف تفسفاوف طوِردف ِمنف بفيفِن النحاِس وف لفلفهو وف نفهو جف عووا عف نفزف لفِكِه وف ِ مو ِسيت طح عفنف كورف ب را  انفحف تفجف

أفنفتف يفا . وف نف يفشفاءو ا مف لفيفهف أفنحهو يوِقيمو عف لفكفِة النحاِس وف مف ف الفعفِليح سولفطفان  فِي مف ِلمف أفنح اح تحى عف اِء حف هو بِنفدفى السحمف مو ابفتفلح ِجسف اِن وف وهو الفعوشفبف كفالثتِيرف عفمو فطف ففأ
اتوكف جف وف زف كف وف اؤو عوظفمف أفنفتف وف كف آنِيفةف بفيفتِِه وف وا قودحامف رو ضف فحف اِء ففأ ِ السحمف بت تف عفلفى رف ففتف كولح هفذفا. بفلف تفعفظحمف عف أفنحكف عفرف عف قفلفبفكف مف رو ابفنفهو لفمف تفضف بفيفلفشفاصح
ا . أفمح لف تفعفِرفو عو وف مف لف تفسف ِر الحتِي لف توبفِصرو وف جف الفحف شفِب وف الفخف ِديِد وف الفحف اِس وف النتِحف الذحهفِب وف ِة وف ةف الفِفضح تف آِلهف سفبححف رف وف مف ا الفخف اِريكف شفِربفتومف بِهف سفرف وف
نفا : مف تف رف هفِذِه ِهيف الفِكتفابفةو الحتِي سوطتِ فو الفيفِد ففكوتِبفتف هفِذِه الفِكتفابفةو. وف ِسلف ِمنف قِبفِلِه طفرف هو. ِحينفئِۭذ أورف دف جتِ قِكف ففلفمف تومف لفهو كول  طورو توكف وف و الحِذي بِيفِدِه نفسفمف اح
لفكفتوكف مف تف مف ِس] قوِسمف ِجدفتف نفاقِصا . [ففرف اِزيِن ففوو وف ِزنفتف بِالفمف ] وو اهو. [تفقفيفلو أفنفهف لفكووتفكف وف و مف صفى اح نفا] أفحف هفذفا تفففِسيرو الفكفلفِم. [مف . وف ِسينو ففرف نفا تفقفيفلو وف مف

لتِطا  ثفاِلثا  تفسف لفيفِه أفنحهو يفكوونو مو يونفادووا عف قِلفدفة  ِمنف ذفهفۭب فِي عونوِقِه وف وانف وف جو رو أفنف يولفبِسووا دفانِيآلف الفرف رف بفيفلفشفاصح ]. ِحينفئِۭذ أفمف ففاِرسف اِدي وف ِطيفتف ِلمف أوعف وف
سونف ِعنفدف دفاِريووسف ِستتِينف سفنفة . حف هووف ابفنو اثفنفتفيفِن وف اِدي  وف لفكفةف دفاِريووسو الفمف مف ذف الفمف فخف ِلكو الفِكلفدفانِيتِينف ففأ رو مف لفِة قوتِلف بفيفلفشفاصح لفكفِة. فِي تِلفكف اللحيف مف فِي الفمف



اِزبفةو إِلفيفِهِم رف يف الفمف دتِ دوهومف دفانِيآلو ِلتوؤف اءف أفحف رف زف لفِء ثفلفثفةف وو عفلفى هفؤو ا. وف لفكفِة كولتِهف مف بفانا  يفكوونوونف عفلفى الفمف زو رف ِرينف مف ِعشف لفكفِة ِمئفة  وف مف لتِيف عفلفى الفمف أفنف يووف
يفهو عفلفى لتِ ِلكو فِي أفنف يووف ففكحرف الفمف وحا  ففاِضلفة . وف اِزبفِة لفنح فِيِه رو رف الفمف اِء وف رف زف ة . ففففاقف دفانِيآلو هفذفا عفلفى الفوو سفارف ِلكف خف الفِحسفابف ففلف توِصيبف الفمف

لف ذفنفبا  لفنحهو وا أفنف يفِجدووا ِعلحة  وف لفكفِة ففلفمف يفقفِدرو مف ِة الفمف ا عفلفى دفانِيآلف ِمنف ِجهف لوبوونف ِعلحة  يفِجدوونفهف اِزبفةف كفانووا يفطف رف الفمف اءف وف رف زف ا. ثومح إِنح الفوو هف لفكفِة كولتِ مف الفمف
ِة شفِريعفِة إِلفِهِه]. ِحينفئِۭذ : [لف نفِجدو عفلفى دفانِيآلف هفذفا ِعلحة  إِلح أفنف نفِجدفهفا ِمنف ِجهف الو جف لفِء الرتِ . ففقفالف هفؤو لف ذفنفب  أ  وف طف دف فِيِه خف لفمف يووجف كفانف أفِمينا  وف

اِزبفِة رف الفمف ِن وف حف الشتِ لفكفِة وف مف اِء الفمف رف زف ِميعف وو ِلكو دفاِريووسو ِعشف إِلفى الفبفِد! إِنح جف ا الفمف قفالووا لفهو: [أفي هف ِلِك وف اِزبفةو ِعنفدف الفمف رف الفمف اءو وف رف زف لفِء الفوو عف هفؤو تفمف اجف
ما  ِمنف إِلفۭه أفوف إِنفسفاۭن إِلح تحى ثفلفثِينف يفوف لوبو ِطلفبفة  حف نف يفطف فنح كولح مف يا  بِأ دووا نفهف يوشفدتِ لفِكيتا  وف را  مف عووا أفمف وا عفلفى أفنف يفضف رو لفةِ قفدف تفشفاوف الفوو ِشيِرينف وف الفمو وف
.[ ففاِرسف الحتِي لف تونفسفخو اِدي وف ِض الفِكتفابفةف ِلكفيف لف تفتفغفيحرف كفشفِريعفِة مف أفمف ِلكو وف ا الفمف يف أفي هف ِ الوسووِد. ففثفبتِِت النف النحهف بت حو فِي جو رف ِلكو يوطف ا الفمف ِمنفكف أفي هف
ِليمف شف وف أوورو يحتِِه نفحف ة  فِي عولتِ ففتووحف كوواهو مف اِء الفِكتفابفِة ذفهفبف إِلفى بفيفتِِه وف ضف ِلمف دفانِيآلو بِإِمف ا عف . ففلفمح يف النحهف ِلكو دفاِريووسو الفِكتفابفةف وف ضفى الفمف ِل ذفِلكف أفمف لفجف

دووا دفانِيآلف جف الو ففوف جف لفِء الرتِ عف ِحينفئِۭذ هفؤو تفمف . ففاجف ا كفانف يفففعفلو قفبفلف ذفِلكف امف إِلفِهِه كفمف دف قودح مف حف لحى وف صف ِم وف اۭت فِي الفيفوف رح بفتفيفِه ثفلفثف مف كف ثفا عفلفى رو ففجف
عو قودحامف إِلفِهِه رح يفتفضف لوبو وف .يفطف

ما  إِلح ِمنفكف  تحى ثفلفثِينف يفوف لوبو ِمنف إِلفۭه أفوف إِنفسفاۭن حف فنح كولح إِنفسفاۭن يفطف يا  بِأ ِلكو نفهف ا الفمف ِض أفي هف ِلِك: [أفلفمف تومف يِ الفمف ِلِك فِي نفهف وا قودحامف الفمف لحمو تفكف وا وف ففتفقفدحمو
ِلِك: [إِنح دفانِيآلف ]. ِحينفئِۭذ قفالووا ِللفمف ففاِرسف الحتِي لف تونفسفخو اِدي وف ِحيح  كفشفِريعفِة مف رو صف : [الفمف ِلكو ابف الفمف فجف ِ الوسووِد؟] ففأ بت حو فِي جو رف ِلكو يوطف ا الفمف أفي هف

ا سفِمعف لوبو ِطلفبفتفهو]. ففلفمح ِم يفطف اۭت فِي الفيفوف رح تفهو بفلف ثفلفثف مف يف ضف يِ الحِذي أفمف لف ِللنحهف تِبفارا  وف ِلكو اعف ا الفمف عفلف لفكف أفي هف الحِذي ِمنف بفنِي سفبفيِ يفهووذفا لفمف يفجف
الو إِلفى جف عف أوولفئِكف الرتِ تفمف ِقذفهو. ففاجف ِس ِليونف وِب الشحمف دف إِلفى غورو تفهف اجف يفهو وف عفلف قفلفبفهو عفلفى دفانِيآلف ِليونفجتِ جف ا  وف تفاظف عفلفى نفففِسِه ِجدت ِلكو هفذفا الفكفلفمف اغف الفمف
وا رو ضف فحف ِلكو ففأ رف الفمف ]. ِحينفئِۭذ أفمف ِلكو لف يفتفغفيحرو عوهو الفمف ۭر يفضف يۭ أفوف أفمف ففاِرسف ِهيف أفنح كولح نفهف اِدي وف ِلكو أفنح شفِريعفةف مف ا الفمف لفمف أفي هف قفالووا: [اعف ِلِك وف الفمف

هو تفمف خف ِ وف بت ِضعف عفلفى ففِم الفجو وو ۭر وف جف أوتِيف بِحف ]. وف يكف بودوهو دفائِما  هووف يونفجتِ : [إِنح إِلفهفكف الحِذي تفعف ِلكو ِلدفانِيآلف قفالف الفمف ِ الوسووِد. وف بت وهو فِي جو حو طفرف دفانِيآلف وف
طفارف اِريِه وف هو بِسفرف تف قودحامف لفمف يوؤف ائِما  وف بفاتف صف ِرِه وف ِلكو إِلفى قفصف ضفى الفمف . ِحينفئِۭذ مف دو فِي دفانِيآلف ائِِه ِلئفلح يفتفغفيحرف الفقفصف اتِِم عوظفمف خف اتِِمِه وف ِلكو بِخف الفمف
ۭت أفِسيۭف: [يفا دفانِيآلو ِ نفادفى دفانِيآلف بِصفوف بت بف إِلفى الفجو ا اقفتفرف ِ الوسووِد. ففلفمح بت ِرعا  إِلفى جو سف ذفهفبف مو ِر وف ِلكو بفاِكرا  ِعنفدف الفففجف هو. ثومح قفامف الفمف مو عفنفهو نفوف
ِلكو ِعشف إِلفى الفبفِد! إِلفِهي ا الفمف ِلِك: [يفا أفي هف عف الفمف لحمف دفانِيآلو مف يفكف ِمنف الوسووِد؟] ففتفكف ِ هفلف إِلفهوكف الحِذي تفعفبودوهو دفائِما  قفِدرف عفلفى أفنف يونفجتِ يت ِ الفحف عفبفدف اح

رف أفمف ِلكو بِِه وف . لفمف أفففعفلف ذفنفبا ]. ِحينفئِۭذ ففِرحف الفمف ِلكو ا الفمف كف أفيفضا  أفي هف قودحامف هو وف ِجدفتو بفِريئا  قودحامف نِي لفنتِي وو رح اهف الوسووِد ففلفمف تفضو سفدح أفففوف لفكفهو وف سفلف مف أفرف
الف الحِذينف جف وا أوولفئِكف الرتِ ضفرو فحف ِلكو ففأ رف الفمف فمف نف بِإِلفِهِه. ففأ ر  لفنحهو آمف رف دف فِيِه ضف لفمف يووجف ِ وف بت ِعدف دفانِيآلو ِمنف الفجو وصف ِ. ففأ بت عفدف دفانِيآلو ِمنف الفجو فنف يوصف بِأ

قفتف كولح سفحف تحى بفطفشفتف بِِهِم الوسوودو وف ِ حف بت ففِل الفجو لفمف يفِصلووا إِلفى أفسف . وف هومف نِسفاءف لفدفهومف وف أفوف ِ الوسووِد هومف وف بت وهومف فِي جو حو طفرف تفكووا عفلفى دفانِيآلف وف اشف
فنحهو ر  بِأ دفرف أفمف . ِمنف قِبفِلي صف كومف ثورف سفلفمو ا: [ِليفكف هف ِض كولتِ الفلفِسنفِة السحاِكنِينف فِي الفرف ِم وف الومف ِلكو دفاِريووسو إِلفى كولتِ الش عووِب وف . ثومح كفتفبف الفمف ِعظفاِمِهمف
تفهفى. نف سولفطفانوهو إِلفى الفمو ولف وف لفكووتوهو لفنف يفزو مف قفي ومو إِلفى الفبفِد وف ي  الف افوونف قودحامف إِلفِه دفانِيآلف لفنحهو هووف اِللفهو الفحف يفخف تفِعدوونف وف لفكفتِي يفرف مف فِي كولتِ سولفطفاِن مف
لفِك حف دفانِيآلو هفذفا فِي مو ى دفانِيآلف ِمنف يفِد الوسووِد]. ففنفجف ِض. هووف الحِذي نفجح فِي الفرف اِت وف اوف ائِبف فِي السحمف الفعفجف لو اليفاِت وف يفعفمف ِقذو وف يونف ي وف هووف يونفجتِ

لفمف اِشِه. ِحينفئِۭذ كفتفبف الفحو أفِسِه عفلفى فِرف ى رف ؤف رو لفما  وف أفى دفانِيآلو حو ِلِك بفابِلف رف رف مف ِ. فِي السحنفِة الوولفى ِلبفيفلفشفاصح شف الفففاِرِسيت لفِك كوورف فِي مو دفاِريووسف وف
بفعفةو ِر أفرف ِعدف ِمنف الفبفحف صف ِر الفكفبِيِر. وف تف عفلفى الفبفحف مف اِء هفجف بفعِ ِريفاحِ السحمف فرف إِذفا بِأ يفايف لفيفل  وف ؤف ى فِي رو : [كونفتو أفرف أفِس الفكفلفِم. قفالف دفانِيآلو بفرف بِرف أفخف وف

أووقِفف عفلفى ِض وف انفتفصفبف عفِن الفرف اهو وف نفاحف تحى انفتفتففف جف كونفتو أفنفظورو حف ۭر. وف ا نفسف نفاحف لفهو جف لو كفالفسفِد وف . الفوح اِلف  ذفاكف خف ۭة هفذفا مو انفاۭت عفِظيمف يفوف حف
نفانِِه ففقفالووا لوعۭ بفيفنف أفسف فِي ففِمِه ثفلفثو أفضف اِحۭد وف نفۭب وف تفففعف عفلفى جف ِ ففارف رف ثفاۭن شفبِيۭه بِالد بت اۭن آخف يفوف إِذفا بِحف ِطيف قفلفبف إِنفسفاۭن. وف أوعف إِنفسفاۭن وف لفيفِن كف ِرجف

وۭس ؤو بفعفةو رو اِن أفرف يفوف كفانف ِللفحف ِة طفائِۭر. وف نِحف بفعفةو أفجف ِرِه أفرف لفهو عفلفى ظفهف رف ِمثفِل النحِمِر وف إِذفا بِآخف ى وف بفعفدف هفذفا كونفتو أفرف ما  كفثِيرا . وف لفهو: [قومف كولف لفحف
قف سفحف ة . أفكفلف وف ِديۭد كفبِيرف نفان  ِمنف حف لفهو أفسف ا  وف شفِديۭد ِجدت ۭ وف قفِويت ابِعۭ هفائِۭل وف اۭن رف يفوف إِذفا بِحف ى اللحيفِل وف ؤف ى فِي رو ِطيف سولفطفانا . بفعفدف هفذفا كونفتو أفرف أوعف وف

ا لفعف بفيفنفهف ِغيۭر طف رف صف ۭن آخف إِذفا بِقفرف وِن وف ل  بِالفقورو فمتِ تفأ وۭن. كونفتو مو ةو قورو لفهو عفشفرف لفهو. وف انفاِت الحِذينف قفبف يفوف اِلفا  ِلكولتِ الفحف خف كفانف مو لفيفِه. وف دفاسف الفبفاقِيف بِِرجف وف
وش  ِضعفتف عورو ى أفنحهو وو ۭم بِعفظفائِمف. كونفتو أفرف لتِ تفكف ففۭم مو ِن وف إِذفا بِعويووۭن كفعويووِن اِلنفسفاِن فِي هفذفا الفقفرف وِن الوولفى ِمنف قودحاِمِه وف قوِلعفتف ثفلفثفة  ِمنف الفقورو وف
جف ِمنف رف خف ى وف رف رو نفاۭر جف تحِقدفة . نفهف اتوهو نفار  مو بفكفرف شوهو لفِهيبو نفاۭر وف عفرف ِ وف أفِسِه كفالص وِف النحِقيت شفعفرو رف لفسف الفقفِديمو الفيحاِم. ِلبفاسوهو أفبفيفضو كفالثحلفجِ وف جف وف

اِت ِلمف ِت الفكف وف ِل صف . كونفتو أفنفظورو ِحينفئِۭذ ِمنف أفجف ففارو ِت الفسف فوتِحف ينو وف لفسف الدتِ هو. ففجف قووف  قودحامف اۭت وو بفوف اتو رف بفوف رف هو وف ِدمو قودحاِمِه. أولووفو أولووۭف تفخف
مف مف سولفطفانوهو نفهو انفاِت ففنوِزعف عف يفوف ا بفاقِي الفحف قِيِد النحاِر. أفمح دوفِعف ِلوف هو وف مو هفلفكف ِجسف انو وف يفوف ى إِلفى أفنف قوتِلف الفحف . كونفتو أفرف نو ا الفقفرف لحمف بِهف ِة الحتِي تفكف الفعفِظيمف

قفِديِم الفيحاِم اءف إِلفى الف جف اِء ِمثفلو ابفِن إِنفسفاۭن أفتفى وف ِب السحمف عف سوحو إِذفا مف ى اللحيفِل وف ؤف ى فِي رو قفۭت. [كونفتو أفرف وف اۭن وف مف يفاةۭ إِلفى زف طووا طوولف حف لفِكنف أوعف وف
ا لف لفكووتوهو مف مف ولف وف ا لفنف يفزو الفلفِسنفِة. سولفطفانوهو سولفطفان  أفبفِدي  مف ِم وف الومف لفكووتا  ِلتفتفعفبحدف لفهو كول  الش عووِب وف مف دا  وف جف مف ِطيف سولفطفانا  وف وعف هو. ففأ بووهو قودحامف ففقفرح

ِقيقفةف فِي لفبفتو ِمنفهو الفحف طف قووِف وف اِحۭد ِمنف الفوو بفتو إِلفى وف أفِسي. ففاقفتفرف ى رف ؤف عفتفنِي رو أفففزف ِمي وف سفِط ِجسف وِحي فِي وف ِزنفتف رو ا أفنفا دفانِيآلف ففحف . [أفمح يفنفقفِرضو
يسوو ا قِدتِ ِض. أفمح ونف عفلفى الفرف لووۭك يفقوومو بفعفةو مو بفعفة  ِهيف أفرف ةو الحتِي ِهيف أفرف انفاتو الفعفِظيمف يفوف لفِء الفحف وِر: هفؤو ففنِي تفففِسيرف الومو عفرح نِي وف بفرف فخف كولتِ هفذفا. ففأ
ا اِلفا  ِلكولتِهف خف ابِعِ الحِذي كفانف مو اِن الرح يفوف ِة الفحف ِقيقفةف ِمنف ِجهف تو الفحف مف . ِحينفئِۭذ رو إِلفى أفبفِد البِِدينف لفكفةف إِلفى الفبفِد وف مف تفِلكوونف الفمف يفمف لفكفةف وف مف ذوونف الفمف ِ ففيفأفخو الفعفِليت

ِر عفِن الخف أفِسِه وف ةِ الحتِي بِرف وِن الفعفشفرف عفِن الفقورو لفيفِه وف دفاسف الفبفاقِيف بِِرجف قف وف سفحف قفدف أفكفلف وف اۭس وف هو ِمنف نوحف ففارو أفظف ِديۭد وف نفانوهو ِمنف حف أفسف ا  وف هفائِل  ِجدت وف
اِربو نو يوحف إِذفا هفذفا الفقفرف كونفتو أفنفظورو وف ففقفائِِه. وف هو أفشفد  ِمنف رو نفظفرو مف م  بِعفظفائِمف وف لتِ تفكف ففم  مو نو لفهو عويوون  وف هفذفا الفقفرف هو ثفلفثفة . وف لفعف ففسفقفطفتف قودحامف الحِذي طف
ابِعو انو الرح يفوف ا الفحف : [أفمح لفكفةف]. ففقفالف مف يسوونف الفمف ِقدتِ تفلفكف الف قفتو ففامف بفلفغف الفوف ِ وف يِسيِ الفعفِليت ينو ِلِقدتِ ِطيف الدتِ أوعف اءف الفقفِديمو الفيحاِم وف تحى جف مف حف يِسينف ففغفلفبفهو الفِقدتِ

لفكفِة ِهيف مف ةو ِمنف هفِذِه الفمف ونو الفعفشفرف الفقورو ا. وف قوهف حف تفسف ا وف تفدووسوهف ا وف ضف كولحهف اِلِك ففتفأفكولو الفرف مف اِلففة  ِلسفائِِر الفمف خف ِض مو ابِعفة  عفلفى الفرف لفكفة  رف مف ففتفكوونو مف
يفظون  أفنحهو ِ وف يِسي الفعفِليت يوبفِلي قِدتِ ِ وف لحمو بِكفلفۭم ِضدح الفعفِليت يفتفكف لووۭك. وف يوِذل  ثفلفثفةف مو ِلينف وف اِلف  الفوح خف هووف مو رو وف يفقوومو بفعفدفهومف آخف ونف وف لووۭك يفقوومو ةو مو عفشفرف
نفتفهفى. يفبِيدووا إِلفى الفمو يفنفِزعوونف عفنفهو سولفطفانفهو ِليفففنووا وف ينو وف ِلسو الدتِ اۭن. ففيفجف مف ِف زف نِصف ِمنفۭة وف أفزف اۭن وف مف ونف ِليفِدِه إِلفى زف يوسفلحمو الس نحةف وف قفاتف وف يوغفيتِرو الفوف
بودوونف ِميعو السحلفِطيِن إِيحاهو يفعف جف لفكووت  أفبفِدي  وف لفكووتوهو مف ِ. مف يِسي الفعفِليت اِء توعفطفى ِلشفعفِب قِدتِ تف كولتِ السحمف لفكفِة تفحف مف ةو الفمف عفظفمف الس لفطفانو وف لفكفةو وف مف الفمف وف

رف فِي قفلفبِي]. فِي السحنفِة الثحاِلثفِة ِفظفتو الفمف حف تف عفلفيح هفيفئفتِي وف تفغفيحرف عفتفنِي كفثِيرا  وف فففكفاِري أفففزف ا أفنفا دفانِيآلف ففأ ِر. أفمح ايفةو الفمف . إِلفى هونفا نِهف يوِطيعوونف وف



أفنفا فِي شووشفنف يفايف وف ؤف كفانف فِي رو يفا وف ؤف أفيفتو فِي الر  اِء. ففرف تف ِلي فِي اِلبفتِدف رف يفا بفعفدف الحتِي ظفهف ؤف تف ِلي أفنفا دفانِيآلف رو رف ِلِك ظفهف رف الفمف لفِك بفيفلفشفاصح ِمنف مو
نفاِن لفهو قفرف ِر وف نفدف النحهف ِو ِف اقِۭف عِ إِذفا بِكفبفۭش وف أفيفتو وف رف ففعفتو عفيفنفيح وف . ففرف ِر أوولفيف أفنفا ِعنفدف نفهف يفا وف ؤف أفيفتو فِي الر  رف ِر الحِذي فِي ِولفيفِة ِعيلفمف وف الفقفصف

ِقذ  نف لف مو هو وف ان  قودحامف يفوف نووبا  ففلفمف يفِقفف حف جف ال  وف ِشمف با  وف أفيفتو الفكفبفشف يفنفطفحو غفرف لفى طفاِلع  أفِخيرا . رف الفعف ِر وف لفى ِمنف الخف اِحدو أفعف الفوف نفاِن عفاِليفاِن وف الفقفرف وف
ضف سح الفرف لفمف يفمف ِض وف ِه كولتِ الفرف جف غفِرِب عفلفى وف اءف ِمنف الفمف عفِز جف ل  إِذفا بِتفيفۭس ِمنف الفمف فمتِ تفأ ا كونفتو مو بفيفنفمف عفظومف. وف اتِِه وف ضف رف ففعفلف كفمف ِمنف يفِدِه وف

لف صف توهو قفدف وف أفيف رف تِِه. وف ةِ قووح كفضف إِلفيفِه بِِشدح رف ِر وف اقِفا  ِعنفدف النحهف أفيفتوهو وف نفيفِن الحِذي رف اِحِب الفقفرف اءف إِلفى الفكفبفِش صف جف يفنفيفِه. وف تفبفر  بفيفنف عف عف ن  مو ِللتحيفِس قفرف وف
لفمف دفاسفهو وف ِض وف هو عفلفى الفرف حف طفرف هو وف امف قووِف أفمف ة  عفلفى الفوو ِه ففلفمف تفكونف ِللفكفبفِش قووح نفيف كفسفرف قفرف بف الفكفبفشف وف رف ضف لفيفِه وف تفشفاطف عف بفِش ففاسف انِِب الفكف إِلفى جف

وف ِريفاحِ ةۭ نفحف تفبفرف عف وۭن مو بفعفةو قورو ضا  عفنفهو أفرف طفلفعف ِعوف نو الفعفِظيمو وف تفزح انفكفسفرف الفقفرف ا اعف لفمح ا . وف عفِز ِجدت ِقذ  ِمنف يفِدِه. فتفعفظحمف تفيفسو المف نف يفكونف ِللفكفبفِش مو
نفِد تحى إِلفى جو تفعفظحمف حف اِضي. وف ِر الفرف وف ففخف نفحف ِق وف وف الشحرف نفحف نووِب وف وف الفجف ا  نفحف عفظومف ِجدت ِغير  وف ن  صف جف قفرف رف ا خف اِحۭد ِمنفهف ِمنف وف بفعِ. وف اِء الفرف السحمف

كفنو سف هوِدمف مف ةو وف ائِمف قفةو الدح رف حف بِِه أوبفِطلفِت الفمو نفِد تفعفظحمف وف ئِيِس الفجو تحى إِلفى رف حف . وف مف دفاسفهو ِض وف وِم إِلفى الفرف الن جو نفِد وف حف بفعفضا  ِمنف الفجو طفرف اِت وف اوف السحمف
لحمو. ففقفالف قود وس  اِحدا  يفتفكف . ففسفِمعفتو قود وسا  وف حف نفجف ففعفلف وف ِض وف قح عفلفى الفرف حف الفحف عفِصيفِة ففطفرف ِة بِالفمف قفِة الدحائِمف رف حف نفد  عفلفى الفمو ِعلف جو جو قفِدِسِه. وف مف
ففيفِن يفِن؟] ففقفالف ِلي: [إِلفى أفلف دووسف نفِد مف الفجو ِس وف قودف اِب ِلبفذفِل الف رف عفِصيفِة الفخف مف ِة وف قفِة الدحائِمف رف حف ِة الفمو يفا ِمنف ِجهف ؤف تفى الر  ِم: [إِلفى مف لتِ تفكف اِحد  ِلفولفۭن الفمو وف

اقِۭف قوبفالفتِي عفنفى إِذفا بِِشبفِه إِنفسفاۭن وف لفبفتو الفمف طف يفا وف ؤف أفيفتو أفنفا دفانِيآلف الر  ا رف كفانف لفمح ]. وف أو الفقودفسو سفاۭء ففيفتفبفرح مف بفاحۭ وف ثفلفِث ِمئفِة صف .وف
تو  رف رف خف اءف ِخففتو وف ا جف لفمح . وف قفففتو يفثو وف اءف إِلفى حف يفا]. ففجف ؤف لف الر  جو مف هفذفا الرح ائِيلو ففهتِ : [يفا ِجبفرف قفالف تف إِنفسفاۭن بفيفنف أوولفيف ففنفادفى وف سفِمعفتو صفوف وف
سفنِي ِض ففلفمف ِهي إِلفى الفرف جف سفبحخا  عفلفى وف ِعي كونفتو مو لحمو مف إِذف كفانف يفتفكف نفتفهفى]. وف قفِت الفمو يفا ِلوف ؤف . إِنح الر  مف يفا ابفنف آدفمف ِهي. ففقفالف ِلي: [اففهف جف عفلفى وف
لووكو وف مو نفيفِن ففهو تفهو ذفا الفقفرف أفيف ا الفكفبفشو الحِذي رف . أفمح اءف ِط. لفنح ِلِميعفاِد اِلنفتِهف ا يفكوونو فِي آِخِر السحخف فوكف مف : [هفئفنفذفا أوعفرتِ قفالف قفاِمي. وف قفففنِي عفلفى مف أفوف وف
نفهو ففسفتفقوومو ضا  عف بفعفة  ِعوف قفامف أفرف إِِذ انفكفسفرف وف . وف لو ِلكو الفوح نو الفعفِظيمو الحِذي بفيفنف عفيفنفيفِه هووف الفمف الفقفرف ِلكو الفيوونفاِن وف التحيفسو الفعفافِي مف . وف ففاِرسف اِدي وف مف

لفِكنف توهو وف تفعفظومو قووح ففاِهمو الفِحيفِل. وف ِه وف جف افِي الفوف ِلك  جف عفاِصي يفقوومو مف اِم الفمف لفكفتِِهمف ِعنفدف تفمف مف فِي آِخِر مف تِِه. وف لفِكنف لفيفسف فِي قووح ِة وف اِلكف ِمنف الومح مف بفعو مف أفرف
ِمئفنفاِن فِي اِلطف يفتفعفظحمو بِقفلفبِِه. وف رو فِي يفِدِه وف كف حو أفيفضا  الفمف ذفاقفتِِه يفنفجف بِحف . وف يِسينف ِقدتِ شفعفبف الف اءف وف يوبِيدو الفعوظفمف يفففعفلو وف حو وف يفنفجف با  وف ِلكو عفجف تِِه. يوهف لفيفسف بِقووح
ا إِلفى أفيحاۭم يفا لفنحهف ؤف توِم الر  ا أفنفتف ففاكف . أفمح ق  بفاحِ الحتِي قِيلفتف ِهيف حف الصح سفاِء وف يفا الفمف ؤف . ففرو بِلف يفۭد يفنفكفِسرو سفاِء وف ؤف ئِيِس الر  يفقوومو عفلفى رف ِلكو كفثِيِرينف وف يوهف
لف ففاِهمف. فِي السحنفِة الوولفى ِلدفاِريووسف يفا وف ؤف يتِرا  ِمنف الر  تفحف كونفتو مو ِلِك. وف الف الفمف مف تو أفعف بفاشفرف تو وف لفتو أفيحاما  ثومح قومف نفحف عوففتو وف أفنفا دفانِيآلف ضف ةۭ]. وف كفثِيرف

نِينف تو ِمنف الفكوتوِب عفدفدف الستِ لفِكِه أفنفا دفانِيآلف ففِهمف لفكفِة الفِكلفدفانِيتِينف فِي السحنفِة الوولفى ِمنف مو مف لتِكف عفلفى مف اِديتِينف الحِذي مو ِل الفمف وشف ِمنف نفسف شفِويرو بفِن أفحف
اِلبا  بِالصحلفةِ ِ السحيتِِد طف ِهي إِلفى اح جف تو وف هف جح . ففوف ِليمف شف اِب أوورو رف الفِة سفبفِعينف سفنفة  عفلفى خف ِ ِلكفمف ِميفا النحبِيت ِ إِلفى إِرف بت ةو الرح ا كفِلمف الحتِي كفانفتف عفنفهف

ِة مف حف الرح ِد وف افِظف الفعفهف هووبو حف ب  اِللفهو الفعفِظيمو الفمف ا الرح : [أفي هف قولفتو ففتو وف تفرف اعف ِ إِلفِهي وف بت لحيفتو إِلفى الرح صف اِد. وف مف الرح حِ وف سف الفمف ِم وف وف عفاِت بِالصح ر  التحضف وف
بِيفاِء الحِذينف نفا ِمنف عفبِيِدكف الفنف ا سفِمعف مف . وف كفاِمكف عفنف أفحف ايفاكف وف صف نفا عفنف وف ِحدف نفا وف دف رح تفمف ِملفنفا الشحرح وف عف نفا وف أفثِمف طفأفنفا وف ايفاهو. أفخف صف افِِظي وف حف ِحبتِيِه وف ِلمو
ِلسوكحاِن اِل يفهووذفا وف مف ِلِرجف ا هووف الفيفوف وِه كفمف جو يو الفوو ا لفنفا ففِخزف ِض. لفكف يفا سفيتِدو الفبِر  أفمح كولح شفعفِب الفرف نفا وف آبفاءف نفا وف سفاءف ؤف رو نفا وف لووكف وا مو لحمو ِمكف كف بِاسف
يو انووكف إِيحاهفا. يفا سفيتِدو لفنفا ِخزف ِل ِخيفانفتِِهِم الحتِي خف ا ِمنف أفجف مف إِلفيفهف تفهو دف اِضي الحتِي طفرف الفبفِعيِدينف فِي كولتِ الفرف ائِيلف الفقفِريبِينف وف رف ِلكولتِ إِسف ِليمف وف شف أوورو

لوكف ِ إِلفِهنفا ِلنفسف بت تف الرح وف ا سفِمعفنفا صف مف لفيفِه. وف نفا عف دف رح ةو لفنحنفا تفمف غفِفرف الفمف اِحمو وف رف ِ إِلفِهنفا الفمف بت . ِللرح أفنفا إِلفيفكف طف ِلبفائِنفا لفنحنفا أفخف سفائِنفا وف ؤف لووِكنفا ِلرو وِه ِلمو جو الفوو
لفيفنفا تفكف ففسفكفبفتف عف وف عووا صف مف ادووا ِلئفلح يفسف حف ائِيلف قفدف تفعفدحى عفلفى شفِريعفتِكف وف رف كول  إِسف نفا عفنف يفِد عفبِيِدِه الفنفبِيفاِء. وف امف ا أفمف عفلفهف ائِِعِه الحتِي جف فِي شفرف

اتِنفا الحِذينف قفضووا لفنفا عفلفى قوضف لفيفنفا وف ا عف لحمف بِهف اتِِه الحتِي تفكف ِلمف قفدف أفقفامف كف أفنفا إِلفيفِه. وف طف ِ لفنحنفا أفخف بفِد اح وسفى عف تووبف فِي شفِريعفِة مو كف لففف الفمف الفحف نفةف وف اللحعف
لفيفنفا كول  هفذفا اءف عف وسفى قفدف جف ا كوتِبف فِي شفِريعفِة مو ِليمف. كفمف شف ِريف عفلفى أوورو ا أوجف ا كفمف اِت كولتِهف اوف تف السحمف رف تفحف ا لفمف يوجف ا  عفِظيما  مف نفا شفرت لفيف ِلبف عف ِليفجف

نفا بفار  فِي كولتِ بح إِلفهف لفيفنفا لفنح الرح لفبفهو عف جف ب  عفلفى الشحرتِ وف . ففسفِهرف الرح قتِكف نفففِطنف بِحف ِجعف ِمنف آثفاِمنفا وف ِ إِلفِهنفا ِلنفرف بت ِه الرح جف عف إِلفى وف رح لفمف نفتفضف الشحرتِ وف
ا هووف ما  كفمف عفلفتف ِلنفففِسكف اسف جف رف بِيفۭد قفِويحۭة وف ِض ِمصف تف شفعفبفكف ِمنف أفرف جف رف نفا الحِذي أفخف ا السحيتِدو إِلفهو النف أفي هف تفهو. وف وف عف صف مف ا إِذف لفمف نفسف اِلِه الحتِي عفِملفهف مف أفعف
ِلثفاِم طفايفانفا وف ِسكف إِذف ِلخف بفِل قودف ِليمف جف شف ِدينفتِكف أوورو بفكف عفنف مف غفضف طفكف وف ِرفف سفخف تِكف اصف مف حف سفبف كولتِ رف ا . يفا سفيتِدو حف أفنفا. عفِملفنفا شفرت طف مف قفدف أفخف هفذفا الفيفوف

قفِدِسكف ِهكف عفلفى مف جف أفِضئف بِوف عفاتِِه وف ر  تفضف نفا صفلفةف عفبفِدكف وف عِ النف يفا إِلفهف مف لفنفا. ففاسف وف ِميعِ الحِذينف حف شفعفبوكف عفارا  ِعنفدف جف ِليمو وف شف تف أوورو ارف آبفائِنفا صف
حو رف نفا نفطف ِل بِرتِ ا لفنحهو لف لفجف لفيفهف كف عف مو ِدينفةف الحتِي دوِعيف اسف الفمف بفنفا وف انفظورف ِخرف . اففتفحف عفيفنفيفكف وف عف مف اسف ِل السحيتِِد. أفِملف أوذونفكف يفا إِلفِهي وف ِرِب ِمنف أفجف الفخف
ِل نفففِسكف يفا إِلفِهي رف ِمنف أفجف ختِ . لف توؤف نفعف اصف غِ وف . يفا سفيتِدو أفصف ِفرف . يفا سفيتِدو اغف عف مف ِة. يفا سفيتِدو اسف اِحِمكف الفعفِظيمف رف ِل مف ِهكف بفلف لفجف جف امف وف عفاتِنفا أفمف ر  تفضف
امف ِعي أفمف ر  حو تفضف رف أفطف ائِيلف وف رف ِطيحِة شفعفبِي إِسف خف ِطيحتِي وف تفِرفو بِخف أفعف لتِي وف أوصف لحمو وف ا أفنفا أفتفكف بفيفنفمف ]. وف عفلفى شفعفبِكف ِدينفتِكف وف كف دوِعيف عفلفى مف مف لفنح اسف

سفنِي ِعنفدف اِغفا  لفمف طفارا  وف يفا فِي اِلبفتِدفاِء مو ؤف توهو فِي الر  أفيف ائِيلف الحِذي رف ِل ِجبفرف جو م  بفعفدو بِالصحلفةِ إِذفا بِالرح لتِ تفكف أفنفا مو ِس إِلفِهي وف بفِل قودف ِ إِلفِهي عفنف جف بت الرح
أفنفا ِجئفتو رو وف جف الفمف رف عفاتِكف خف . فِي ابفتِدفاِء تفضفر  مف ففهف كف الف لتِمف تو النف ِلوعف جف رف : [يفا دفانِيآلو إِنتِي خف قفالف ِعي وف لحمف مف تفكف نِي وف مف ففهح سفاِء. وف ِة الفمف قفِت تفقفِدمف وف
عفِصيفِة ِميِل الفمف قفدحسفِة ِلتفكف ِدينفتِكف الفمو عفلفى مف بووعا  قوِضيفتف عفلفى شفعفبِكف وف يفا. سفبفعوونف أوسف ؤف ِم الر  اففهف ِل الفكفلفمف وف فمح . ففتفأ بووب  حف كف لفنحكف أفنفتف مف بِرف ِلوخف
ِر وجِ الفمف رو مف أفنحهو ِمنف خو اففهف لفمف وف . ففاعف حِ قود وِس الفقود وِسينف سف ِلمف ةِ وف الن بووح يفا وف ؤف تفِم الر  ِلخف ِ وف تفى بِالفبِرتِ الفبفِديت ِليوؤف ةِ اِلثفِم وف فحارف ِلكف طفايفا وف تفتفِميِم الفخف وف

بفعفدف اثفنفيفِن ِمنفِة. وف ِليج  فِي ِضيِق الفزف خف يوبفنفى سووق  وف بووعا  يفعوودو وف ِست ونف أوسف اثفنفاِن وف ئِيِس سفبفعفةو أفسفابِيعف وف ِسيحِ الرح ا إِلفى الفمف بفنفائِهف ِليمف وف شف ِديِد أوورو ِلتفجف
ا. ب  قوِضيف بِهف ِخرف ب  وف رف ايفِة حف إِلفى النتِهف ةۭ وف ارف هو بِغفمف اؤو انفتِهف الفقودفسف وف ِدينفةف وف ِربو الفمف ئِيۭس آۭت يوخف شفعفبو رف لفيفسف لفهو وف ِسيحو وف بووعا  يوقفطفعو الفمف ِستتِينف أوسف وف

يوصفبح تحى يفتِمح وف ب  حف رح خف اِس مو جف نفاحِ الفرف عفلفى جف ةف وف التحقفِدمف ةف وف لو الذحبِيحف بووعِ يوبفطتِ سفِط الوسف فِي وف اِحۭد وف بووعۭ وف عف كفثِيِرينف فِي أوسف دا  مف يوثفبتِتو عفهف وف
ادو الفِجهف ق  وف رو حف الفمف . وف ِم بفلفطفشفاصحرف يف بِاسف ر  ِلدفانِيآلف الحِذي سومتِ ِلِك ففاِرسف كوِشفف أفمف شف مف ِب]. فِي السحنفِة الثحاِلثفِة ِلكوورف ِِ رح خف قفِضي  عفلفى الفمو الفمف

لف م  وف لف فِي ففِمي لفحف خو لفمف يفدف يفا. فِي تِلفكف الفيحاِم أفنفا دفانِيآلف كونفتو نفائِحا  ثفلفثفةف أفسفابِيعِ أفيحاۭم لفمف آكولف طفعفاما  شفِهيتا  وف ؤف عفِرففةو الر  لفهو مف رف وف ففِهمف الفمف عفِظيم  وف
لفةو) ِر الفعفِظيِم (هووف ِدجف انِِب النحهف ِل إِذف كونفتو عفلفى جف ِر الفوح ِرينف ِمنف الشحهف الفِعشف ابِعِ وف ِم الرح فِي الفيفوف تف ثفلفثفةو أفسفابِيعِ أفيحاۭم. وف تحى تفمح لفمف أفدحِهنف حف ر  وف مف خف

يف نفاۭر بفاحف نفاهو كفِمصف عفيف ِق وف نفظفِر الفبفرف هو كفمف هو جف وف ِد وف جف بفرف هو كفالزح مو ِجسف قفاِن بِذفهفِب أووففازف وف تفنفطتِ اهو مو قفوف حف ۭل لفبِۭس كفتحانا  وف جو تو ففإِذفا بِرف نفظفرف ففعفتو وف رف
ِعي لفمف الو الحِذينف كفانووا مف جف الرتِ ِدي وف حف يفا وف ؤف أفيفتو أفنفا دفانِيآلو الر  هووۭر. ففرف مف ِت جو وف تو كفلفِمِه كفصف وف صف قووِل وف صف اِس الفمف لفهو كفعفيفِن الن حف ِرجف اعفاهو وف ِذرف وف



تِي ارف نفضف ة  وف لفمف تفبفقف فِيح قووح ةف. وف يفا الفعفِظيمف ؤف أفيفتو هفِذِه الر  رف ِدي وف حف تفبِئووا. ففبفِقيتو أفنفا وف بووا ِليفخف رف تِعفاد  عفِظيم  ففهف لفيفِهِم ارف قفعف عف يفا لفِكنف وف ؤف وا الر  يفرو
ِض. ِهي إِلفى الفرف جف وف ِهي وف جف سفبحخا  عفلفى وف تف كفلفِمِه كونفتو مو وف ا سفِمعفتو صف لفمح تف كفلفِمِه. وف سفِمعفتو صفوف ة . وف بِطف قووح لفمف أفضف لفتف فِيح إِلفى ففسفاۭد وف وح تفحف
قومف كف بِِه وف لتِمو ِم الفكفلفمف الحِذي أوكف بووبو اففهف حف لو الفمف جو ا الرح قفالف ِلي: [يفا دفانِيآلو أفي هف . وف عفلفى كففحيف يفدفيح بفتفيح وف كف تفِجفا  عفلفى رو رف تفنِي مو أفقفامف سفتفنِي وف إِذفا بِيفۭد لفمف وف
ِل الحِذي فِيِه ِم الفوح فف يفا دفانِيآلو لفنحهو ِمنف الفيفوف تفِعدا . ففقفالف ِلي: [لف تفخف رف تو مو ذفا الفكفلفِم قومف ِعي بِهف لحمف مف ا تفكف لفمح ]. وف ِسلفتو إِلفيفكف قفاِمكف لفنتِي النف أورف عفلفى مف
ما  ِرينف يفوف ِعشف اِحدا  وف قفابِِلي وف قففف مو لفكفِة ففاِرسف وف مف ئِيسو مف رف . وف ِل كفلفِمكف أفنفا أفتفيفتو لفجف كف وف امف إِلفِهكف سوِمعف كفلفمو ذفلفِل نفففِسكف قودح ِلِ ِم وف ففهف عفلفتف قفلفبفكف ِللف جف

ا يوِصيبو شفعفبفكف فِي الفيحاِم كف مف وففِهمف ِجئفتو ِل . وف لووِك ففاِرسف أفنفا أوبفِقيتو هونفاكف ِعنفدف مو انفتِي وف عف اءف ِلِ ِلينف جف سفاِء الفوح ؤف اِحد  ِمنف الر  ائِيلو وف ذفا ِميخف هووف وف
ففتفيح سف شف ذفا كفِشبفِه بفنِي آدفمف لفمف هووف . وف ت  مف صف ِض وف ِهي إِلفى الفرف جف عفلفتو وف ِعي بِِمثفِل هفذفا الفكفلفِم جف لحمف مف ا تفكف يفا إِلفى أفيحاۭم بفعفدو]. ففلفمح ؤف ةِ لفنح الر  الفِخيرف
تفِطيعو عفبفدو سفيتِِدي هفذفا أفنف ة . ففكفيففف يفسف بفطفتو قووح ا ضف اِعي ففمف جف قفلفبفتف عفلفيح أفوف يفا انف ؤف اِمي: [يفا سفيتِِدي بِالر  اقِِف أفمف قولفتو ِللفوف تو وف تفكفلحمف تو ففِمي وف ففففتفحف
لو جو ا الرح فف أفي هف : [لف تفخف قفالف انِي. وف قفوح نفظفِر إِنفسفاۭن وف سفنِي كفمف لفمف ة ]. ففعفادف وف لفمف تفبفقف فِيح نفسفمف ة  وف ال  لفمف تفثفبوتف فِيح قووح أفنفا ففحف عف سفيتِِدي هفذفا وف لحمف مف يفتفكف

ِجعو ؟ ففالنف أفرف اذفا ِجئفتو إِلفيفكف ففتف ِلمف : [هفلف عفرف يفتفنِي]. ففقفالف لحمف سفيتِِدي لفنحكف قفوح : [ِليفتفكف قولفتو يفتو وف نِي تفقفوح لحمف ا كف لفمح ]. وف . تفقفوح . تفشفدحدف . سفلفم  لفكف بووبو حف الفمف
ِعي عفلفى سحكو مف د  يفتفمف لف أفحف . وف ِ قت سووِم فِي ِكتفاِب الفحف رف كف بِالفمف بِرو لفِكنتِي أوخف ئِيسو الفيوونفاِن يفأفتِي. وف ذفا رف تو هووف جف رف . ففإِذفا خف ئِيسف ففاِرسف اِربو رف أوحف وف

لووۭك أفيفضا  ذفا ثفلفثفةو مو . هووف ِ قت كف بِالفحف بِرو النف أوخف يفهو. وف ِ أوقفوت دفهو وف قفففتو ِلوشفدتِ ِ وف اِديت أفنفا فِي السحنفِة الوولفى ِلدفاِريووسف الفمف ]. [وف ئِيسوكومف ائِيلو رف لفِء إِلح ِميخف هفؤو
يفتفسفلحطو بحار  وف ِلك  جف يفقوومو مف ِة الفيوونفاِن. وف لفكف مف ِميعف عفلفى مف يتِجو الفجف تِِه بِِغنفاهو يوهف سفبف قووح حف ِميِعِهمف وف ففرف ِمنف جف تفغفنِي بِِغن ى أفوف ابِعو يفسف الرح ونف فِي ففاِرسف وف يفقوومو

قفِسمو إِلفى تفنف توهو وف لفكف مف ِقيفاِمِه تفنفكفِسرو مف كف ادفتِِه. وف سفبف إِرف يفففعفلو حف تفسفل طا  عفِظيما  وف
نووِب.  ِلكو الفجف ى مف يفتفقفوح . وف ِرينف غفيفِر أوولفئِكف تفكوونو ِلخف لفكفتفهو تفنفقفِرضو وف مف سفبف سولفطفانِِه الحِذي تفسفلحطف بِِه لفنح مف لف حف لف ِلعفِقبِِه وف بفعِ وف اِء الفرف ِريفاحِ السحمف

اِء رف جف اِل ِلِ مف ِلِك الشتِ نووِب تفأفتِي إِلفى مف ِلِك الفجف بِنفتو مف بفعفدف ِسنِينف يفتفعفاهفدفاِن وف يفتفسفلحطو. تفسفل ط  عفِظيم  تفسفل طوهو. وف لفيفِه وف ى عف نف يفقفوف سفائِِه مف ؤف ِمنف رو وف
يفقوومو قفاِت. وف اهفا فِي تِلفكف الفوف نف قفوح مف لفدفهفا وف الحِذي وف ا وف الحِذينف أفتووا بِهف لحمو ِهيف وف توسف اعوهو. وف لف ِذرف لف يفقوومو هووف وف ة  وف اعو قووح رف بِطو الذتِ لفِكنف لف تفضف اِلتتِففاِق وف

عف مف أفيفضا  مف تفهو رف آِلهف بِي إِلفى ِمصف يفسف ى. وف يفقفوف لو بِِهمف وف يفعفمف اِل وف مف ِلِك الشتِ نف مف لو ِحصف خو يفدف يفِش وف يفأفتِي إِلفى الفجف كفانفهو وف ا قفائِم  مف عِ أوصووِلهف ِمنف ففرف
بفنووهو ِضِه. [وف ِجعو إِلفى أفرف يفرف لفكفتِِه وف مف نووِب إِلفى مف ِلكو الفجف لو مف خو اِل. ففيفدف مف ِلِك الشتِ يفقفتفِصرو ِسنِينف عفنف مف ذفهفۭب وف ۭة وف آنِيفتِِهِم الثحِمينفِة ِمنف فِضح بووكفاتِِهمف وف سف مف

جو رو يفخف نووِب وف ِلكو الفجف يفغفتفاظو مف نِِه. وف تحى إِلفى ِحصف اِربو حف يوحف ِجعو وف يفرف و وف مو يفطف رو وف يفغفمو يفأفتِي آۭت وف ۭة وف يووۭش عفِظيمف هوورف جو مف عوونف جو مف ونف ففيفجف يحجو يفتفهف
ِلكو ِجعو مف . ففيفرف لف يفعفتفز  اۭت وف بفوف حو رف رف يفطف تفِفعو قفلفبوهو وف هوورو يفرف مف فِعف الفجو هوورو فِي يفِدِه. ففإِذفا رو مف هوورا  عفِظيما  ففيوسفلحمو الفجو مف يوِقيمو جو اِل وف مف ِلكف الشتِ اِربو مف يوحف وف

ِلِك ونف عفلفى مف قفاِت يفقوومو كفثِيرو فِي تِلفكف الفوف ِزيلفۭة. وف ةۭ جف وف ثفرف يفۭش عفِظيۭم وف يفأفتِي بفعفدف ِحيۭن بفعفدف ِسنِينف بِجف ِل وف ثفرف ِمنف الفوح هوورا  أفكف مف يوِقيمو جو اِل وف مف الشتِ
هو امف ِصينفةف ففلف تفقوومو أفمف ِدينفةف الفحف ذو الفمف يفأفخو سفة  وف يوِقيمو ِمتفرف اِل وف مف ِلكو الشتِ . ففيفأفتِي مف ونف يفعفثورو يفا وف ؤف ثفبفاِت الر  ونف ِلِ بفنوو الفعوتفاةِ ِمنف شفعفبِكف يفقوومو نووِب وف الفجف
ِض الفبفِهيحِة يفقوومو فِي الفرف هو وف امف نف يفِقفو أفمف لفيفسف مف تِِه وف ادف ِه يفففعفلو كفإِرف لفيف التِي عف ِة. وف مف قفاوف ة  ِللفمو لف تفكوونو لفهو قووح بو وف نفتفخف هو الفمو مو لف قفوف نووِب وف اعفا الفجف ِذرف

لف تفكوونف لفهو. يوعفِطيِه بِنفتف النتِسفاِء ِليوففِسدفهفا ففلف تفثفبوتف وف لفحا  وف عفهو صو عفلو مف يفجف لفكفتِِه وف مف لف بِسولفطفاِن كولتِ مف خو هو ِليفدف هف جف عفلو وف يفجف اِم بِيفِدِه. وف ِهيف بِالتحمف وف
يفعفثورو ِضِه وف هو إِلفى حوصووِن أفرف هف جف لو وف ِ وت يوحف لفيفِه. وف دتِ تفعفيِيِرِه عف ل  عفنف رف هو ففضف ئِيس  تفعفيِيرف يوِزيلو رف ا وف ذو كفثِيرا  ِمنفهف يفأفخو ائِِر وف زف هو إِلفى الفجف هف جف لو وف ِ وت يوحف وف
تفقفر  حف كفانفهو مو ۭب. ففيفقوومو مف رف لف بِحف ۭب وف فِي أفيحاۭم قفِليلفۭة يفنفكفِسرو لف بِغفضف لفكفِة وف مف ِر الفمف يفِة فِي ففخف ابِيف الفِجزف نف يوعفبتِرو جف كفانفهو مف دو. [ففيفقوومو مف لف يووجف قوطو وف يفسف وف
ِمنف ِد. وف ئِيسو الفعفهف كفذفِلكف رف تفنفكفِسرو وف اِمِه وف فو ِمنف قودح رف اِرِف توجف عو الفجف أفذفرو ل قفاِت. وف لفكفةف بِالتحمف مف ِسكو الفمف يومف يفأفتِي بفغفتفة  وف لفكفِة وف مف رف الفمف لفيفِه ففخف عفلووا عف لفمف يفجف
با  مف نفهف لف آبفاءو آبفائِِه. يفبفذورو بفيفنفهو هو وف ا لفمف يفففعفلفهو آبفاؤو يفففعفلو مف ِن الفبِلفِد وف مف لو بفغفتفة  عفلفى أفسف خو ۭم قفِليۭل. يفدف يفعفظومو بِقفوف عفدو وف يفصف ِر وف كف لو بِالفمف عفهو يفعفمف عفاهفدفةِ مف الفمو

يحجو نووِب يفتفهف ِلكو الفجف مف يفۭش عفِظيۭم وف نووِب بِجف ِلِك الفجف قفلفبفهو عفلفى مف تفهو وف يونفِهضو قووح ذفِلكف إِلفى ِحيۭن. وف هو عفلفى الفحوصووِن وف رو أفففكفارف يوففكتِ ِغن ى وف ة  وف غفنِيمف وف
ونف قوطو كفثِيرو يفسف و وف مو يفشوهو يفطف جف ونفهو وف ِسرو الِكلوونف أفطفايِبفهو يفكف . وف ِه تفدفابِيرف لفيف ونف عف بتِرو مف يودف لفِكنحهو لف يفثفبوتو لفنحهو ا  وف ۭ ِجدت قفِويت يفۭش عفِظيۭم وف ِب بِجف رف إِلفى الفحف

ِضِه ِجعو إِلفى أفرف اءف بفعفدو إِلفى ِميعفاۭد. ففيفرف حو لفنح اِلنفتِهف لف يفنفجف اِحدفةۭ وف ائِدفةۭ وف اِن بِالفكفِذِب عفلفى مف لحمف يفتفكف ا ِلِفعفِل الشحرتِ وف مف ِلكفاِن قفلفبوهو هفذفاِن الفمف قفتفلفى. وف
ِل. ففتفأفتِي لفِكنف لف يفكوونو الِخرو كفالفوح نووبف وف لو الفجف خو يفدف فِي الفِميعفاِد يفعوودو وف ِضِه. [وف ِجعو إِلفى أفرف يفرف لو وف قفدحِس ففيفعفمف ِد الفمو قفلفبوهو عفلفى الفعفهف ِزيۭل وف بِِغن ى جف
ع  تفقوومو ِمنفهو أفذفرو . وف قفدحسف دف الفمو كووا الفعفهف غفى إِلفى الحِذينف تفرف يفصف ِجعو وف يفرف لو وف يفعفمف قفدحِس وف ِد الفمو تفاظو عفلفى الفعفهف يفغف ِجعو وف يفرف لفيفِه سوفون  ِمنف ِكتتِيمف ففيفيفئفسو وف عف
ا الشحعفبو الحِذينف ل قفاِت. أفمح ِد يوغفِويِهمف بِالتحمف تفعفد ونف عفلفى الفعفهف الفمو . وف بف رتِ خف سف الفمو جف عفلو الرتِ تفجف ةف وف ائِمف قفةف الدح رف حف تفنفِزعو الفمو ِصينف وف قفِدسف الفحف سو الفمف تونفجتِ وف

وا ِب أفيحاما . ففإِذفا عفثفرو بِالنحهف بِالسحبفيِ وف بِاللحِهيِب وف ونف بِالسحيفِف وف يفعفثورو . وف ونف كفثِيِرينف ونف ِمنف الشحعفِب يوعفلتِمو ففاِهمو الف . وف لوونف يفعفمف ونف وف مف ففيفقفوو هو يفعفِرفوونف إِلفهف
ايفِة. لفنحهو بفعفدو قفِت النتِهف ِللتحبفيِيِض إِلفى وف ِهيِر وف مف ِللتحطف انا  لفهو تِحف ونف امف بفعفضو الفففاِهِمينف يفعفثورو ل قفاِت. وف ونف بِالتحمف يفتحِصلو بِِهمف كفثِيرو نا  قفِليل  وف يوعفانوونف عفوف

اِم الفغفضفِب لفنح حو إِلفى إِتفمف يفنفجف ِة وف وۭر عفِجيبفۭة عفلفى إِلفِه الِلهف ومو لحمو بِأ يفتفكف يفتفعفظحمو عفلفى كولتِ إِلفۭه وف تفِفعو وف يفرف تِِه وف ادف ِلكو كفإِرف يفففعفلو الفمف إِلفى الفِميعفاِد. وف
إِلفها  كفانِِه وف ِرمو إِلفهف الفحوصووِن فِي مف يوكف . وف بِكولتِ إِلفۭه لف يوبفاِلي لفنحهو يفتفعفظحمو عفلفى الفكولتِ ةِ النتِسفاِء وف وف لف بِشفهف ِة آبفائِِه وف لف يوبفاِلي بِآِلهف ى. وف رف قفِضيح بِِه يوجف الفمف

دا  جف نف يفعفِرفوهو يفِزيدوهو مف ِصينفِة بِإِلفۭه غفِريۭب. مف صووِن الفحف يفففعفلو فِي الفحو النحففائِِس. وف ِة وف ةِ الفكفِريمف ارف بِالفِحجف ِة وف الفِفضح هو بِالذحهفِب وف ِرمو هو يوكف لفمف تفعفِرففهو آبفاؤو
سوفوۭن سفاۭن وف فورف بفاۭت وف كف رف اِل بِمف مف ِلكو الشتِ لفيفِه مف نووِب ففيفثوورو عف ِلكو الفجف اِربوهو مف ايفِة يوحف قفِت النتِهف ة . [ففِفي وف رف ضف أوجف يفقفِسمو الفرف مف عفلفى كفثِيِرينف وف لتِطوهو يوسف وف
سفاءو بفنِي ؤف رو وآبو وف مو ِلتوونف ِمنف يفِدِه: أفدوومو وف لفِء يوفف هفؤو ونف وف ثفرو كفثِيرو ِض الفبفِهيحِة ففيوعف لو إِلفى الفرف خو يفدف و. وف مو يفطف فو وف رو يفجف اِضيف وف لو الفرف خو يفدف ةۭ وف كفثِيرف

الل وبِي ونف . وف رف عفلفى كولتِ نفففائِِس ِمصف ِة وف الفِفضح يفتفسفلحطو عفلفى كونووِز الذحهفِب وف و. وف رف لف تفنفجو ضو ِمصف أفرف اِضي وف د  يفدفهو عفلفى الفرف يفمو . وف ونف عفم 
طفاطفهو بفيفنف يفنفصوبو فوسف . وف مف كفثِيِرينف رتِ ِليوحف ِربف وف ۭب عفِظيۭم ِليوخف جو بِغفضف رو اِل ففيفخف مف ِمنف الشتِ ِق وف بفار  ِمنف الشحرف توففِزعوهو أفخف اتِِه. وف طفوف الفكووِشي ونف ِعنفدف خف وف

انو مف يفكوونو زف ئِيسو الفعفِظيمو الفقفائِمو ِلبفنِي شفعفبِكف وف ائِيلو الرح قفِت يفقوومو ِميخف فِي ذفِلكف الفوف ِعينف لفهو. [وف لف مو ايفتفهو وف لوغو نِهف يفبف ِس وف اِء الفقودف بفِل بفهف جف وِر وف الفبوحو
اقِِدينف فِي ونف ِمنف الرح كفثِيرو ففِر. وف تووبا  فِي الستِ كف دو مف نف يووجف ى شفعفبوكف كول  مف قفِت يونفجح فِي ذفِلكف الفوف قفِت. وف ة  إِلفى ذفِلكف الفوف نفذو كفانفتف أومح ِضيۭق لفمف يفكونف مو

د وا الحِذينف رف لفِد وف ونف يفِضيئوونف كفِضيفاِء الفجف الفففاِهمو ِ. وف اِء الفبفِديت ِدرف لفِء إِلفى الفعفاِر ِلِلزف هفؤو يفاةِ الفبفِديحِة وف لفِء إِلفى الفحف تفيفِقظوونف هفؤو ِض يفسف اِب الفرف تورف
عفِرففةو الفمف ونفهو وف فححو ونف يفتفصف ايفِة. كفثِيرو قفِت النتِهف ففرف إِلفى وف تِِم الستِ اخف ِف الفكفلفمف وف فخف ا أفنفتف يفا دفانِيآلو ففأ اِكِب إِلفى أفبفِد الد هووِر. [أفمح كفثِيِرينف إِلفى الفبِرتِ كفالفكفوف

ِل جو قفالف ِللرح ِر. وف رو ِمنف هونفاكف عفلفى شفاِطِئ النحهف آخف ِر وف اِحد  ِمنف هونفا عفلفى شفاِطِئ النحهف قفففا وف يفِن قفدف وف رف إِذفا بِاثفنفيفِن آخف تو أفنفا دفانِيآلف وف دفادو]. ففنفظفرف تفزف



نفاهو ففعف يومف ِر إِذف رف ِق ِميفاِه النحهف تحاِن الحِذي ِمنف ففوف لف اللحبِسف الفكف جو ائِِب؟] ففسفِمعفتو الرح اءو الفعفجف تفى انفتِهف ِر: [إِلفى مف ِق ِميفاِه النحهف اللحبِِس الفكفتحاِن الحِذي ِمنف ففوف
أفنفا قفدحِس تفتِم  كول  هفِذِه]. وف ۭف. ففإِذفا تفمح تفففِريقو أفيفِدي الشحعفِب الفمو نِصف انفيفِن وف مف زف اۭن وف مف ِ إِلفى الفبفِد: [ إِنحهو إِلفى زف يت لففف بِالفحف حف اِت وف اوف وف السحمف اهو نفحف رف يوسف وف

ونف ايفِة. كفثِيرو قفِت النتِهف ة  إِلفى وف توومف خف مف ِفيحة  وف خف اِت مف : [اذفهفبف يفا دفانِيآلو لفنح الفكفِلمف ا ِهيف آِخرو هفِذِه؟] ففقفالف : [يفا سفيتِِدي مف . ففقولفتو تو ا ففِهمف مف سفِمعفتو وف
قفِة رف حف الفِة الفمو قفِت إِزف ِمنف وف . وف ونف مو ونف يفففهف اِر لفِكِن الفففاِهمو رف دو الفشف مو أفحف لف يفففهف ا . وف ارو ففيفففعفلوونف شفرت رف ا الفشف صوونف أفمح حح يومف يوبفيحضوونف وف ونف وف رو يفتفطفهح

ا ما . أفمح الثحلفثِينف يفوف سفِة وف مف الفخف الثحلفِث ِمئفۭة وف لوغو إِلفى الفلفِف وف يفبف نف يفنفتفِظرو وف ما . طووبفى ِلمف عوونف يفوف تِسف ِمئفتفاِن وف ِب أفلفف  وف رح خف ِس الفمو ِة ِرجف إِقفامف ِة وف ائِمف الدح
ايفِة الفيحاِم تفريحف وتفقوومف ِلقورعفتِكف فِي نِهف ايِة فتفسف .[أفنفتف ففاذفهفبف إِلفى النتِهف

صدق ا العظيم



سورة هوشع 

بسم ا الرحمن الرحيم
: ائِيلف رف ِلِك إِسف بفعفامف بفِن يووآشف مف فِي أفيحاِم يفرو لووِك يفهووذفا وف قِيحا مو زف حف ازف وف آحف يووثفامف وف يحا وف ارف إِلفى هووشفعف بفِن بِئِيِري فِي أفيحاِم عوزتِ ِ الحِذي صف بت لو الرح قفوف
.«! بح نفتف ِزن ى تفاِركفة  الرح ضف قفدف زف لفدف ِزن ى لفنح الفرف أفوف أفةف ِزن ى وف رف ذف ِلنفففِسكف امف : «اذفهفبف خو ب  ِلهووشفعف ب  هووشفعف قفالف الرح لحمف الرح ا كف لف مف ِف ِت أفوت

ِم ِعيلف لفنحنِي بفعفدف قفِليۭل أوعفاقِبو بفيفتف يفاهوو عفلفى دف رف هو يفزف مف عو اسف : «ادف ب  لفدفتف لفهو ابفنا . ففقفالف لفهو الرح وف بِلفتف وف رف بِنفتف ِدبفلفيِمف ففحف ومف ذف جو أفخف ففذفهفبف وف
لفدفتف بِنفتا  ففقفالف وف بِلفتف أفيفضا  وف ». ثومح حف ِعيلف رف اِدي يفزف ائِيلف فِي وف رف سف إِسف ِسرو قفوف ِم أفنتِي أفكف يفكوونو فِي ذفِلكف الفيفوف . وف ائِيلف رف لفكفةف بفيفِت إِسف مف أوبِيدو مف ِعيلف وف رف يفزف

ِ إِلفِهِهمف بت مف بِالرح هو لتِصو أوخف مف وف هو مو حف فرف ا بفيفتو يفهووذفا ففأ أفمح عا . وف مف نفزف ائِيلف أفيفضا  بفلف أفنفِزعوهو رف مو بفيفتف إِسف حف ةف لفنتِي لف أفعوودو أفرف امف حف ا لوورو هف مف عو اسف لفهو: «ادف
تومف ي لفنحكومف لفسف هو لووعفمتِ مف عو اسف : «ادف لفدفِت ابفنا . ففقفالف بِلفتف ففوف حف ةف وف امف حف تف لوورو سفاۭن». ثومح ففطفمف بِفورف يفۭل وف بِخف ۭب وف رف بِحف بِسفيفۭف وف ۭس وف مف بِقفوف هو لتِصو لف أوخف وف
تومف شفعفبِي : لفسف مف ضا  عفنف أفنف يوقفالف لفهو يفكوونو ِعوف لف يوعفد  وف ِر الحِذي لف يوكفالو وف ِل الفبفحف مف ائِيلف كفرف رف . لفِكنف يفكوونو عفدفدو بفنِي إِسف أفنفا لف أفكوونو لفكومف شفعفبِي وف
ِعيلف رف مف يفزف ِض لفنح يفوف عفدوونف ِمنف الفرف يفصف اِحدا  وف أفسا  وف فوِسِهمف رف عفلوونف لفنف يفجف عا  وف ائِيلف مف رف بفنوو إِسف عو بفنوو يفهووذفا وف مف يوجف ِ. وف يت ِ الفحف : أفبفنفاءو اح مف يوقفالو لفهو

 .«عفِظيم 
ا» ِههف جف ا ِلتفعفِزلف ِزنفاهفا عفنف وف لفهف جو أفنفا لفسفتو رف أفتِي وف رف ا لفيفسفِت امف وا لفنحهف اِكمو كومف حف وا أومح اِكمو ةف». حف امف حف اتِكومف «رو وف لفخف ي» وف تِكومف «عفمتِ وف قوولووا ِلخف
مو حف لف أفرف ا بِالفعفطفِش. وف أوِميتفهف ۭض يفابِسفۭة وف فرف هفا كفأ يتِرف أوصف قفففۭر وف ا كف عفلفهف أفجف ا وف تِهف ِم ِولفدف ا كفيفوف قِففهف أفوف يفانفة  وف دفهفا عورف رتِ ا ِلئفلح أوجف يفيفهف ا ِمنف بفيفِن ثفدف قفهف فِسف وف

ائِي مف بفِزي وف ِحبتِيح الحِذينف يوعفطوونف خو اءف مو رف : أفذفهفبو وف ا قفالفتف يا . لفنحهف نفعفتف ِخزف بِلفتف بِِهمف صف نفِت. الحتِي حف مف قفدف زف هو لفدو ِزن ى. «لفنح أومح مف أفوف لفدفهفا لفنحهو أفوف
توففتتِشو مف وف ِركوهو لف تودف ا وف ِحبتِيهف ا. ففتفتفبفعو مو سفاِلكفهف تحى لف تفِجدف مف ا حف ائِطفهف أفبفنِي حف ِك وف ِربفتِي. ِلذفِلكف هفئفنفذفا أوسفيتِجو طفِريقفِك بِالشحوف أفشف يفتِي وف تحانِي زف كف صووفِي وف
حف ا الفقفمف توهف طفيف ِهيف لفمف تفعفِرفف أفنتِي أفنفا أفعف . «وف يفر  ِلي ِمنف النف ِل لفنحهو ِحينفئِۭذ كفانف خف ِف ِت ِلي الفوت جو ِجعو إِلفى رف أفرف : أفذفهفبو وف . ففتفقوولو لف تفِجدوهومف لفيفِهمف وف عف
تحانِي كف أفنفِزعو صووفِي وف قفتِِه وف طفاِري فِي وف ِمسف ِحي فِي ِحينِِه وف ذو قفمف آخو ِجعو وف عفلووهو ِلبفعفۭل. ِلذفِلكف أفرف ذفهفبا  جف ة  وف ا فِضح تو لفهف كفثحرف يفتف وف الزح طفارف وف الفِمسف وف

وسف شوهووِرهفا ؤو رو يفادفهفا وف ا: أفعف اِحهف لو كولح أفففرف أوبفطتِ د  ِمنف يفِدي. وف ِقذوهفا أفحف لف يونف ا وف ِحبتِيهف امف عويووِن مو ا أفمف تفهف رف ِشفو عفوف النف أفكف ا. وف تِهف رف اللحذفيفِن ِلسفتفِر عفوف
يحِة. انو الفبفرتِ يفوف ا حف را  ففيفأفكولوهومف عف ا وف مف عفلوهو أفجف ِحبتِيح وف ا مو طفانِيهف تِي الحتِي أفعف رف ا أوجف : هومف ا اللحذفيفِن قفالفتف تِينفهف ا وف هف مف بو كفرف رتِ أوخف ا. وف اِسِمهف وف ِميعف مف جف ا وف سوبووتفهف وف
. «لفِكنف هفئفنفذفا ب  تفنفسفانِي أفنفا يفقوولو الرح ا وف ِحبتِيهف اءف مو رف تفذفهفبو وف ا وف ِليتِهف حو ا وف ائِِمهف زف يحنو بِخف تفتفزف مف وف رو لفهو ا كفانفتف توبفختِ ِليمف الحتِي فِيهف ا عفلفى أفيحاِم بفعف أوعفاقِبوهف وف
ِم كفيفوف فيحاِم ِصبفاهفا وف أ ِهيف توغفنتِي هونفاكف كف اِء. وف جف ورف بفابا  ِللرح اِدي عفخو وف ا ِمنف هونفاكف وف هف ومف ا كورو ِطيهف أوعف ا وف أولفِطفوهف يحِة وف ا إِلفى الفبفرتِ أفذفهفبو بِهف ا وف لحقوهف أفتفمف

ِليِم ِمنف اءف الفبفعف مف أفنفِزعو أفسف ِعينفنِي بفعفدو «بفعفِلي». وف لف تفدف ِلي» وف جو ِعينفنِي «رف ب  أفنحِك تفدف ِم يفقوولو الرح يفكوونو فِي ذفِلكف الفيفوف . وف رف ِض ِمصف صوعووِدهفا ِمنف أفرف
السحيففف سف وف ِسرو الفقفوف أفكف ِض وف بحابفاِت الفرف دف اِء وف طويووِر السحمف يحِة وف اِن الفبفرتِ يفوف عف حف ِم مف دا  فِي ذفِلكف الفيفوف مف عفهف أفقفطفعو لفهو ا. وف ائِهف مف فسف ا ففلف توذفكفرو أفيفضا  بِأ ففِمهف

اِحِم. رف الفمف سفاِن وف اِلحف ِ وف قت الفحف ِل وف طوبوِك ِلنفففِسي بِالفعفدف أفخف طوبوِك ِلنفففِسي إِلفى الفبفِد. وف أفخف . وف طفِجعوونف آِمنِينف مف يفضف عفلوهو أفجف ِض وف بف ِمنف الفرف رف الفحف وف
ضف تفِجيبو الفرف ِهيف تفسف اِت وف اوف تفِجيبو السحمف ب  أفسف تفِجيبو يفقوولو الرح ِم أفنتِي أفسف يفكوونو فِي ذفِلكف الفيفوف . وف بح انفِة ففتفعفِرفِينف الرح طوبوِك ِلنفففِسي بِالفمف أفخف

ي: أفنفتف أفقوولو ِللووعفمتِ ةف وف امف حف مو لوورو حف أفرف ِض وف ا ِلنفففِسي فِي الفرف عوهف رف أفزف . وف ِعيلف رف تفِجيبو يفزف ِهيف تفسف يفتف وف الزح طفارف وف الفِمسف حف وف تفِجيبو الفقفمف ضو تفسف الفرف وف
هومف ائِيلف وف رف ِ ِلبفنِي إِسف بت بحِة الرح حف انِيفة  كفمف زف اِحۭب وف بِيبفةف صف أفة  حف رف بِِب امف ب  ِلي: «اذفهفبف أفيفضا  أفحف قفالف الرح : أفنفتف إِلفِهي». وف هووف يفقوولو شفعفبِي وف
ا: قولفتو لفهف لفثفِك شفِعيۭر. وف رف وف ومف بِحو ۭة وف سفةف عفشفرف شفاقِلف فِضح مف ا ِلنفففِسي بِخف يفتوهف تفرف بِيِب». ففاشف اِص الزح ِحب ونف لفقفرف مو ى وف رف ۭة أوخف لفتفِفتوونف إِلفى آِلهف مو

ۭة بِلف ذفبِيحف ئِيۭس وف بِلف رف ِلۭك وف ة  بِلف مف ائِيلف سفيفقفعودوونف أفيحاما  كفثِيرف رف أفنفا كفذفِلكف لفِك». لفنح بفنِي إِسف ۭل وف جو لف تفكوونِي ِلرف نِي وف ة  لف تفزف «تفقفعوِدينف أفيحاما  كفثِيرف
وِدِه فِي آِخِر إِلفى جو ِ وف بت عوونف إِلفى الرح يفففزف مف وف ِلكفهو دف مف دفاوو مف وف هو بح إِلفهف لوبوونف الرح يفطف ائِيلف وف رف . بفعفدف ذفِلكف يفعوودو بفنوو إِسف افِيمف تفرف بِلف أففووۭد وف ثفاۭل وف بِلف تِمف وف

ِض. ِ فِي الفرف عفِرففةف اح لف مف سفانف وف لف إِحف انفةف وف ِض لفنحهو لف أفمف عف سوكحاِن الفرف ة  مف اكفمف حف ِ مو بت : «إِنح ِللرح ائِيلف رف ِ يفا بفنِي إِسف بت لف الرح عووا قفوف مف الفيحاِم». اِسف
طويووِر يحِة وف اِن الفبفرتِ يفوف عف حف ا مف كونو فِيهف نف يفسف بولو كول  مف يفذف ضو وف . ِلذفِلكف تفنووحو الفرف اء  قو ِدمف اء  تفلفحف ِدمف . يفعفتفنِفوونف وف ق  فِسف قفة  وف ِسرف قفتفل  وف كفِذب  وف لفعفن  وف

يفتفعفثحرو أفيفضا  اِر وف اِصمو كفاِهنا . ففتفتفعفثحرو فِي النحهف نف يوخف شفعفبوكف كفمف د . وف لف يوعفاتِبف أفحف د  وف اِكمف أفحف لفِكنف لف يوحف ِر أفيفضا  تفنفتفِزعو. «وف اِك الفبفحف مف أفسف اِء وف السحمف
لفنحكف نف ِلي. وف هف تحى لف تفكف فوضوكف أفنفا حف عفِرففةف أفرف تف الفمف ففضف عفِرففِة. لفنحكف أفنفتف رف . قفدف هفلفكف شفعفبِي ِمنف عفدفِم الفمف كف ِربو أومح أفنفا أفخف عفكف فِي اللحيفِل وف النحبِي  مف
إِلفى إِثفِمِهمف ِطيحةف شفعفبِي وف اۭن. يفأفكولوونف خف وف مف بِهف تفهو امف وبفِدلو كفرف ووا إِلفيح ففأ طفأ وا هفكفذفا أفخف ثورو ا كف بفمف سف . عفلفى حف نفِسيتف شفِريعفةف إِلفِهكف أفنفسفى أفنفا أفيفضا  بفنِيكف

ونف ثورو لف يفكف نوونف وف يفزف بفعوونف وف لف يفشف . ففيفأفكولوونف وف لفيفِهمف مف عف الفهو مف د  أفعف أفرو قِِهمف وف مف عفلفى طورو أوعفاقِبوهو . وف ا الشحعفبو هفكفذفا الفكفاِهنو . ففيفكوونو كفمف مف ِملوونف نوفووسفهو يفحف
نووا مف ففزف لحهو نفى قفدف أفضف وحف الزتِ هو لفنح رو بِرو اهو توخف عفصف شفبفهو وف فلو خف أ . شفعفبِي يفسف ِلبو الفقفلفبف الس لفففةو تفخف رو وف مف الفخف نفى وف ِ. «افلزتِ بت كووا ِعبفادفةف الرح مف قفدف تفرف لفنحهو

نِي بفنفاتوكومف ! ِلذفِلكف تفزف سفن  ا حف ِم لفنح ِظلحهف الفبوطف الل بفنفى وف تف الفبفل وِط وف ونف عفلفى التتِلفِل تفحف رو يوبفختِ وِس الفِجبفاِل وف ؤو ونف عفلفى رو بفحو . يفذف ِت إِلفِهِهمف ِمنف تفحف
شفعفب  نفى. وف اِت الزتِ عف النحاِذرف ونف مف بفحو يفذف انِيفاِت وف عف الزح تفِزلوونف مف مف يفعف . لفنحهو لف كفنحاتِكومف لفنحهونح يفففِسقفنف نِينف وف . لف أوعفاقِبو بفنفاتِكومف لفنحهونح يفزف نحاتوكومف تفففِسقو كف وف

ي  هووف ِلفووا: حف لف تفحف نف وف عفدووا إِلفى بفيفِت آوف لف تفصف اِل وف لف تفأفتووا إِلفى الفِجلفجف ائِيلو ففلف يفأفثفمو يفهووذفا. وف رف انِيا  يفا إِسف عو. «إِنف كونفتف أفنفتف زف رف لف يفعفِقلو يوصف
تفى انفتفهفتف كووهو. مف نفاِم. اتفرو وثفق  بِالفصف ايِمو مو اِسعۭ. أفففرف كفاۭن وف وۭف فِي مف رو ب  كفخف عفاهومو الرح ۭة. النف يفرف اِمحف ةۭ جف ائِيلو كفبفقفرف رف حف إِسف مف . إِنحهو قفدف جف ب  الرح

انفِصتووا نفةو وف ا الفكفهف عووا هفذفا أفي هف مف . «اِسف ِجلووا ِمنف ذفبفائِِحِهمف خف ا وف تِهف نِحف يحو فِي أفجف ا الرتِ تفهف رح . قفدف صف انف وف ب وا الفهف ا أفحف ان هف جف بح مف نِوا ِزن ى. أفحف مف زف توهو نفادفمف مو

غحلووا فِي ذفبفائِحِ قفدف تفوف . وف بفسووطفة  عفلفى تفابوورف شفبفكفة  مف ففاةف وف ا  فِي ِمصف تومف ففخت اءف إِذف ِصرف لفيفكومو الفقفضف ِلِك لفنح عف غووا يفا بفيفتف الفمف أفصف ائِيلف وف رف يفا بفيفتف إِسف
مف لف . أفففعفالوهو ائِيلو رف سف إِسف ايِمو. قفدف تفنفجح نفيفتف يفا أفففرف نتِي. إِنحكف النف زف ِفيتا  عف خف ائِيلو لفيفسف مف رف إِسف ايِمف. وف ِرفو أفففرف . أفنفا أفعف ِميِعِهمف فنفا تفأفِديب  ِلجف يفغفاِن ففأ الزح
ائِيلو رف ِهِه ففيفتفعفثحرو إِسف جف ائِيلف فِي وف رف ةو إِسف قفدف أوِذلحتف عفظفمف . وف بح هومف لف يفعفِرفوونف الرح نفى فِي بفاِطنِِهمف وف وحف الزتِ ِجعوونف إِلفى إِلفِهِهمف لفنح رو مف يفرف تفدفعوهو

.ِ بت وا بِالرح . قفدف غفدفرو مف ى عفنفهو لف يفِجدوونفهو. قفدف تفنفحح بح وف لوبووا الرح بفقفِرِهمف ِليفطف ا. يفذفهفبوونف بِغفنفِمِهمف وف مف عفهو يفتفعفثحرو يفهووذفا أفيفضا  مف ا وف ايِمو فِي إِثفِمِهمف أفففرف وف
اءفكف رف . وف نف وا فِي بفيفِت آوف خو رو ِة. اصف امف ِن فِي الرح ِربووا بِالفبووِق فِي ِجبفعفةف بِالفقفرف . «اِضف عف أفنفِصبفتِِهمف ر  مف مف شفهف نفبِيتِينف النف يفأفكولوهو لفدا  أفجف لفدووا أفوف مف وف لفنحهو
لفيفِهمف كوبو عف فسف وِم. ففأ سفاءو يفهووذفا كفنفاقِِلي الت خو ؤف تف رو ارف . صف تو الفيفِقينف لفمف ائِيلف أفعف رف بفاِط إِسف ِم التحأفِديِب. فِي أفسف ابا  فِي يفوف رف ايِمو خف . يفِصيرو أفففرف يفاِمينو يفا بِنف



ِلبفيفِت يفهووذفا كفالس وِس. ِ وف ايِمف كفالفعوثت فنفا لفففرف ِصيحِة. ففأ اءف الفوف رف ِضيف وف تفضفى أفنف يفمف اِء لفنحهو ارف وقو الفقفضف حو سف لووم  مف ظف ايِمو مف اِء. أفففرف ِطي كفالفمف سفخف
لف أفنف يوِزيلف ِمنفكومو ِفيفكومف وف تفِطيعو أفنف يفشف لفِكنحهو لف يفسف . وف ِۭ ِت ِلۭك عفدووت سفلف إِلفى مف أفرف ايِمو إِلفى أفش ورف وف هو ففمفضفى أفففرف حف رف يفهووذفا جو هو وف ضف رف ايِمو مف أفى أفففرف رف «وف
ا وف ازف تحى يوجف كفانِي حف ِجعو إِلفى مف أفرف ِقذ . أفذفهفبو وف نف لف مو ذو وف آخو ِضي وف أفمف ِلبفيفِت يفهووذفا كفِشبفِل الفسفِد. ففإِنتِي أفنفا أفففتفِرسو وف ايِمف كفالفسفِد وف . لفنتِي لفففرف حف رف الفجو

ِم يفِن. فِي الفيفوف مف يِينفا بفعفدف يفوف نفا. يوحف بِرو بف ففيفجف رف ِفينفا ضف سف ففيفشف ِ لفنحهو هووف اففتفرف بت ِجعو إِلفى الرح ونف إِلفيح». هفلومح نفرف رو ِهي. فِي ِضيِقِهمف يوبفكتِ جف لوبووا وف يفطف وف
اذفا . «مف ضف ِقي الفرف ۭر يفسف فختِ تفأ طفۭر مو طفِر. كفمف الفمف ِر. يفأفتِي إِلفيفنفا كف الفففجف هو يفِقين  كف وجو رو . خو بح هو. ِلنفعفِرفف ففلفنفتفتفبحعف ِلنفعفِرفف الرح امف يفا أفمف نفا ففنفحف الثحاِلِث يوِقيمو

اِل فقفوف مف بِأ بِيفاِء أفقفتولوهو مف بِالفنف هو اِضي بفاِكرا . ِلذفِلكف أفقفِرضو كفالنحدفى الفمف بفحِ وف اِب الص  سفانفكومف كفسفحف نفعو بِكف يفا يفهووذفا؟ ففإِنح إِحف اذفا أفصف ايِمو؟ مف نفعو بِكف يفا أفففرف أفصف
وا دف. هونفاكف غفدفرو ا الفعفهف مف تفعفدحوو مف كفآدف لفِكنحهو قفاۭت. وف رف حف ثفرف ِمنف مو ِ أفكف عفِرففةف اح مف ة  وف ة  لف ذفبِيحف مف حف . «إِنتِي أوِريدو رف جف رف لفيفكف كفنووۭر قفدف خف اءو عف الفقفضف ففِمي. وف

نفعووا مف قفدف صف . إِنحهو وف شفِكيمف نفِة فِي الطحِريِق يفقفتولوونف نفحف ةو الفكفهف رف مف نو لوصووص  ِلنفسفاۭن كفذفِلكف زو مو ا يوكف كفمف دووسفة  بِالدحِم. وف يفةو ففاِعِلي اِلثفِم مف بِي. ِجلفعفادو قفرف

د  سفبفيف ا أفرو اد  ِعنفدفمف صف أفنفتف أفيفضا  يفا يفهووذفا قفدف أوِعدح لفكف حف . وف ائِيلو رف سف إِسف ايِمو. تفنفجح نفى أفففرف را  ففِظيعا . هونفاكف زف أفيفتو أفمف ائِيلف رف رف ففاِحشفة . في بفيفِت إِسف
لف اِرجِ. وف بووا فِي الفخف اةو نفهف الفغوزف لف وف ا . السحاِرقو دفخف نفعووا ِغشت مف قفدف صف ةِ ففإِنحهو ورو السحاِمرف شورو ايِمف وف ِلنف إِثفمو أفففرف ائِيلف أوعف رف ِفي إِسف ا كونفتو أفشف شفعفبِي. «ِحينفمف

بِكفِذبِِهِم ِلكف وف ونف الفمف حو ِهمف يوففرتِ ِهي. «بِشفرتِ جف امف وف تف أفمف ارف . صف مف اطفتف بِِهمف أفففعفالوهو . النف قفدف أفحف ِهمف تو كولح شفرتِ ونف فِي قولووبِِهمف أفنتِي قفدف تفذفكحرف يفففتفِكرو
سفاءو ِمنف ؤف ضو الر  رف ِلِكنفا يفمف مو مف . يفوف تفِمرف ا يفعفِجنو الفعفِجينف إِلفى أفنف يفخف قفتِمف لو اِليقفادف ِمنف وف بحاِز. يوبفطتِ ى ِمنف الفخف م  حف مف ففاِسقوونف كفتفن وۭر مو . كول هو سفاءف ؤف الر 
ى م  حف بفاحِ يفكوونو مو فِي الصح هومف وف بحازو ِكيدفتِِهمف كفالتحن وِر. كولح اللحيفِل يفنفامو خف مف فِي مف بوونف قولووبفهو مف يوقفرتِ . لفنحهو ِزئِينف تفهف سف عف الفمو هو مف ِر. يفبفسوطو يفدف مف ةِ الفخف رف سفوف
ايِمو تفِلطو بِالش عووِب. أفففرف ايِمو يفخف . «أفففرف عوو إِلفيح نف يفدف مف مف لووِكِهمف سفقفطووا. لفيفسف بفيفنفهو ِميعو مو . جف مف اتفهو أفكفلووا قوضف ونف كفالتحن وِر وف امو مف حف لفتفِهبفۭة. كول هو كفنفاۭر مو

ِهِه  جف ائِيلف فِي وف رف ةو إِسف قفدف أوِذلحتف عفظفمف . وف هووف لف يفعفِرفو لفيفِه الشحيفبو وف شح عف قفدف رو هووف لف يفعفِرفو وف تفهو وف وف بفاءو ثفرف . أفكفلف الفغورف لحۭة لفمف يوقفلفبف بفزف مف ارف خو صف
. ضوونف إِلفى أفش ورف . يفمف رف عوونف ِمصف نفاءف بِلف قفلفۭب. يفدف عف ۭة رف امف مف ايِمو كفحف ارف أفففرف صف عف كولتِ هفذفا. وف لوبوونفهو مف لف يفطف ِ إِلفِهِهمف وف بت ِجعوونف إِلفى الرح هومف لف يفرف وف
مف مف لفنحهو بووا عفنتِي. تفبتا  لفهو مف هفرف مف لفنحهو يفل  لفهو . «وف اعفتِِهمف مف بفِر جف سفِب خف مف بِحف بوهو دتِ اِء. أوؤف ِقيِهمف كفطويووِر السحمف لفيفِهمف شفبفكفتِي. أولف ضوونف أفبفسوطو عف ا يفمف ِعنفدفمف

ِر مف الفخف حِ وف ِل الفقفمف عوونف لفجف مح . يفتفجف اِجِعِهمف ضف لفِولوونف عفلفى مف ا يووف ونف إِلفيح بِقولووبِِهمف ِحينفمف خو رو لف يفصف وا عفلفيح بِكفِذۭب. وف لحمو هومف تفكف . أفنفا أفففِديِهمف وف نفبووا إِلفيح أفذف
قوطو ِطئفۭة. يفسف خف ۭس مو وا كفقفوف ارو ِ. قفدف صف ِجعوونف لفيفسف إِلفى الفعفِليت . يفرف ونف عفلفيح بِالشحرتِ رو هومف يوففكتِ مف وف عفهو تو أفذفرو شفدحدف مف وف توهو أفنفا أفنفذفرف تفد ونف عفنتِي. وف يفرف وف

وا زو اوف مف قفدف تفجف ِ. لفنحهو بت ِر عفلفى بفيفِت الرح ». «إِلفى ففِمكف بِالفبووِق! كفالنحسف رف ِض ِمصف هومف فِي أفرف ؤو . هفذفا هوزف ِط أفلفِسنفتِِهمف ِل سفخف هومف بِالسحيفِف ِمنف أفجف سفاؤو ؤف رو
وا . هومف أفقفامو ِو ِت ائِيلو الصحلفحف ففيفتفبفعوهو الفعفدووت رف . «قفدف كفِرهف إِسف ائِيلف رف نو إِسف : يفا إِلفِهي نفعفِرفوكف نفحف ونف خو رو تفعفد وا عفلفى شفِريعفتِي. إِلفيح يفصف ِدي وف عفهف

ِميف ةو. حف لوِك يفا سفاِمرف نِخف ِعجف نفاما  ِليفنفقفِرضووا. قفدف زف ذفهفبِِهمف أفصف تِِهمف وف فوِسِهمف ِمنف فِضح نفعووا لفنف . صف ِرفف أفنفا لفمف أفعف سفاءف وف ؤف وا رو لفيفسف ِمنتِي. أفقفامو لووكا  وف مو
ةِ يفِصيرو ِكسفرا . لف السحاِمرف لفيفسف هووف إِلفها . إِنح ِعجف انِعو وف نفعفهو الصح . صف ائِيلف رف ةف! إِنحهو هووف أفيفضا  ِمنف إِسف تفِطيعوونف النحقفاوف تفى لف يفسف . إِلفى مف لفيفِهمف بِي عف غفضف
وا ارو . النف صف ائِيلو رف تفِلعوهو. قفِد ابفتوِلعف إِسف بفاءو تفبف نفعف ففالفغورف إِنف صف نفعو دفقِيقا . وف لحة  لف يفصف ع  لفيفسف لفهو غف رف بفعفةف. زف وف صودوونف الزح يفحف يحف وف عوونف الرتِ رف مف يفزف «إِنحهو

إِنف كفانووا . إِنتِي وف ِحبتِينف ايِمو مو رف أفففرف تفأفجف تفِزۭل بِنفففِسِه. اسف عف ۭ مو ِشيت حف اۭر وف ِعدووا إِلفى أفش ورف ِمثفلف ِحمف مف صف ةف فِيِه. لفنحهو سفرح إِنفاۭء لف مف ِم كف بفيفنف الومف
ِطيحِة. ذفابِحو ِللفخف تف لفهو الفمف ارف ِطيحِة صف ذفابِحف ِللفخف ثحرف مف ايِمف كف سفاِء. «لفنح أفففرف ؤف ِلِك الر  مف ففيفنفففك ونف قفِليل  ِمنف ثِقفِل مف عوهو مف ِم النف أفجف ونف بفيفنف الومف تفأفِجرو يفسف
يوعفاقِبو مف وف هو ا. النف يفذفكورو إِثفمف تفِضيهف ب  لف يفرف . الرح يفأفكولوونف ما  وف ونف لفحف اتِي ففيفذفبفحو ا ذفبفائِحو تفقفِدمف نفبِيحة . أفمح سفبو أفجف ائِِعي ففِهيف توحف ةف شفرف ثفرف توبو لفهو كف أفكف

دونِِه نفارا  ففتفأفكولو ِسلو عفلفى مو ِصينفة . لفِكنتِي أورف دونا  حف كفثحرف يفهووذفا مو بفنفى قوصوورا  وف انِعفهو وف ائِيلو صف رف قفدف نفِسيف إِسف . وف ِجعوونف رف يفرف مف إِلفى ِمصف . إِنحهو مف ِطيحتفهو خف
مو الفبفيفدفرو هو ِعمو ِميعِ بفيفاِدِر الفِحنفطفِة. لف يوطف ةف عفلفى جف رف بفبفتف الوجف . أفحف نفيفتف عفنف إِلفِهكف با  كفالش عووِب لفنحكف قفدف زف ائِيلو طفرف رف حف يفا إِسف هو». لف تفففرف قوصوورف

ِ بت كوبوونف ِللرح . لف يفسف يفأفكولوونف النحِجسف فِي أفش ورف رف وف ايِمو إِلفى ِمصف ِجعو أفففرف ِ بفلف يفرف بت ِض الرح كونوونف فِي أفرف . لف يفسف طفارو لفيفِهِم الفِمسف ِذبو عف يفكف ةو وف رف الفِمعفصف وف
ِم نفعوونف فِي يفوف اذفا تفصف ِ. مف بت لو بفيفتف الرح خو . لف يفدف هومف ِلنفففِسِهمف بفزف . إِنح خو سو لفهو يفتفنفجح نف أفكف ِن. كول  مف زف بفِز الفحو مف كفخو ا لفهو . إِنحهف مف هو هو ذفبفائِحو لف تفسور  را  وف مف خف

سفجو فِي . يفكوونو الفعفوف تِِهمف . يفِرثو الفقفِريصو نفففائِسف فِضح وفو مف مو فِنوهو . تفدف رو مف ِمصف عوهو مف اِب. تفجف رف مف قفدف ذفهفبووا ِمنف الفخف ِ؟ إِنحهو بت ِم ِعيِد الرح فِي يفوف ِسِم وف وف الفمف
ةِ الفِحقفِد. كفثفرف ةِ إِثفِمكف وف ثفرف نوون  ِمنف كف جف وحِ مف . إِنفسفانو الر  قو مف . النحبِي  أفحف ائِيلو رف اِء. سفيفعفِرفو إِسف زف اءفتف أفيحامو الفجف اءفتف أفيحامو الفِعقفاِب. جف . جف نفاِزِلِهمف مف

. سفيوعفاقِبو مف هو فيحاِم ِجبفعفةف. سفيفذفكورو إِثفمف أ غحلووا ففسفدووا كف قفد  فِي بفيفِت إِلفِهِه. قفدف تفوف ِِ قِِه. حف ِميعِ طورو يحاۭد عفلفى جف نفتفظفر  ِعنفدف إِلفِهي. النحبِي  ففخ  صف ايِمو مو أفففرف
وا نفذفرو اءووا إِلفى بفعفِل ففغوورف وف ا هومف ففجف ا. أفمح ِلهف ِف ِت ةۭ عفلفى تِينفۭة فِي أفوت كومف كفبفاكوورف أفيفتو آبفاءف يحِة. رف ائِيلف كفِعنفۭب فِي الفبفرتِ رف دفتو إِسف جف . «وف طفايفاهومف خف

مف لفدفهومف أوثفِكلوهو ب وا أفوف إِنف رف بفِل. وف ِمنف الفحف ِن وف ِمنف الفبفطف مف كفطفائِۭر ِمنف الفِولفدفةِ وف توهو امف ايِمو تفِطيرو كفرف ب وا. أفففرف ا أفحف سا  كفمف وا ِرجف ارو صف يِ وف مف ِللفِخزف أفنففوسفهو
ِرجو ايِمف سفيوخف لفِكنح أفففرف ع ى وف رف وس  فِي مف غفرو ى ِمثفلو صووۭر مف ا أفرف ايِمو كفمف . أفففرف مف نفهو ففتو عف رف تفى انفصف مف أفيفضا  مف يفل  لفهو . وف تحى لف يفكوونف إِنفسفان  إِيحاهومف حف
. ِمنف مف توهو اِل. إِنتِي هونفاكف أفبفغفضف ِهمف فِي الفِجلفجف يفيفِن يفبِسفيفِن. «كول  شفرتِ ثفدف ِقطا  وف سف ِحما  مو ِطِهمف رف اذفا توعفِطي؟ أفعف . مف ب  ِطِهمف يفا رف بفنِيِه إِلفى الفقفاتِِل». أفعف
را . نفعوونف ثفمف . لف يفصف فح مف قفدف جف لوهو . أفصف وب  رو ضف ايِمو مف . أفففرف دوونف رتِ تفمف سفائِِهمف مو ؤف ِميعو رو . جف مف دوهومف ِمنف بفيفتِي. لف أفعوودو أوِحب هو رو ِل سووِء أفففعفاِلِهمف أفطف أفجف
را  ِرجو ثفمف ة . يوخف تفدح مف ففنفة  مو ائِيلو جف رف ِم. إِسف عووا لفهو ففيفكوونوونف تفائِِهينف بفيفنف الومف مف مف لفمف يفسف مف إِلفِهي لفنحهو هو فوضو ». يفرف يفاِت بوطوونِِهمف تفهف شف لفدووا أوِميتو مو إِنف وف وف

مو طتِ . هووف يوحف . النف يوعفاقفبوونف مف وا قولووبفهو . قفدف قفسفمو ادف الفنفصفابف ِضِه أفجف ودفةِ أفرف سفِب جو . عفلفى حف ذفابِحف ِرِه قفدف كفثحرف الفمف ةِ ثفمف سفِب كفثفرف ِلنفففِسِه. عفلفى حف
فقفسفاۭم بفاِطلفۭة. ونف كفلفما  بِأ نفعو بِنفا؟» يفتفكفلحمو اذفا يفصف ِلكو مف بح ففالفمف افو الرح ِلكف لفنفا لفنحنفا لف نفخف : «لف مف مو النف يفقوولوونف . إِنحهو مف ابفهو ِربو أفنفصف مف يوخف هو ذفابِحف مف
نفتفهو كفهف لفيفِه وف بفهو يفنووحو عف ةِ. إِنح شفعف افو سوكحانو السحاِمرف نف يفخف وِل بفيفِت آوف قفِل. عفلفى عوجو قفِم فِي أفتفلفِم الفحف الفعفلف لفيفِهمف كف اءو عف دا  ففيفنفبوتو الفقفضف يفقفطفعوونف عفهف
ائِيلو عفلفى رف لو إِسف جف يفخف يا  وف ايِمو ِخزف ذو أفففرف . يفأفخو ِۭ ِت ِلۭك عفدووت لفبو إِلفى أفش ورف هفِديحة  ِلمف هووف أفيفضا  يوجف ِدِه لفنحهو انفتفففى عفنفهو. وف جف تفِعدوونف عفلفى مف لفيفِه يفرف عف
يفقوولوونف ذفابِِحِهمف وف سفكو عفلفى مف الفحف كو وف لوعو الشحوف . يفطف ائِيلف رف ِطيحةو إِسف نف خف اِمخو آوف بو شفوف رف توخف اِء وف ِه الفمف جف ا يفبِيدو كفغوثفاۭء عفلفى وف ِلكوهف ةو مف أفيِِه. افلسحاِمرف رف

بو عفلفى بفنِي اِلثفِم. رف مف فِي ِجبفعفةف الفحف هو ِركف قففووا. لفمف تودف . هونفاكف وف ائِيلو رف طفأفتف يفا إِسف لفيفنفا. «ِمنف أفيحاِم ِجبفعفةف أفخف قوِطي عف ِللتتِلفِل: اسف ينفا وف ِللفِجبفاِل: غفطتِ
سفِن. ا الفحف تفازو عفلفى عونوِقهف لفِكنتِي أفجف اسف وف رف نفة  توِحب  الدتِ رتِ تفمف لفة  مو ايِمو ِعجف أفففرف . وف يفِهمف تِبفاِطِهمف بِإِثفمف لفيفِهمف شوعووب  فِي ارف تفِمعو عف يفجف مف وف بوهو دتِ ا أوِريدو أوؤف ِحينفمف

قفت  ِلطفلفِب ثا  ففإِنحهو وف رف فوِسكومف حف ثووا لفنف رو سفِب الصحلفحِ. احف دووا بِحف صو . احف فوِسكومف بِالفبِرتِ عووا لفنف رف ! «اِزف دو يفعفقووبو هتِ . يفففلفحو يفهووذفا يومف ايِمف ِكبو عفلفى أفففرف أورف
ِجيج  فِي . يفقوومو ضف ةِ أفبفطفاِلكف ثفقفتف بِطفِريِقكف بِكفثفرف رف الفكفِذِب. لفنحكف وف لفتومف ثفمف تومو اِلثفمف أفكف دف صف ثفتومو النتِففاقف حف رف . قفدف حف كومو الفبِرح يوعفلتِمف تحى يفأفتِيف وف ِ حف بت الرح



نفعو بِكومف بفيفتو إِيلف ِمنف . هفكفذفا تفصف تف مف طتِ لفِد حو عف الفوف ِب. الوم  مف رف ِم الفحف بفئِيلف فِي يفوف انف بفيفتف أفرف اِب شفلفمف رف صوونِكف كفإِخف ِميعو حو بو جف رف توخف شوعووبِكف وف
ا دفعووهومف تو ابفنِي. كولح مف رف دفعفوف ِمنف ِمصف بفبفتوهو وف ائِيلو غولفما  أفحف رف ا كفانف إِسف ائِيلف هفلفكا ». «لفمح رف ِلكو إِسف ِلكو مف بفحِ يفهف . فِي الص  كومف ةِ شفرتِ دفاءف ِل رف أفجف
. كونفتو مف ففيفتوهو ِعِهمف ففلفمف يفعفِرفووا أفنتِي شف فذفرو ِسكا  إِيحاهومف بِأ مف ايِمف مو تو أفففرف جف أفنفا دفرح وتفِة. وف نفحو اثِيِل الفمف ونف ِللتحمف رو يوبفختِ ِليِم وف ونف ِللفبفعف بفحو اِمِهمف يفذف ذفهفبووا ِمنف أفمف

رف بفلف أفش ورو ِض ِمصف ِجعو إِلفى أفرف ِعما  إِيحاهو. «لف يفرف طف تو إِلفيفِه مو دفدف مف نفاقِِهمف وف ففعو النتِيرف عفنف أفعف نف يفرف مف كفمف كونفتو لفهو بحِة وف حف بوِط الفمف مف بِِحبفاِل الفبفشفِر بِرو ِذبوهو أفجف
تِدفاِد عفنتِي ونف إِلفى اِلرف انِحو شفعفبِي جف . وف ائِِهمف ِل آرف مف ِمنف أفجف يفأفكولوهو ا وف يوتفِلفو ِعِصيحهف دونِِهمف وف ِجعووا يفثوورو السحيففو فِي مو مف أفبووا أفنف يفرف ِلكوهو. لفنحهو هووف مف

قفلفبف عفلفيح بوويِيمف؟! قفِد انف نفعوكف كفصف ةف أفصف فدفمف أ عفلوكف كف ؟! كفيففف أفجف ائِيلو رف كف يفا إِسف يتِرو ايِمو أوصف عفلوكف يفا أفففرف ففعوهو. كفيففف أفجف د  يفرف لف أفحف ِ وف مف إِلفى الفعفِليت عوونفهو ففيفدف
سفِطكف ففلف آتِي و لف إِنفسفان  الفقود وسو فِي وف ايِمف لفنتِي اح ِربو أفففرف بِي. لف أفعوودو أفخف ِف غفضف ِت وت مو ِري حو ِميعا ! «لف أوجف اِحِمي جف رف تف مف مف طفرف قفلفبِي. اضف

ِض ۭة ِمنف أفرف امف مف كفحف رف وف فووۭر ِمنف ِمصف ِرعوونف كفعوصف ِر. يوسف ِرعو الفبفنوونف ِمنف الفبفحف ِجرو ففيوسف مف . ففإِنحهو يوزف ِجرو مف فسفۭد يوزف أ . كف شوونف ِ يفمف بت اءف الرح رف ۭط. «وف بِسفخف
عفِن الفقود وِس ِ وف لف يفهووذفا شفاِردا  عفِن اح لفمف يفزف ِر وف كف ائِيلف بِالفمف رف بفيفتو إِسف ايِمو بِالفكفِذِب وف اطف بِي أفففرف . قفدف أفحف ب  مف فِي بويووتِِهمف يفقوولو الرح ِكنوهو وسف أفش ورف ففأ
رف يفتو إِلفى ِمصف الزح دا  وف عف أفش ورف عفهف يفقفطفعوونف مف ابف وف تِصف اِلغف ثتِرو الفكفِذبف وف ۭم يوكف قِيحِة. كولح يفوف يحِ الشحرف تفابِعو الرتِ يحِ وف اِعي الرتِ ايِمو رف الفِميِن». «أفففرف
ِن قفبفضف بِعفِقِب أفِخيِه لفيفِه. «فِي الفبفطف د  عف سفِب أفففعفاِلِه يفرو قِِه. بِحف سفِب طورو ِمع  أفنف يوعفاقِبف يفعفقووبف بِحف زف هووف مو عف يفهووذفا وف ام  مف ِ ِخصف بت . ففِللرح لفبو يوجف

هو. مو هو اسف وف نووِد يفهف ب  إِلفهو الفجو الرح عفنفا. وف لحمف مف هونفاكف تفكف دفهو فِي بفيفِت إِيلف وف جف هو. وف مف حف تفرف اسف . بفكفى وف غفلفبف لفِك وف عف الفمف اهفدف مف ِ. جف عف اح اهفدف مف تِِه جف ِف ِت بِقووت وف
ايِمو: إِنتِي ِلمف. ففقفالف أفففرف . يوِحب  أفنف يفظف اِزينو الفِغشتِ وف ِ فِي يفِدِه مف انفتفِظرف إِلفهفكف دفائِما . ِمثفلو الفكفنفعفانِيت قح وف الفحف ةف وف مف حف ففِظ الرح . احف ِجعف إِلفى إِلفِهكف أفنفتف ففارف وف
ِكنفكف الفِخيفامف تحى أوسف رف حف ِض ِمصف ب  إِلفهوكف ِمنف أفرف أفنفا الرح ِطيحة . وف ا ذفنفبا  هووف خف ِميعو أفتفعفابِي لف يفِجدوونف ِلي فِيهف ة . جف وف تو ِلنفففِسي ثفرف دف جف تو غفنِيتا . وف ِصرف

اِل . فِي الفِجلفجف ل  لف غفيفرو وا إِثفما  بوطف ارو مف فِي ِجلفعفادف قفدف صف ثفال ». إِنحهو ثحلفتو أفمف بِيفِد الفنفبِيفاِء مف ى وف ؤف تو الر  كفثحرف بِيفاءف وف تو الفنف كفلحمف ِسِم. وف وف فيحاِم الفمف أ كف
ۭ بِنفبِيت عفى. وف أفةۭ رف رف ِل امف لفجف أفةۭ وف رف ِل امف ائِيلو لفجف رف دفمف إِسف خف امف وف اِء أفرف رف بف يفعفقووبو إِلفى صفحف هفرف قفِل. وف ۭم فِي أفتفلفِم الفحف جف مف كفرو هو ذفابِحو مف انا  وف وا ثِيرف ذفبفحو

ةۭ ارف رف ائِيلو بِمف رف ِفظف. أفغفاظفهو إِسف ۭ حو بِنفبِيت رف وف ائِيلف ِمنف ِمصف رف ب  إِسف عفدف الرح أفصف
ِطيحة   دفادوونف خف النف يفزف . وف اتف ا أفثِمف بِبفعفۭل مف لفمح . وف ائِيلف رف فحعف فِي إِسف دفةۭ تفرف عف ايِمو بِرف لحمف أفففرف ا تفكف لفيفِه. لفمح هو عف د  سفيتِدوهو عفارف يفرو لفيفِه وف هو عف اءف كو ِدمف ففيفتفرو

.« ولف و النحاِس يوقفبتِلوونف الفعوجو : «ذفابِحو ا هومف يفقوولوونف نفهف نحاعِ. عف لو الص  ا عفمف ذفاقفتِِهمف كول هف نفاما  بِحف تِِهمف أفصف بووكفة  ِمنف فِضح سف اثِيلف مف فوِسِهمف تفمف نفعوونف لفنف يفصف وف
ِض ب  إِلفهوكف ِمنف أفرف أفنفا الرح ةِ. «وف ِف ِت اۭن ِمنف الفكووت كفدوخف طففو ِمنف الفبفيفدفِر وف اففۭة توخف اِضي بفاِكرا . كفعوصف كفالنحدفى الفمف بفحِ وف اِب الص  ِلذفِلكف يفكوونوونف كفسفحف

تفففعفتف ارف عووا شفبِعووا. شفبِعووا وف ا رف ِض الفعفطفِش. لفمح يحِة فِي أفرف ففتوكف فِي الفبفرتِ لتِصف غفيفِري. أفنفا عفرف خف لف مو ايف لفسفتف تفعفِرفو وف وف ِِ إِلفها  سو رف وف ِمصف
مف قوهو زتِ ةۭ. يومف لفبفوف مف هونفاكف كف آكولوهو أفشوق  شفغفافف قفلفبِِهمف وف ثفِكۭل وف مف كفدوبحۭة مو هو ِدمو دو عفلفى الطحِريِق كفنفِمۭر. أفصف صو فسفۭد. أفرف أ مف كف فكوونو لفهو مف ِلذفِلكف نفسوونِي. «ففأ قولووبوهو

ِطنِي : أفعف يفثو قولفتف اتوكف حف قوضف ؟ وف دونِكف ِميعِ مو لتِصفكف فِي جف تحى يوخف ِلكوكف حف فيفنف هووف مف . ففأ نِكف ائِيلو أفنحكف عفلفيح عفلفى عفوف رف يحِة. «هفلفكوكف يفا إِسف شو الفبفرتِ حف وف
لفيفِه. هووف ابفن  اِلدفةِ يفأفتِي عف اضو الفوف خف ة . مف نووزف كف ِطيحتوهو مف . خف ور  رو صف ايِمف مف ِطي. «إِثفمو أفففرف توهو بِسفخف ذف أفخف بِي وف ِلكا  بِغفضف طفيفتوكف مف ؟ أفنفا أفعف سفاءف ؤف رو ِلكا  وف مف
كفتوِك يفا ؟ أفيفنف شفوف تو وف كف يفا مف بفاؤو . أفيفنف أفوف مف هو لتِصو ِت أوخف وف . ِمنف الفمف اِويفِة أفففِديِهمف . «ِمنف يفِد الفهف ِلِد الفبفنِينف وف قفِت فِي مف ِكيۭم إِذف لفمف يفِقفف فِي الفوف غفيفرو حف

يفيفبفسو يفنفبووعوهو. يفنوهو وف ِ طفاِلعفة  ِمنف الفقفففِر ففتفِجف  عف بت قِيحة . ِريحو الرح ةۭ تفأفتِي ِريح  شفرف وف ثفِمرا  بفيفنف إِخف إِنف كفانف مو ». وف ةو عفنف عفيفنفيح تفِفي النحدفامف هفاِويفةو؟ تفخف
ِجعف يفا . ارف اِملو توشفق  وف الفحف مف وف ففالوهو طحمو أفطف . توحف قوطوونف ا. بِالسحيفِف يفسف دفتف عفلفى إِلفِههف رح ا قفدف تفمف ةو لفنحهف ى السحاِمرف ازف ۭ. توجف تفاعۭ شفِهيت ِهيف تفنفهفبو كفنفزف كولتِ مف

مف سفنا  ففنوقفدتِ اقفبفلف حف ففعف كولح إِثفۭم وف ِ. قوولووا لفهو: «ارف بت ِجعووا إِلفى الرح ارف عفكومف كفلفما  وف ذووا مف . خو تف بِإِثفِمكف ِ إِلفِهكف لفنحكف قفدف تفعفثحرف بت ائِيلو إِلفى الرح رف إِسف
. تِدفادفهومف ِفي ارف مو الفيفتِيمو». «أفنفا أفشف حف تفنفا. إِنحهو بِكف يورف ِل أفيفِدينفا: آِلهف لف نفقوولو أفيفضا  ِلعفمف يفِل وف كفبو عفلفى الفخف . لف نفرف نفا أفش ورو لتِصو ولف ِشففاِهنفا. لف يوخف عوجو
هو اؤو يفكوونو بفهف اِعيبوهو وف رف تفد  خف . تفمف نفانف لوبف ِربو أوصوولفهو كف يفضف سفِن وف ِهرو كفالسحوف ائِيلف كفالنحدفى. يوزف رف تفدح عفنفهو. أفكوونو ِلسف بِي قفِد ارف ل  لفنح غفضف مف ففضف أوِحب هو
ا ِلي ايِمو: مف . يفقوولو أفففرف ِر لوبفنفانف مف هومف كفخف رو ففنفۭة. يفكوونو ِذكف ونف كفجف ِهرو يوزف يوونف ِحنفطفة  وف . يفعوودو السحاِكنوونف فِي ِظلتِِه يوحف نفانف لوبف ة  كف ائِحف لفهو رف توونفِة وف يف كفالزح
تحى ففِهيم  حف ورف وف مف هفِذِه الومو تحى يفففهف ِكيم  حف نف هووف حف ِك». مف رو دو ثفمف اءف. ِمنف قِبفِلي يووجف رف ضف ةۭ خف وف ولفِحظوهو. أفنفا كفسفرف بفتو ففأ نفاِم؟ أفنفا قفدف أفجف ِللفصف أفيفضا  وف

ا ونف فِيهف نفافِقوونف ففيفعفثورو ا الفمو أفمح ا. وف لوكوونف فِيهف ارف يفسف الفبفرف ة  وف تفِقيمف سف ِ مو بت قف الرح ا؟ ففإِنح طورو .يفعفِرففهف
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بسم ا الرحمن الرحيم

ارف إِلفى يووئِيلف بفِن ففثووئِيلف ِ الحِذي صف بت لو الرح ِض: قفوف ِميعف سوكحاِن الفرف غووا يفا جف أفصف ا الش يووخو وف عووا هفذفا أفي هف مف دفثف هفذفا فِي أفيحاِمكومف أفوف فِي. اِسف هفلف حف
رف را  آخف بفنووهومف دفوف بفنووكومف بفنِيِهمف وف وا بفنِيكومف عفنفهو وف بِرو ؟ أفخف لفةو. أفيحاِم آبفائِكومف ففضف غفاءو وف ا الفغفوف لفهف اِف أفكف حح لفةو الزح ففضف افو وف حح ا الزح لفهف ِص أفكف لفةو الفقفمف ففضف

ا الطحيحارو لفهف غفاِء أفكف اِهكومف. الفغفوف ِر عفلفى الفعفِصيِر لفنحهو انفقفطفعف عفنف أفففوف مف ِميعف شفاِربِي الفخف لفِولووا يفا جف وف ابفكووا وف ى وف ا السحكفارف وا أفي هف حو إِذف قفدف. اِصف
ةِ اسو اللحبفوف رف ا أفضف لفهف نفانو الفسفِد وف ا أفسف نفانوهف ة  قفِويحة  بِلف عفدفۭد أفسف ِضي أومح ِعدفتف عفلفى أفرف ة . صف مف شتِ تفهف تِينفتِي مو ِربفة  وف تِي خف مف عفلفتف كفرف ا. جف تفهف قفدف قفشفرف

ا بفانوهف ا ففابفيفضحتف قوضف تفهف حف طفرف ِل بفعفِل ِصبفاهفا. وف حۭ ِمنف أفجف ةۭ بِِمسف تفِزرف ؤف وۭس مو ِضي كفعفرو ِ. نووِحي يفا أفرف بت السحِكيبو عفنف بفيفِت الرح ةو وف .انفقفطفعفِت التحقفِدمف
ِ بت دحامو الرح نفةو خو ِت الفكفهف يفتو. نفاحف فح الفِمسفطفارو ذفبولف الزح حو جف ضو لفنحهو قفدف تفِلفف الفقفمف ِت الفرف قفلو نفاحف ونف. تفِلفف الفحف ِجلف الفففلححو ونف. خف امو لف الفكفرح لفوف وف

قفِل ِصيدو الفحف عفلفى الشحِعيِر لفنحهو قفدف تفِلفف حف التتِينفةو ذفبولفتف. عفلفى الفِحنفطفِة وف ففنفةو يفبِسفتف وف قفِل يفبِسفتف. افلفجف اِر الفحف جف ةو كول  أفشف الت فحاحف لفةو وف النحخف انفةو وف مح إِنحهو. الر 
ةو ِمنف بفنِي الفبفشفِر جف نفةو. قفدف يفبِسفِت الفبفهف ا الفكفهف وا أفي هف نووحو بفحِ. تفنفطحقووا وف ذف امف الفمف دح لفِولووا يفا خو تفنفعف. وف دحامف إِلفِهي لفنحهو قفِد امف سووحِ يفا خو لووا بِيتووا بِالفمو خو ادف
السحِكيبو ةو وف ما . عفنف بفيفِت إِلفِهكومو التحقفِدمف سووا صفوف تِكفاۭف. قفدتِ وا. نفادووا بِاعف خو رو اصف ِ إِلفِهكومف وف بت ِض إِلفى بفيفِت الرح ِميعف سوكحاِن الفرف عووا الش يووخف جف مف اجف

ِ بت ِ قفِريب . إِلفى الرح بت مف الرح ِم لفنح يفوف ۭء. آِه عفلفى الفيفوف اۭب ِمنف الفقفاِدِر عفلفى كولتِ شفيف رف اجو. يفأفتِي كفخف اِلبفتِهف حو وف اهف عويوونِنفا؟ الفففرف ا انفقفطفعف الطحعفامو توجف أفمف
دفِرهفا تف مف بووبو تفحف فحنفِت الفحو اءو. عفنف بفيفِت إِلفِهنفا؟ عف رف لفِت الفهف حو. خف اِزنو لفنحهو قفدف يفبِسف الفقفمف خف ِت الفمف دفمف ائِمو. انفهف عفانو الفبفقفِر لفنف! كفمف تفئِن  الفبفهف تف قوطف هفامف

ع ى رف ا مف عفانو الفغفنفِم تفففنفى. لفيفسف لفهف تحى قوطف قفِل. حف اِر الفحف جف ِميعف أفشف قف جف رف لفِهيبا  أفحف يحِة وف اِعيف الفبفرتِ رف خو لفنح نفارا  قفدف أفكفلفتف مف رو ب  أفصف تحى. إِلفيفكف يفا رف حف
يحِة اِعيف الفبفرتِ رف النحارف أفكفلفتف مف فحتف وف دفاِولف الفِميفاِه قفدف جف اِء تفنفظورو إِلفيفكف لفنح جف رف حف ائِمو الصح  بفهف

مو  قفتفاۭم. يفوف مو ظفلفۭم وف . يفوف ِ قفاِدم  لفنحهو قفِريب  بت مف الرح ِض لفنح يفوف ِميعو سوكحاِن الفرف تفِعدف جف ِسي. ِليفرف بفِل قودف تووا فِي جف ِ وت . صف نف يفوف ِربووا بِالفبووِق فِي ِصهف اِضف
هو ۭر. قودحامف ۭر ففدفوف هو إِلفى ِسنِي دفوف لف يفكوونو أفيفضا  بفعفدف ِل وف نفذو الفزف هو مو قفِوي  لفمف يفكونف نفِظيرو ا  عفلفى الفِجبفاِل. شفعفب  كفثِير  وف تفدت مف ِر مو بفاۭب ِمثفلف الفففجف ضف غفيفۭم وف

اِس ِمثفلف الفففرف هو وف نفظفرو يفِل مف نفظفِر الفخف اة . كفمف لف تفكوونو ِمنفهو نفجف ِرب  وف ففهو قفففر  خف لف خف ۭن وف نحِة عفدف هو كفجف ضو قودحامف . الفرف ِرقو ففهو لفِهيب  يوحف لف خف نفار  تفأفكولو وف
تفِعدو فتِينف ِللفِقتفاِل. ِمنفهو تفرف طف ۭم أفقفِويفاءف موصف قفوف ا . كف فِيِر لفِهيِب نفاۭر تفأفكولو قفشت . كفزف وِس الفِجبفاِل يفثِبوونف ؤو كفبفاِت عفلفى رو رف ِريِف الفمف . كفصف كوضوونف يفرف

. مف ونف سوبولفهو لف يوغفيتِرو اِحۭد فِي طفِريِقِه وف شوونف كول  وف يفمف ِب وف رف اِل الفحف عفدوونف الس ورف كفِرجف فبفطفاۭل. يفصف أ ونف كف رو ة . يفجف رف مف عو حو مف وِه تفجف جو . كول  الفوو الش عووبو
ونف عفلفى الس وِر. رو ِدينفِة. يفجف اكفضوونف فِي الفمف . يفتفرف ونف لف يفنفكفِسرو ِة يفقفعوونف وف ِلحف بفيفنف الفسف اِحۭد فِي سفبِيِلِه وف شوونف كول  وف مف بفعفضا . يفمف هو اِحمو بفعفضو لف يوزف وف

ِجزو ومو تفحف الن جو اِن وف ِلمف رو يوظف الفقفمف سو وف . الشحمف اءو فو السحمف جو تفرف ضو وف تفِعدو الفرف هو تفرف . قودحامف لوونف ِمنف الفكووى كفاللتِصتِ خو عفدوونف إِلفى الفبويووِت. يفدف يفصف
نف يوِطيقوهو؟ ا  ففمف وف  ِجدت خو مف ِ عفِظيم  وف بت مف الرح ِلِه قفِوي  لفنح يفوف انِعف قفوف ا . ففإِنح صف هو كفثِير  ِجدت كفرف يفِشِه. إِنح عفسف امف جف تفهو أفمف وف ب  يوعفِطي صف الرح ا. وف عفانفهف لفمف
ِ إِلفِهكومف لفنحهو بت ِجعووا إِلفى الرح ارف قووا قولووبفكومف لف ثِيفابفكومف وف زتِ مف حِ». وف النحوف الفبوكفاِء وف ِم وف وف بِالصح ِجعووا إِلفيح بِكولتِ قولووبِكومف وف : «ارف ب  لفِكِن النف يفقوولو الرح وف
ِربووا . اِضف ِ إِلفِهكومف بت سفِكيبا  ِللرح ۭة وف كفةف تفقفِدمف هو بفرف اءف رف يفنفدفمو ففيوبفِقيف وف ِجعو وف . لفعفلحهو يفرف مو عفلفى الشحرتِ يفنفدف أفففِة وف كفثِيرو الرح ِحيم  بفِطيءو الفغفضفِب وف أووف  رف رف
اِضِعي رف ففالف وف عووا الفطف مف . اجف دووا الش يووخف ِو ِش اعفةف. احف مف سووا الفجف . قفدتِ عووا الشحعفبف مف تِكفاۭف. اِجف ما . نفادووا بِاعف سووا صفوف . قفدتِ نف يفوف بِالفبووِق فِي ِصهف
ب  عفلفى ِفقف يفا رف يفقوولووا: «اشف بفحِ وف ذف الفمف واِق وف ِ بفيفنف الرتِ بت دحامو الرح نفةو خو ا. ِليفبفِك الفكفهف لفتِهف جف وسو ِمنف حف الفعفرو دفِعِه وف جِ الفعفِريسو ِمنف ِمخف رو ِ. ِليفخف الث ِديت
يفِرق  ِلشفعفبِِه. ِضِه وف ب  لفرف ؟». ففيفغفارو الرح مف اذفا يفقوولوونف بفيفنف الش عووِب: أفيفنف إِلفهوهو ثفل . ِلمف مو مف مو الومف عفلفهو تحى تفجف اثفكف ِللفعفاِر حف مف ِميرف لتِ لف توسف شفعفبِكف وف

اِلي  أوبفِعدوهو مف الشتِ ِم. وف عفلوكومف أفيفضا  عفارا  بفيفنف الومف لف أفجف ا وف بفعووا ِمنفهف يفتا  ِلتفشف زف ِمسفطفارا  وف حا  وف ِسل  لفكومف قفمف رف بِِه: «هفئفنفذفا مو يفقوولو ِلشفعف ب  وف يوِجيبو الرح وف
لحفف توهو لفنحهو قفدف تفصف مف هف لوعو زو تفطف عفدو نفتفنوهو وف ِ ففيفصف بِيت ِر الفغفرف سفاقفتوهو إِلفى الفبفحف ِ وف قِيت ِر الشحرف توهو إِلفى الفبفحف قفدحمف ةۭ. مو قفِفرف مو ۭض نفاِشففۭة وف دوهو إِلفى أفرف رو أفطف عفنفكومف وف
يحِة تفنفبوتو لفنح اِعيف الفبفرتِ رف اِء ففإِنح مف رف حف ائِمف الصح افِي يفا بفهف لفهو. لف تفخف مو عفمف بح يوعفظتِ ِحي لفنح الرح اففرف . ابفتفِهِجي وف ضو ا الفرف افِي أفيحتوهف ِلِه». لف تفخف فِي عفمف
رف عفلفى بفكتِ طفرف الفمو ِ إِلفِهكومف لفنحهو يوعفِطيكومو الفمف بت وا بِالرح حو اففرف وا وف تفِهجو نف ابف يفوف يفا بفنِي ِصهف ا. وف مف تفهو ةو توعفِطيفاِن قووح مف الفكفرف هفا التتِينفةو وف رف ِملو ثفمف ارف تفحف جف الفشف
ِضو لفكومف عفِن أوعفوت يفتا . «وف زف را  وف مف عفاِصِر خف تفِفيضو ِحيفاضو الفمف و الفبفيفاِدرو ِحنفطفة  وف لف قفِت ففتومف ِل الفوف را  فِي أفوح فختِ تفأ مو را  وف بفكتِ طفرا  مو لفيفكومف مف يونفِزلو عف قتِِه وف حف

ِ بت مف الرح ونف اسف توسفبتِحو بفعوونف وف تفشف ل  وف . ففتفأفكولوونف أفكف لفيفكومف لفتوهو عف سف يفِشي الفعفِظيمو الحِذي أفرف الفقفمفصو جف الطحيحارو وف غفاءو وف ادو الفغفوف رف ا الفجف لفهف نِينف الحتِي أفكف الستِ
لف لفيفسف غفيفِري. وف كومف وف ب  إِلفهو أفنتِي أفنفا الرح ائِيلف وف رف سفِط إِسف ونف أفنتِي أفنفا فِي وف تفعفلفمو ى شفعفبِي إِلفى الفبفِد. وف زف لف يفخف با  وف عفكومف عفجف نفعف مف إِلفِهكومو الحِذي صف
ى شفبفابوكومف يفرف لفما  وف كومف أفحف لفمو شويووخو يفحف بفنفاتوكومف وف و بفنووكومف وف وِحي عفلفى كولتِ بفشفۭر ففيفتفنفبحأ كوبو رو يفكوونو بفعفدف ذفِلكف أفنتِي أفسف ى شفعفبِي إِلفى الفبفِد. «وف زف يفخف
اۭن. ِمدفةف دوخف أفعف نفارا  وف ِض دفما  وف الفرف اِء وف ائِبف فِي السحمف ِطي عفجف أوعف وِحي فِي تِلفكف الفيحاِم وف كوبو رو اِء أفسف عفلفى اِلمف عفلفى الفعفبِيِد أفيفضا  وف ى. وف ؤ  رو

و». لفنحهو فِي ِ يفنفجو بت ِم الرح عوو بِاسف نف يفدف يفكوونو أفنح كولح مف . وف وفو خو ِ الفعفِظيمو الفمف بت مو الرح رو إِلفى دفۭم قفبفلف أفنف يفِجيءف يفوف الفقفمف ۭة وف سو إِلفى ظولفمف لو الشحمف وح تفتفحف
ب  عووهو الرح نف يفدف بفيفنف الفبفاقِينف مف . وف ب  ا قفالف الرح اة . كفمف ِليمف تفكوونو نفجف شف فِي أوورو نف وف يفوف بفِل ِصهف جف

 « مف هو اِكمو أوحف اِدي يفهووشفاففاطف وف مف إِلفى وف لوهو أونفزتِ ِم وف عو كولح الومف مف ِليمف أفجف شف أوورو د  سفبفيف يفهووذفا وف ا أفرو قفِت ِعنفدفمف فِي ذفِلكف الفوف ذفا فِي تِلفكف الفيحاِم وف لفنحهو هووف
بفاعووا انِيفۭة وف بِيح ِلزف ا الصح طفوو أفعف عفة  عفلفى شفعفبِي وف أفلفقووا قورف ِضي وف وا أفرف قفسفمو ِم وف ائِيلف الحِذينف بفدحدووهومف بفيفنف الومف رف اثِي إِسف ِميرف هونفاكف عفلفى شفعفبِي وف
نفعوونف بِي شفيفئا ؟ ِل أفمف هفلف تفصف وونفنِي عفِن الفعفمف ؟ هفلف توكفافِئ ِطينف ةِ فِِلسف ِميعف دفائِرف جف يفدوونو وف صف تونح ِلي يفا صوورو وف اذفا أفنف مف بووا. «وف رف ۭر ِليفشف مف الفبِنفتف بِخف

بفنِي بِعفتومف بفنِي يفهووذفا وف . وف يتِدفةف إِلفى هفيفاِكِلكومف لفتومف نفففائِِسي الفجف خف أفدف ذفهفبِي وف تِي وف تومف فِضح ذف . لفنحكومف أفخف وِسكومف ؤو لفكومف عفلفى رو د  عفمف ِل أفرو سفِريعا  بِالفعفجف
أفبِيعو بفنِيكومف . وف وِسكومف ؤو لفكومف عفلفى رو د  عفمف أفرو وهومف إِلفيفِه وف تومو ِضعِ الحِذي بِعف وف مف ِمنف الفمف هو . هفئفنفذفا أونفِهضو وِمِهمف انِيتِينف ِلتوبفِعدووهومف عفنف توخو ِليمف ِلبفنِي الفيفاوف شف أوورو



مف . ِليفتفقفدح با . أفنفِهضووا الفبفطفالف رف سووا حف ِم. قفدتِ ذفا بفيفنف الومف لحمف». نفادووا بِهف بح قفدف تفكف ۭة بفِعيدفةۭ لفنح الرح بفنفاتِكومف بِيفِد بفنِي يفهووذفا ِليفبِيعووهومف ِللسحبفائِيتِينف ِلومح وف
ِم ِمنف كولتِ ِميعف الومف وا يفا جف هفلوم  ِرعووا وف : بفطفل  أفنفا! أفسف ِعيفو احا . ِليفقوِل الضح نفاِجلفكومف ِرمف مف بفعووا ِسكحاتِكومف سويووفا  وف ِب. اِطف رف اِل الفحف عفدف كول  ِرجف يفصف وف

ِم ِمنف كولتِ ِميعف الومف اِكمف جف ِلسو ِلوحف اِدي يفهووشفاففاطف لفنتِي هونفاكف أفجف مو إِلفى وف عفدو الومف تفصف . تفنفهفضو وف ب  أفبفطفالفكف تفِمعووا. إِلفى هونفاكف أفنفِزلف يفا رف اجف نفاِحيفۭة وف
اِهيرو مف ». جف هومف كفثِير  ِت الفِحيفاضو لفنح شفرح ةو. ففاضف رف فِت الفِمعفصف تفلف وا دووسووا لفنحهو قفِد امف . هفلوم  جف ِصيدف قفدف نفضف لف لفنح الفحف ِسلووا الفِمنفجف نفاِحيفۭة. أفرف

نف يفوف ب  ِمنف ِصهف الرح ا. وف عفانفهف ِجزو لفمف ومو تفحف الن جو اِن وف لومف رو يفظف الفقفمف سو وف اِء. افلشحمف اِدي الفقفضف ِ قفِريب  فِي وف بت مف الرح اِء لفنح يفوف اِدي الفقفضف اِهيرو فِي وف مف جف
ب  . «ففتفعفِرفوونف أفنتِي أفنفا الرح ائِيلف رف ن  ِلبفنِي إِسف ِحصف أ  ِلشفعفبِِه وف لفجف بح مف لفِكنح الرح . وف ضو الفرف اءو وف فو السحمف جو تفهو ففتفرف وف شفِليمف يوعفِطي صف ِمنف أوورو . وف ِجرو مف يوزف
ِم أفنح الفِجبفالف تفقفطورو يفكوونو فِي ذفِلكف الفيفوف ا بفعفدو». وف ا الفعفاِجمو فِي مف تفازو فِيهف لف يفجف قفدحسفة  وف ِليمو مو شف تفكوونو أوورو ِسي. وف بفِل قودف نف جف يفوف كومف سفاِكنا  فِي ِصهف إِلفهو

ابا  رف رو تفِصيرو خف اِدي السحنفِط. «ِمصف ِقي وف يفسف جو يفنفبووع  وف رو ِ يفخف بت ِمنف بفيفِت الرح اء  وف ِميعف يفنفابِيعِ يفهووذفا تفِفيضو مف جف التتِلفلف تفِفيضو لفبفنا  وف عفِصيرا  وف
ۭر ِليمف إِلفى دفوف شف أوورو كفنو إِلفى الفبفِد وف لفِكنح يفهووذفا توسف . وف ِضِهمف ِل ظولفِمِهمف ِلبفنِي يفهووذفا الحِذينف سفففكووا دفما  بفِريئا  فِي أفرف ِربا  ِمنف أفجف أفدوومو تفِصيرو قفففرا  خف وف

نف يفوف كونو فِي ِصهف ب  يفسف الرح ئفهو وف مو الحِذي لفمف أوبفرتِ هو ئو دفمف أوبفرتِ ۭر. وف  .«ففدفوف

صدق ا العظيم



سورة عاموس 

بسم ا الرحمن الرحيم
ائِيلف رف ِلِك إِسف بفعفامف بفِن يووآشف مف فِي أفيحاِم يفرو ِلِك يفهووذفا وف يحا مف ائِيلف فِي أفيحاِم عوزتِ رف آهفا عفنف إِسف عفاةِ ِمنف تفقووعف الحتِي رف وسف الحِذي كفانف بفيفنف الر  الو عفامو أفقفوف
ِل». مف أفسو الفكفرف يفيفبفسو رف عفاةِ وف اِعي الر  رف ِليمف ففتفنووحو مف شف تفهو ِمنف أوورو وف يوعفِطي صف نف وف يفوف ِجرو ِمنف ِصهف مف بح يوزف : «إِنح الرح لفِة بِسفنفتفيفِن. ففقفالف لفزف قفبفلف الزح
ِسلو نفارا  عفلفى بفيفِت ورف ِديۭد. ففأ اِرجف ِمنف حف مف دفاسووا ِجلفعفادف بِنفوف ِجعو عفنفهو لفنحهو بفعفِة لف أفرف الفرف قف الثحلفثفِة وف شف ِل ذونووِب ِدمف : «ِمنف أفجف ب  هفكفذفا قفالف الرح

امف إِلفى بفى شفعفبو أفرف يوسف ۭن وف اِسكف الفقفِضيِب ِمنف بفيفِت عفدف مف نف وف أفقفطفعو السحاِكنف ِمنف بوقفعفِة آوف شفقف وف رو ِمغفلفقف ِدمف أوكفستِ دفدف. وف ائِيلف ففتفأفكولو قوصوورف بفنفهف زف حف
ِسلو ورف وهو إِلفى أفدوومف. ففأ لتِمو مف سفبووا سفبفيا  كفاِمل  ِليوسف ِجعو عفنفهو لفنحهو بفعفِة لف أفرف الفرف ةف الثحلفثفِة وف ِل ذونووِب غفزح : «ِمنف أفجف ب  . هفكفذفا قفالف الرح ب  » قفالف الرح قِيرف

كو بفِقيحةو ِف ِل ونف ففتفهف د  يفِدي عفلفى عفقفرو أفرو قفلوونف وف اِسكف الفقفِضيِب ِمنف أفشف مف دوودف وف أفقفطفعو السحاِكنف ِمنف أفشف هفا. وف ةف ففتفأفكولو قوصوورف نفارا  عفلفى سووِر غفزح
وا سفبفيا  كفاِمل  إِلفى أفدوومف لحمو مف سف ِجعو عفنفهو لفنحهو بفعفِة لف أفرف الفرف ِل ذونووِب صوورف الثحلفثفِة وف : «ِمنف أفجف ب  . هفكفذفا قفالف الرح ب  » قفالف السحيتِدو الرح ِطينِيتِينف الفِفِلسف

بفعفِة لف الفرف ِل ذونووِب أفدوومف الثحلفثفِة وف : «ِمنف أفجف ب  هفا». هفكفذفا قفالف الرح ِسلو نفارا  عفلفى سووِر صوورف ففتفأفكولو قوصوورف ورف ةِ. ففأ وف دف اِلخف وا عفهف لفمف يفذفكورو وف
انف ففتفأفكولو قوصوورف ِسلو نفارا  عفلفى تفيفمف ورف ففظوهو إِلفى الفبفِد. ففأ طوهو يفحف سفخف ِر يفففتفِرسو وف بوهو إِلفى الدحهف غضف هو وف اِحمف رف أفففسفدف مف اهو وف ِجعو لفنحهو تفبِعف بِالسحيفِف أفخف أفرف

. مف هو ومف عووا توخو ستِ اِملف ِجلفعفادف ِليووف وف مف شفق وا حف ِجعو عفنفهو لفنحهو بفعفِة لف أفرف الفرف ونف الثحلفثفِة وف ِل ذونووِب بفنِي عفم  : «ِمنف أفجف ب  ةف». هفكفذفا قفالف الرح رف بوصف
هو سفاؤو ؤف رو مف إِلفى السحبفيِ هووف وف ِلكوهو ِضي مف يفمف بفعفِة. وف وف ِم الزح ۭء فِي يفوف ِم الفِقتفاِل بِنفوف لفبفۭة فِي يفوف هفا. بِجف بحةف ففتفأفكولو قوصوورف ِرمو نفارا  عفلفى سووِر رف وضف ففأ

ِسلو ورف ِلِك أفدوومف ِكلفسا . ففأ قووا ِعظفامف مف رف مف أفحف ِجعو عفنفهو لفنحهو بفعفِة لف أفرف الفرف وآبف الثحلفثفِة وف ِل ذونووِب مو : «ِمنف أفجف ب  . هفكفذفا قفالف الرح ب  ِميعا » قفالف الرح جف
ا سفائِهف ؤف ِميعف رو أفقفتولو جف ا وف سفِطهف أفقفطفعو الفقفاِضيف ِمنف وف ِت الفبووِق. وف وف لفبفۭة بِصف ِجيجۭ بِجف وآبو بِضف وتو مو يفمو يووتف وف وآبف ففتفأفكولو قوصوورف قفرف نفارا  عفلفى مو

هو ائِضف ففظووا ففرف لفمف يفحف ِ وف ففضووا نفامووسف اح مف رف ِجعو عفنفهو لفنحهو بفعفِة لف أفرف الفرف ِل ذونووِب يفهووذفا الثحلفثفِة وف : «ِمنف أفجف ب  . هفكفذفا قفالف الرح ب  عفهو» قفالف الرح مف
ائِيلف رف ِل ذونووِب إِسف : «ِمنف أفجف ب  شفِليمف». هفكفذفا قفالف الرح ِسلو نفارا  عفلفى يفهووذفا ففتفأفكولو قوصوورف أوورو ورف هفا. ففأ اءف رف هومف وف مو الحتِي سفارف آبفاؤو مف أفكفاِذيبوهو لحتفهو أفضف وف

سفاِكيِن وِس الفمف ؤو ِض عفلفى رو ابف الفرف ونف تورف مو مح لفيفِن. الحِذينف يفتفهف ِل نفعف الفبفائِسف لفجف ِة وف مف بفاعووا الفبفارح بِالفِفضح ِجعو عفنفهو لفنحهو بفعفِة لف أفرف الفرف الثحلفثفِة وف

بفحۭ ذف انِِب كولتِ مف هوونفۭة بِجف رف دحدوونف عفلفى ثِيفاۭب مف يفتفمف ِسي. وف مف قودف نتِسووا اسف تحى يودف اِحدفةۭ حف بِيحۭة وف أفبووهو إِلفى صف ل  وف جو يفذفهفبو رف يفصود ونف سفبِيلف الفبفائِِسينف وف وف
هو رف هووف قفِوي  كفالفبفل وِط. أفبفدفتو ثفمف ِز وف ِة الفرف توهو ِمثفلو قفامف وِريح الحِذي قفامف اِمِهِم الفمو أفنفا قفدف أفبفدفتو ِمنف أفمف . وف تِِهمف ِمينف فِي بفيفِت آِلهف غفرح رف الفمو مف بوونف خف رف يفشف وف

تو ِمنف بفنِيكومف أفقفمف ِ. وف وِريت ضف الفمو بفِعينف سفنفة  ِلتفِرثووا أفرف يحِة أفرف تو بِكومف فِي الفبفرتِ ِسرف رف وف ِض ِمصف توكومف ِمنف أفرف عفدف أفنفا أفصف . وف تو أوصوولفهو ِمنف تفحف قو وف ِمنف ففوف
ووا. هفئفنفذفا : لف تفتفنفبحأ بِيفاءف قفائِِلينف يفتومو الفنف صف أفوف را  وف مف ؟ لفِكنحكومف سفقفيفتومو النحِذيِرينف خف ب  ائِيلف يفقوولو الرح رف . أفلفيفسف هفكفذفا يفا بفنِي إِسف ِمنف فِتفيفانِكومف نفِذيِرينف أفنفبِيفاءف وف

اِسكو مف ي نفففسفهو. وف الفبفطفلو لف يونفجتِ تفهو وف دو قووح الفقفِوي  لف يوشفدتِ نفاصو عفِن السحِريعِ وف يفبِيدو الفمف ما . وف زف نفةو حو لف لفةو الفمف غفطو الفعفجف ا تفضف تفكومف كفمف ا تفحف غفطو مف أفضف
ِم» يفقوولو يفانا  فِي ذفِلكف الفيفوف بو عورف رو قفلفِب بفيفنف الفبفطفاِل يفهف الفقفِوي  الف ي نفففسفهو. وف يفِل لف يونفجتِ اِكبو الفخف رف و وف لفيفِن لف يفنفجو جف سفِريعو الرتِ ِس لف يفثفبوتو وف الفقفوف
رف قفائِل : «إِيحاكومف ففقفطف ِض ِمصف ا ِمنف أفرف توهف عفدف ائِيلف عفلفى كولتِ الفقفبِيلفِة الحتِي أفصف رف لفيفكومف يفا بفنِي إِسف ب  عف لحمف بِِه الرح لف الحِذي تفكف عووا هفذفا الفقفوف مف . اِسف ب  الرح
ِر عف ِجرو الفسفدو فِي الفوف مف اعفدفا؟ هفلف يوزف عا  إِنف لفمف يفتفوف ». هفلف يفِسيرو اثفنفاِن مف ِميعِ ذونووبِكومف ِض ِلذفِلكف أوعفاقِبوكومف عفلفى جف ِميعِ قفبفائِِل الفرف ففتو ِمنف جف عفرف

ففعو ففخ  ؟ هفلف يورف ك  لفيفسف لفهو شفرف ِض وف ِ الفرف فوور  فِي ففخت قوطو عوصف ؟ هفلف يفسف طوفف ِرِه إِنف لفمف يفخف هو ِمنف ِخدف ئِيرف لفيفسف لفهو ففِريسفة ؟ هفلف يوعفِطي ِشبفلو الفسفِد زف وف
ا؟ إِنح السحيتِدف نفعفهف ب  لفمف يفصف الرح ِدينفۭة وف دوثو بفِليحة  فِي مف تفِعدو؟ هفلف تفحف الشحعفبو لف يفرف ِدينفۭة وف بو بِالفبووِق فِي مف رف ِسكف شفيفئا ؟ أفمف يوضف هووف لفمف يومف ِض وف عفِن الفرف

و؟ نفادووا عفلفى نف لف يفتفنفبحأ لحمف ففمف ب  قفدف تفكف ؟ السحيتِدو الرح افو نف لف يفخف رف ففمف جف مف هو ِلعفبِيِدِه الفنفبِيفاِء. الفسفدو قفدف زف هووف يوعفِلنو ِسرح را  إِلح وف نفعو أفمف بح لف يفصف الرح
ظفاِلمف فِي مف ا وف سفِطهف وا شفغفبا  عفِظيما  فِي وف انفظورو ةِ وف تفِمعووا عفلفى ِجبفاِل السحاِمرف قوولووا: «اجف رف وف ِض ِمصف عفلفى الفقوصووِر فِي أفرف دوودف وف الفقوصووِر فِي أفشف

». ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف تِصفابف فِي قوصووِرِهمف اِلغف لفمف وف ِزنوونف الظ  . أوولفئِكف الحِذينف يفخف ب  ةف يفقوولو الرح تِقفامف نفعووا اِلسف مف لف يفعفِرفوونف أفنف يفصف ا. ففإِنحهو دفاِخِلهف
اِعي ِمنف ففِم ا يفنفِزعو الرح : «كفمف ب  ِك». هفكفذفا قفالف الرح تونفهفبو قوصوورو ِك وف ِض ففيونفِزلف عفنفِك ِعزح تحى فِي كولتِ نفاِحيفۭة ِمنف الفرف : «ِضيق  حف ب  السحيتِدو الرح
دووا هف اشف عووا وف مف اِش! اِسف قفِس الفِفرف عفلفى ِدمف اِويفِة السحِريِر وف ةِ في زف اِلسوونف في السحاِمرف ائِيلف الفجف رف عو بفنوو إِسف عفةف أوذوۭن هفكفذفا يونفتفزف اعفيفِن أفوف قِطف الفسفِد كورف

قوطو تفسف بفحِ وف ذف ونو الفمف ِِ إِيلف ففتوقفطفعو قورو ذفابِحف بفيفتف ائِيلف عفلفى ذونووبِِه أوعفاقِبو مف رف عفاقفبفتِي إِسف مف مو نووِد إِنتِي يفوف ب  إِلفهو الفجو علفى بفيِت يفعفقووبف يفقوولو الستيتِدو الرح
لف يفا ِعي هفذفا الفقفوف مف ». اِسف ب  ةو يفقوولو الرح ِحل  الفبويووتو الفعفِظيمف مف تفضف يفِف ففتفبِيدو بويووتو الفعفاجِ وف عف بفيفِت الصح تفاِء مف ِربو بفيفتف الشتِ أفضف ِض. وف إِلفى الفرف

ِسِه: ب  بِقودف ». قفدف أفقفسفمف السحيتِدو الرح بف رف ا: «هفاِت ِلنفشف ِف السحاِحقفةف الفبفائِِسينف الفقفائِلفةف ِلسفادفتِهف سفاِكيِن ةف الفمف ةِ الظحاِلمف بفِل السحاِمرف اِت بفاشفانف الحتِي فِي جف بفقفرف
تفنفدففِعفنف إِلفى ا وف ِههف جف اِحدفةۭ عفلفى وف نف كول  وف جف رو ِمنف الش قووِق تفخف ِك. وف يحتفكونح بِشوصووِص السحمف ذورتِ ائِمف وف زف ذوونفكونح بِخف لفيفكونح يفأفخو ذفا أفيحام  تفأفتِي عف «هووف
كولح ثفلفثفِة أفيحاۭم كومف وف بفاحۭ ذفبفائِحف وا كولح صف ِضرو أفحف وا الذ نووبف وف ثِرو أفكف اِل وف نِبووا إِلفى الفِجلفجف أفذف ِِ إِيلف وف . «هفلومح إِلفى بفيفتف ب  ِن» يفقوولو الرح الفِحصف

أفنفا أفيفضا  . «وف ب  » يفقوولو السحيتِدو الرح ائِيلف رف بفبفتومف يفا بفنِي إِسف عووا. لفنحكومف هفكفذفا أفحف سفمتِ افِلف وف نفادووا بِنفوف ۭر وف ةف شوكف ِميِر تفقفِدمف قِدووا ِمنف الفخف أفوف . وف كومف عوشوورف
طفرف إِذف نفعفتو عفنفكومو الفمف أفنفا أفيفضا  مف . وف ب  ِجعووا إِلفيح يفقوولو الرح اِكنِكومف ففلفمف تفرف ِميعِ أفمف بفِز فِي جف زف الفخو عفوف دونِكومف وف ِميعِ مو نفاِن فِي جف طفيفتوكومف نفظفاففةف الفسف أفعف
طفرف يفعفةو الحتِي لفمف يومف الضح اِحدفةۭ وف يفعفۭة وف ِطرف عفلفى ضف . أومف ِطرف ى لفمف أومف رف ِدينفۭة أوخف عفلفى مف اِحدفةۭ وف ِدينفۭة وف تو عفلفى مف طفرف أفمف اِد وف صف ۭر ِللفحف هو بفِقيف ثفلفثفةو أفشف
قفاِن. الفيفرف بفتوكومف بِاللحففحِ وف رف . ضف ب  ِجعووا إِلفيح يفقوولو الرح بفعف ففلفمف تفرف لفمف تفشف اء  وف بف مف رف اِحدفةۭ ِلتفشف ِدينفۭة وف ِدينفتفاِن أفوف ثفلفث  إِلفى مف الفتف مف . ففجف فحتف ا جف لفيفهف عف

. قفتفلفتو بِالسحيفِف رف بفأ  عفلفى طفِريقفِة ِمصف سفلفتو بفيفنفكومف وف . أفرف ب  ِجعووا إِلفيح يفقوولو الرح يفتوونفكومف ففلفمف تفرف زف تِينفكومف وف كومف وف ومف كورو نحاتِكومف وف ا أفكفلف الفقفمفصو جف كفثِيرا  مف
ةف ورف عفمو و سفدوومف وف ا قفلفبف اح كومف كفمف . قفلفبفتو بفعفضف ب  ِجعووا إِلفيح يفقوولو الرح تحى إِلفى أونووفِكومف ففلفمف تفرف التِكومف حف حف تو نفتفنف مف عفدف أفصف يفِلكومف وف عف سفبفيِ خف فِتفيفانفكومف مف

تفِعدح نفعو بِكف هفذفا ففاسف ِل أفنتِي أفصف . ففِمنف أفجف ائِيلو رف نفعو بِكف يفا إِسف . «ِلذفِلكف هفكفذفا أفصف ب  ِجعووا إِلفيح يفقوولو الرح ِريِق ففلفمف تفرف لفۭة ِمنف الفحف نفتفشف لفۭة مو تومف كفشوعف ففِصرف
ِشي عفلفى يفمف رف ظفلفما  وف عفلو الفففجف هو الحِذي يفجف رو ا هووف فِكف بفرف اِلنفسفانف مف أفخف يحف وف لفقف الرتِ خف نفعف الفِجبفالف وف ذفا الحِذي صف ». ففإِنحهو هووف ائِيلو رف ِلِلقفاِء إِلفِهكف يفا إِسف

. لف ائِيلف رف اءو إِسف . سفقفطفتف عفذفرف ائِيلف رف ثفاة  يفا بفيفتف إِسف رف لفيفكومف مف لف الحِذي أفنفا أونفاِدي بِِه عف عووا هفذفا الفقفوف مف هو. اِسف مو نووِد اسف هو إِلفهو الفجو وف ِض يفهف شفاِرِف الفرف مف
ةو بِِمئفۭة اِرجف الفخف ا ِمئفة  وف فلفۭف يفبفقفى لفهف ةو بِأ اِرجف ِدينفةو الفخف : «الفمف ب  ا. لفنحهو هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح هف نف يوِقيمو ا لفيفسف مف ِضهف تف عفلفى أفرف حف تفعوودو تفقوومو. انفطفرف



اِل لف تفذفهفبووا إِلفى الفِجلفجف لوبووا بفيفتف إِيلف وف لف تفطف يووا. وف لوبووا ففتفحف : «اطف ائِيلف رف ب  ِلبفيفِت إِسف ». لفنحهو هفكفذفا قفالف الرح ائِيلف رف ة  ِمنف بفيفِت إِسف ا عفشفرف يفبفقفى لفهف
لف ِرقو وف نفاۭر توحف يووا ِلئفلح يفقفتفِحمف بفيفتف يووسوفف كف بح ففتفحف لوبووا الرح بفيفتف إِيلف تفِصيرو عفدفما . اوطف بفى سفبفيا  وف الف توسف وا. لفنح الفِجلفجف ِِ سفبفعۭ لف تفعفبورو إِلفى بِئفرف وف
لو ِظلح ِ وت يوحف بحارف وف الفجف يحا وف نفعف الث رف ِض». افلحِذي صف يولفقوونف الفبِرح إِلفى الفرف تِينا  وف قح أفففسفنف لوونف الفحف ِ وت ا الحِذينف يوحف ِِ إِيلف يفا أفي هف ا ِمنف بفيفتف ِفئوهف نف يوطف يفكوونو مف
ِ ففيفأفتِي ِربف عفلفى الفقفِويت هو. الحِذي يوففِلحو الفخف مو هو اسف وف ِض يفهف ِه الفرف جف ا عفلفى وف ب هف يفصو ِر وف عوو ِميفاهف الفبفحف اللحيفِل. الحِذي يفدف ارف كف ِلمو النحهف يوظف بفحا  وف ِت صو وف الفمف
ذوونف ِمنفهو تفأفخو ِكينف وف ِل أفنحكومف تفدووسوونف الفِمسف ِق. ِلذفِلكف ِمنف أفجف دف مف بِالصتِ لتِ تفكف هوونف الفمو رف يفكف نفِذرف وف مف فِي الفبفاِب يوبفِغضوونف الفمو ِن. إِنحهو ابو عفلفى الفِحصف رف الفخف

وما  تومف كورو سف غفرف ا وف كونوونف فِيهف لف تفسف وتفۭة وف نفحو ةۭ مف ارف حۭ بفنفيفتومف بويووتا  ِمنف ِحجف هفِديحةف قفمف
اد ونف الفبفائِِسينف فِي  ةف الصح وف شف ِخذوونف الرح ايِقوونف الفبفارح الف ا الفموضف ة  أفي هف افِرف طفايفاكومف وف خف ة  وف تو أفنح ذونووبفكومف كفثِيرف هفا. لفنتِي عفِلمف رف مف بوونف خف رف لف تفشف شفِهيحة  وف

ا عفكومف كفمف نووِد مف ب  إِلفهو الفجو يووا ففعفلفى هفذفا يفكوونو الرح يفرف لف الشحرح ِلتفحف لوبووا الفخف . اوطف ِديء  ان  رف مف اِن لفنحهو زف مف تو الفعفاقِلو فِي ذفِلكف الزح مو الفبفاِب. ِلذفِلكف يفصف
ب  إِلفهو . ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح أحفو عفلفى بفِقيحِة يووسوفف نووِد يفتفرف بح إِلفهف الفجو قح فِي الفبفاِب لفعفلح الرح ثفبتِتووا الفحف يفرف وف أفِحب وا الفخف . أفبفِغضووا الشحرح وف قولفتومف

فِي ِب. وف ثفاِء ِللنحدف ِميعف عفاِرفِي الرتِ جف حِ وف عوونف الفففلححف إِلفى النحوف يفدف : آِه! آِه! وف ِميعِ الفِزقحِة يفقوولوونف فِي جف اِق نفِحيب  وف وف ِميعِ الفسف نووِد: «فِي جف الفجو
ا إِذفا ؟ كفمف ِ هووف ظفلفم  لف نوور  بت مو الرح اذفا لفكومف يفوف ِ. ِلمف بت مف الرح تفهوونف يفوف يفل  ِللحِذينف يفشف . «وف ب  سفِطكف قفالف الرح بورو فِي وف وِم نفدفب  لفنتِي أفعف ِميعِ الفكورو جف

قفتفاما  ِ ظفلفما  لف نوورا  وف بت مو الرح يحةو! أفلفيفسف يفوف تفهو الفحف ائِِط ففلفدفغف عف يفدفهو عفلفى الفحف ضف وف لف الفبفيفتف وف ادفففهو الد ب  أفوف دفخف اِم الفسفِد ففصف بف إِنفسفان  ِمنف أفمف هفرف
ِة ِمنف ذفبفائِحف السحلفمف تفِضي وف اتِكومف لف أفرف تفقفِدمف قفاتِكومف وف رف حف تومف ِلي مو . إِنتِي إِذفا قفدحمف تِكفاففاتِكومف لفسفتو أفلفتفذ  بِاعف يفادفكومف وف تو كفِرهفتو أفعف لف نوورف لفهو؟ «بفغفضف وف
تومف ِلي ذفبفائِحف ۭر دفائِۭم. «هفلف قفدحمف نفهف الفبِر  كف ق  كفالفِميفاِه وف ِر الفحف لفيفجف . وف عو مف بفابِكف لف أفسف ةف رف نفغفمف ةف أفغفانِيكف وف جح ا. أفبفِعدف عفنتِي ضف نفاتِكومف لف أفلفتفِفتو إِلفيفهف سفمح مو

بِيكومف فسف . ففأ نفعفتومف ِلنوفووِسكومف مف إِلفِهكومو الحِذي صف نفاِمكومف نفجف ثفالف أفصف تِمف لفكووِمكومف وف ةف مف يفمف لفتومف خف مف ؟ بفلف حف ائِيلف رف بفِعينف سفنفة  يفا بفيفتف إِسف يحِة أفرف اۭت فِي الفبفرتِ تفقفِدمف وف
ِم. يفأفتِي ِل الومف ةِ نوقفبفاِء أفوح بفِل السحاِمرف ئِنتِينف فِي جف مف طف الفمو نف وف يفوف تفِريِحينف فِي ِصهف سف يفل  ِللفمو هو». وف مو نووِد اسف ب  إِلفهو الفجو قف قفالف الرح شف اءف ِدمف رف ا وف إِلفى مف

لو ِمنف هفِذِه . أفِهيف أفففضف ِطينِيتِينف ِفِلسف ِ الف تت ِة ثومح انفِزلووا إِلفى جف اةف الفعفِظيمف مف اذفهفبووا ِمنف هونفاكف إِلفى حف وا وف انفظورو لفنفةف وف وا إِلفى كف بورو . اوعف ائِيلف رف إِلفيفِهمف بفيفتو إِسف
دوونف دتِ تفمف الفمو ةۭ ِمنف الفعفاجِ وف طفِجعوونف عفلفى أفِسرح لفِم الفموضف قفعفدف الظ  بوونف مف توقفرتِ مف الفبفِليحِة وف . أفنفتومو الحِذينف توبفِعدوونف يفوف ِمكومف سفعو ِمنف توخو مف أفوف هو مو اِلِك أفمف توخو مف الفمف

دف فوِسِهمف آلفِت الفِغنفاِء كفدفاوو تفِرعوونف لفنف خف بفاِب الفمو ِت الرح وف عف صف ونف مف اِذرو ةِ الفهف يرف سفِط الصتِ ول  ِمنف وف عوجو افا  ِمنف الفغفنفِم وف ِكلوونف ِخرف الف ِشِهمف وف عفلفى فورو
بِيتِينف سف ِل الفمف نف فِي أفوح بفوف نف يوسف . ِلذفِلكف الف اِق يووسوفف ونف عفلفى انفِسحف لف يفغفتفم  هفاِن وف ِل الفدف فففضف الحِذينف يفدحِهنوونف بِأ ِر وف مف وِس الفخف الشحاِربوونف ِمنف كوؤو

ِدينفةف مو الفمف لتِ وسف هو ففأ أوبفِغضو قوصوورف ةف يفعفقووبف وف هو عفظفمف رف نووِد: «إِنتِي أفكف ب  إِلفهو الفجو ب  بِنفففِسِه يفقوولو الرح . قفدف أفقفسفمف السحيتِدو الرح ِدينف دتِ تفمف ولو ِصيفاحو الفمو يفزو وف
نف هووف قفالف ِلمف ِرجف الفِعظفامف ِمنف الفبفيفِت وف ِرقوهو ِليوخف حف مو هو وف دا  عفم  لف أفحف مف إِذفا حف . وف وتوونف مف يفمو اِحۭد أفنحهو اۭل فِي بفيفۭت وف ةو ِرجف ِملفهفا». ففيفكوونو إِذفا بفِقيف عفشفرف وف
ِربو الفبفيفتف رو ففيفضف ب  يفأفمو ذفا الرح ِ». لفنحهو هووف بت مو الرح كوتف ففإِنحهو لف يوذفكفرو اسف : «اسف : «لفيفسف بفعفدو». ففيفقوولو انِِب الفبفيفِت: «أفِعنفدفكف بفعفدو؟» يفقوولو وف فِي جف
رف الفبِرتِ أفففسفنفتِينا ؟ ثفمف ا  وف قح ِسمت لفتومو الفحف وح تحى حف لفيفِه بِالفبفقفِر حف ثو عف رف ِر أفوف يوحف خف يفلو عفلفى الصح كوضو الفخف ِغيرف شوقووقا . هفلف تفرف الفبفيفتف الصح ما  وف دف الفكفبِيرف رف

نووِد ب  إِلفهو الفجو ائِيلف يفقوولو الرح رف ة  يفا بفيفتف إِسف لفيفكومف أومح ونا ؟» «لفنتِي هفئفنفذفا أوقِيمو عف فوِسنفا قورو نفا لفنف ذف تِنفا اتحخف : «أفلفيفسف بِقووح ِل الفقفائِلوونف ونف بِالفبوطف أفنفتومو الفففِرحو
إِذفا ِخلففو ِب. وف ِل طولووعِ ِخلفِف الفعوشف ادا  فِي أفوح رف نفعو جف إِذفا هووف يفصف ب  وف انِي السحيتِدو الرح بفِة». هفكفذفا أفرف اِدي الفعفرف اةف إِلفى وف مف ِل حف خف دف ايِقوونفكومف ِمنف مف ففيوضف
؟» ِغير  . كفيففف يفقوومو يفعفقووبو ففإِنحهو صف ففحف ب  اصف ا السحيتِدو الرح : «أفي هف ِض أفنتِي قولفتو ِب الفرف ِل عوشف غف ِمنف أفكف ا ففرف دفثف لفمح حف ِلِك. وف اِز الفمف ۭب بفعفدف ِجزف عوشف
أفكفلفِت رف الفعفِظيمف وف فكفلفِت الفغفمف ِة بِالنحاِر ففأ اكفمف حف ب  قفدف دفعفا ِللفمو إِذفا السحيتِدو الرح ب  وف انِي السحيتِدو الرح ». هفكفذفا أفرف : «لف يفكوونو قفالف ب  عفلفى هفذفا وف ففنفِدمف الرح

انِي ». هفكفذفا أفرف وف أفيفضا  لف يفكوونو : «ففهو قفالف ب  عفلفى هفذفا وف ؟» ففنفِدمف الرح ِغير  . كفيففف يفقوومو يفعفقووبو ففإِنحهو صف ب  كوفح ا السحيتِدو الرح : «أفي هف . ففقولفتو قفلف الفحف
اِضع  : «ِزيجا ». ففقفالف السحيتِدو: «هفئفنفذفا وف ؟» ففقولفتو اۭء يفا عفامووسو ا أفنفتف رف : «مف ب  فلفنِي الرح . ففسفأ فِي يفِدِه ِزيج  ائِۭط قفائِۭم وف اقِف  عفلفى حف ب  وف إِذفا الرح وف

بفعفامف أفقوومو عفلفى بفيفِت يفرو ائِيلف وف رف قفاِدسو إِسف بو مف رف تفخف اقف وف حف تفففعفاتو إِسف رف ففحو لفهو بفعفدو. ففتوقفِفرو مو . لف أفعوودو أفصف ائِيلف رف سفِط شفعفبِي إِسف ِزيجا  فِي وف
. لف تفقفِدرو ائِيلف رف سفِط بفيفِت إِسف وسو فِي وف لفيفكف عفامو ائِيلف قفائِل : «قفدف ففتفنف عف رف ِلِك إِسف بفعفامف مف ِِ إِيلف إِلفى يفرو يفا كفاِهنو بفيفتف صف سفلف أفمف فرف بِالسحيفِف». ففأ

ا : «أفي هف وسف يفا ِلعفامو صف ِضِه». ففقفالف أفمف ائِيلو عفنف أفرف رف بفى إِسف يوسف بفعفامو بِالسحيفِف وف وتو يفرو : يفمو وسو اِلِه. لفنحهو هفكفذفا قفالف عفامو ضو أفنف توِطيقف كولح أفقفوف الفرف
لفِك». بفيفتو الفمو ِلِك وف قفِدسو الفمف ا مف ا بفعفدو لفنحهف و فِيهف ا بفيفتو إِيلف ففلف تفعودف تفتفنفبحأ أفمح هونفاكف تفنفبحأف. وف بفزا  وف كولف هونفاكف خو ِض يفهووذفا وف بف إِلفى أفرف رو ائِي اذفهفِب اهف الرح

: اذفهفبف تفنفبحأف ب  قفالف ِلي الرح أفِن وف اِء الضح رف ب  ِمنف وف ذفنِي الرح فخف يفۭز. ففأ مح انِي جو جف اعۭ وف ۭ بفلف أفنفا رف لف أفنفا ابفنو نفبِيت : «لفسفتو أفنفا نفبِيتا  وف وسو ابف عفامو فجف ففأ
أفتوكف رف : امف ب  . ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف الرح اقف حف لحمف عفلفى بفيفِت إِسف لف تفتفكف ائِيلف وف رف : لف تفتفنفبحأف عفلفى إِسف ِ: أفنفتف تفقوولو بت لف الرح عف قفوف مف نف اسف . «ففالف ائِيلف رف ِلشفعفبِي إِسف

بفى سفبفيا  عفنف ائِيلو يوسف رف إِسف ۭض نفِجسفۭة وف وتو فِي أفرف أفنفتف تفمو بفِل وف ضوكف توقفسفمو بِالفحف أفرف قوطوونف بِالسحيفِف وف بفنفاتوكف يفسف بفنووكف وف ِدينفِة وف نِي فِي الفمف تفزف
: «قفدف ب  لحة  ِللفِقطفاِف». ففقفالف ِلي الرح : «سف ؟» ففقولفتو اۭء يفا عفامووسو اذفا أفنفتف رف : «مف فلف لحة  ِللفِقطفاِف. ففسفأ إِذفا سف ب  وف انِي السحيتِدو الرح ِضِه». هفكفذفا أفرف أفرف
ة  ثفثو كفثِيرف . الفجو ب  ِم يفقوولو السحيتِدو الرح لفِولف فِي ذفِلكف الفيفوف ِر وف ففحو لفهو بفعفدو. ففتفِصيرو أفغفانِي الفقفصف . لف أفعوودو أفصف ائِيلف رف ايفةو عفلفى شفعفبِي إِسف أفتفِت النتِهف

ِر أفسو الشحهف ِضي رف تفى يفمف : «مف ِض قفائِِلينف سفاِكينف ِلتوبِيدووا بفائِِسي الفرف ونف الفمف مو متِ تفهف ا الفمو عووا هفذفا أفي هف مف ِضعۭ بِالس كووِت». اِسف وف ا فِي كولتِ مف ونفهف حو رف يفطف
نفبِيعف لفيفِن وف الفبفائِسف بِنفعف ۭة وف عفففاءف بِِفضح تفِريف الض  . ِلنفشف اِزينف الفِغشتِ وف جف مف ِ نوعفوت نوكفبتِرف الشحاقِلف وف رف اِليففةف وف غتِ السحبفتو ِلنفعفِرضف ِحنفطفة ؟ ِلنوصف حا  وف ِلنفبِيعف قفمف
يفنووحو كول  سفاِكۭن ضو وف تفِعدو الفرف ِل هفذفا تفرف . أفلفيفسف ِمنف أفجف اِلِهمف مف ِميعف أفعف : «إِنتِي لفنف أفنفسفى إِلفى الفبفِد جف ِر يفعفقووبف ب  بِففخف حِ». قفدف أفقفسفمف الرح نوففايفةف الفقفمف

ضف أوقفتِمو الفرف ِر وف سف فِي الظ هف ب  أفنتِي أوغفيتِبو الشحمف ِم يفقوولو السحيتِدو الرح يفكوونو فِي ذفِلكف الفيفوف ؟ وف رف تفنفضوبو كفنِيِل ِمصف تفِفيضو وف ۭر وف ا كفنفهف و كول هف مو تفطف ا وف فِيهف
ِحيِد ِة الفوف نفاحف ا كفمف عفلوهف أفجف عفة  وف أفۭس قفرف عفلفى كولتِ رف حا  وف قفاِء ِمسف ِعدو عفلفى كولتِ الفحف أوصف اثِيف وف رف ِميعف أفغفانِيكومف مف جف حا  وف يفادفكومف نفوف لو أفعف ِ وت أوحف ِم نووۭر وف فِي يفوف

اِت اعِ كفِلمف تِمف اِء بفلف ِلسف لف عفطفشا  ِللفمف بفِز وف وعا  ِللفخو ِض لف جو وعا  فِي الفرف ِسلو جو ب  أورف ذفا أفيحام  تفأفتِي يفقوولو السحيتِدو الرح ا ! «هووف رت ما  مو هفا يفوف آِخرف وف
بولو بِالفعفطفِش ِم تفذف ا. فِي ذفِلكف الفيفوف ِ ففلف يفِجدوونفهف بت ةف الرح لوبووا كفِلمف ونف ِليفطف حو ِرِق يفتفطفوح شف اِل إِلفى الفمف مف ِمنف الشتِ ۭر وف ۭر إِلفى بفحف ولوونف ِمنف بفحف ِ. ففيفجو بت الرح

ونف بفعفدو». لف يفقوومو قوطوونف وف يحة  طفِريقفةو بِئفِر سفبفعۭ. ففيفسف حف ي  إِلفهوكف يفا دفانو وف : حف يفقوولوونف ةِ وف ِلفوونف بِذفنفِب السحاِمرف ِفتفيفانو الحِذينف يفحف الف ِميلفتو وف ى الفجف الفعفذفارف
هومف بِالسحيفِف. لف فقفتولف آِخرف ِميِعِهمف ففأ وِس جف ؤو هفا عفلفى رو رف كفستِ تفابو وف فف الفعف جو تحى تفرف وِد حف ِربف تفاجف الفعفمو : «اضف ذفبفحِ ففقفالف أفيفتو السحيتِدف قفائِما  عفلفى الفمف رف

إِِن ! وف مف اِء ففِمنف هونفاكف أونفِزلوهو ِعدووا إِلفى السحمف إِنف صف ذوهومف يفِدي وف اِويفِة ففِمنف هونفاكف تفأفخو مف نفاجۭ. إِنف نفقفبووا إِلفى الفهف لف يوففِلتو ِمنفهو مف هفاِرب  وف بو ِمنفهو رو يفهف



ضووا إِنف مف . وف مف يحةف ففتفلفدفغوهو رو الفحف ِر ففِمنف هونفاكف آمو نفيح فِي قفعفِر الفبفحف اِم عفيف تففووا ِمنف أفمف إِِن اخف ذوهومف وف آخو ِل ففِمنف هونفاكف أوففتتِشو وف مف أفِس الفكفرف ووا فِي رف تفبفأ اخف
ضف س  الفرف نووِد الحِذي يفمف ب  الفجو السحيتِدو رف يفِر». وف لفيفِهمف ِللشحرتِ لف ِللفخف يفنفيح عف عفلو عف أفجف مف وف رو السحيففف ففيفقفتولوهو دفائِِهمف ففِمنف هونفاكف آمو امف أفعف فِي السحبفيِ أفمف

عوو ِض قوبحتفهو الحِذي يفدف أفسحسف عفلفى الفرف اِء عفلفِليفهو وف رف الحِذي بفنفى فِي السحمف تفنفضوبو كفنِيِل ِمصف ۭر وف نفهف ا كف و كول هف مو تفطف ا وف يفنووحو السحاِكنوونف فِيهف ففتفذووبو وف
ِض ائِيلف ِمنف أفرف رف ِعدف إِسف ؟ أفلفمف أوصف ب  ائِيلف يفقوولو الرح رف بفنِي الفكووِشيتِينف يفا بفنِي إِسف تومف ِلي كف هو. «أفلفسف مو هو اسف وف ِض يفهف ِه الفرف جف ا عفلفى وف ب هف يفصو ِر وف ِميفاهف الفبفحف
يفرف أفنتِي لف ِض. غف ِه الفرف جف أوبِيدوهفا عفنف وف اِطئفِة وف لفكفِة الفخف مف ِ عفلفى الفمف بت نفا السحيتِِد الرح يف ذفا عف اِميتِينف ِمنف قِيۭر؟ هووف الفرف ففتوورف وف ِطينِيتِينف ِمنف كف ِفِلسف الف رف وف ِمصف

بحة  لف تفقفعو إِلفى حف بفاِل وف بفلو فِي الفغورف ا يوغفرف ِم كفمف ِميعِ الومف ائِيلف بفيفنف جف رف بِلو بفيفتف إِسف وغفرف رو ففأ . لفنحهو هفئفنفذفا آمو ب  اما  يفقوولو الرح أوبِيدو بفيفتف يفعفقووبف تفمف
نو صتِ أوحف دف السحاقِطفةف وف لحةف دفاوو ظف ِم أوقِيمو مف نفنفا. «فِي ذفِلكف الفيفوف لف يفأفتِي بفيف : لف يفقفتفِربو الشحر  وف اِطئِي شفعفبِي الفقفائِِلينف وتو كول  خف ِض. بِالسحيفِف يفمو الفرف

انِعو هفذفا. «هفا أفيحام  تفأفتِي ب  الصح لفيفِهمف يفقوولو الرح ِمي عف ِم الحِذينف دوِعيف اسف ِميعف الومف جف ِر. ِليفِرثووا بفِقيحةف أفدوومف وف فيحاِم الدحهف أ ا كف أفبفنِيهف ا وف هف مف دف أوقِيمو رف ا وف شوقووقفهف
دفائِسو اِصدف وف اِرثو الفحف ِركو الفحف ب  يودف يفقوولو الرح

يفغفِرسوونف  كونوونف وف يفسف ِربفة  وف دونا  خف ائِيلف ففيفبفنوونف مو رف د  سفبفيف شفعفبِي إِسف أفرو ِميعو التتِلفِل. وف تفِسيلو جف تفقفطورو الفِجبفالو عفِصيرا  وف عِ وف رف الفِعنفِب بفاِذرف الزح
» قفالف مف توهو طفيف ِضِهِم الحتِي أفعف لفعووا بفعفدو ِمنف أفرف لفنف يوقف ِضِهمف وف مف فِي أفرف ِرسوهو أفغف هفا. وف ارف يفأفكولوونف أفثفمف نحاۭت وف نفعوونف جف يفصف هفا وف رف مف بوونف خف رف يفشف وما  وف كورو

ب  إِلفهوكف الرح

صدق ا العظيم



سورة عوبديا

بسم ا الرحمن الرحيم
يفا يفا عووبفدف ؤف ب  عفنف أفدوومف : رو ِم(هفكفذفا قفالف السحيتِدو الرح سوول  بفيفنف الومف ِسلف رف أورف ِ وف بت بفرا  ِمنف قِبفِل الرح ِب: «سفِمعفنفا خف رف ا ِللفحف لفيفهف لفنفقومف عف وا وف »):قوومو

ِم« ِغيرا  بفيفنف الومف عفلفتوكف صف ا . إِنتِي قفدف جف تفقفر  ِجدت حف قفائِلو فِي قفلفبِِه. أفنفتف مو قفعفِدِه الف ِر ِرففعفةف مف خف اِجِئ الصح حف ا السحاِكنو فِي مف دفعفكف أفي هف ب رو قفلفبِكف قفدف خف :تفكف
ِض؟ نِي إِلفى الفرف ِدرو نف يوحف ب » مف كف يفقوولو الرح ِدرو وِم ففِمنف هونفاكف أوحف ضووعا  بفيفنف الن جو وف إِنف كفانف عوش كف مف ِر وف تفِفعو كفالنحسف إِنف أفتفاكف. إِنف كونفتف تفرف
فوِحصفتف. كفيففف هفلفكفتف. سفاِرقوونف أفوف لوصووصو لفيفۭل ة ؟ كفيففف فوتتِشف ِعيسوو وف صفاصف ؟ إِنف أفتفاكف قفاِطفوونف أفففلف يوبفقوونف خو مف تفهو اجف ِرقوونف حف أفففلف يفسف

عفاِهِديكف ِم كول  مو دفكف إِلفى الت خو ابِئوهو؟ طفرف خف وكف. مف سفاِلمو لفيفكف مو غفلفبف عف دفعفكف وف تفكف. خف كا  تفحف عووا شفرف ضف بفِزكف وف لو خو مف فِيِه. أفهف أفلف أوبِيدو فِي ذفِلكف. لف ففهف
قفتفِل بفِل ِعيسوو بِالف اِحۭد ِمنف جف انو ِليفنفقفِرضف كول  وف تفاعو أفبفطفالوكف يفا تفيفمف بفِل ِعيسوو؟ ففيفرف مف ِمنف جف ففهف الف اءف ِمنف أفدوومف وف كفمف ب  الفحو ِم يفقوولو الرح ِل. الفيفوف ِمنف أفجف

تفنفقفِرضو إِلفى الفبفِد يو وف عفة . ظولفِمكف لفِخيكف يفعفقووبف يفغفشفاكف الفِخزف أفلفقووا قورف ابفهو وف بفاءو أفبفوف لفِت الفغورف دفخف تفهو وف رف مف سفبفِت الفعفاِجمو قودف قفابِلفهو يفوف قفففتف مو مف وف يفوف
مف اِحۭد ِمنفهو ِليمف كونفتف أفنفتف أفيفضا  كفوف شف لف تفففغفرف. عفلفى أوورو مف هفلفِكِهمف وف تف بِبفنِي يفهووذفا يفوف مف لف تفشف ِصيبفتِِه وف مف مو ِم أفِخيكف يفوف يفِجبو أفنف لف تفنفظورف إِلفى يفوف وف

لف تفِقفف مف بفِليحتِِه وف تِِه يفوف رف دح يفدا  إِلفى قودف لف تفمو مف بفِليحتِِه وف ِصيبفتِِه يفوف لف تفنفظورف أفنفتف أفيفضا  إِلفى مو مف بفِليحتِِهمف وف لف بفابف شفعفبِي يفوف خو لف تفدف يِق وف مف الضتِ كف يفوف ففمف
يِق مف الضتِ مف بفقفايفاهو يفوف لتِ لف توسف ففِلتِيِه وف نف ِق ِلتفقفطفعف مو ففرف ِم. عفلفى الفمف ِ عفلفى كولتِ الومف بت مو الرح ا ففعفلفتف يوففعفلو بِكف. ففإِنحهو قفِريب  يفوف تفد  عفلفى. كفمف لوكف يفرف عفمف

أفِسكف مف لفمف يفكوونووا. رف فنحهو أ يفكوونوونف كف عوونف وف رف يفجف بوونف وف رف ِم دفائِما  يفشف ِميعو الومف بو جف رف ِسي يفشف بفِل قودف ا شفِربفتومف عفلفى جف نف. لفنحهو كفمف يفوف بفلو ِصهف ا جف أفمح وف
مف اِريثفهو وف يفِرثو بفيفتو يفعفقووبف مف قفدحسا  وف يفكوونو مو اة  وف لفيفِه نفجف مف. ففتفكوونو عف ِعلوونفهو ا  ففيوشف بفيفتو ِعيسوو قفشت بفيفتو يووسوفف لفِهيبا  وف يفكوونو بفيفتو يفعفقووبف نفارا  وف وف

لحمف بح تفكف لف يفكوونو بفاۭق ِمنف بفيفِت ِعيسوو لفنح الرح مف وف يفأفكولوونفهو ايِمف. وف يفِرثوونف بِلفدف أفففرف ِطينِيتِينف وف ِفِلسف ِل الف لو السحهف أفهف بفلف ِعيسوو وف نووِب جف لو الفجف يفِرثو أفهف وف
يفِرثو بِنفيفاِمينو ِجلفعفادف ةِ وف بِلفدف السحاِمرف ففةف. وف رف ائِيلف يفِرثوونف الحِذينف هومف ِمنف الفكفنفعفانِيتِينف إِلفى صف رف يفِش ِمنف بفنِي إِسف سفبفيو هفذفا الفجف ِليمف. وف شف سفبفيو أوورو وف

نووِب دونف الفجف ففاِردف يفِرثوونف مو ِ. الحِذينف فِي صف بت لفكو ِللرح يفكوونو الفمو بفلف ِعيسوو وف نف ِليفِدينووا جف يفوف بفِل ِصهف لتِصوونف عفلفى جف خف عفدو مو يفصف وف .
 

صدق ا العظيم



سورة يونس 

بسم ا الرحمن الرحيم
اِمي». ففقفامف يوونفانو هومف أفمف ِعدف شفر  ا لفنحهو قفدف صف لفيفهف نفاِد عف ِة وف ِدينفِة الفعفِظيمف ى الفمف : «قوِم اذفهفبف إِلفى نِينفوف ِ إِلفى يوونفانف بفِن أفِمتحايف بت لو الرح ارف قفوف صف وف

ِشيشف ِمنف مف إِلفى تفرف عفهو ا ِليفذفهفبف مف لف فِيهف نفزف ا وف تفهف رف ِشيشف ففدفففعف أوجف دف سفِفينفة  ذفاِهبفة  إِلفى تفرف جف وف لف إِلفى يفاففا وف ِ ففنفزف بت ِه الرح جف ِشيشف ِمنف وف بف إِلفى تفرف رو ِليفهف
وا كول  خو رف صف ونف وف لححو افف الفمف . ففخف تحى كفادفِت السحِفينفةو تفنفكفِسرو ِر حف ء  عفِظيم  فِي الفبفحف دفثف نفوف ِر ففحف ب  ِريحا  شفِديدفة  إِلفى الفبفحف سفلف الرح فرف ِ. ففأ بت ِه الرح جف وف

نفامف عف وف طفجف اضف ِفينفِة وف ِف السح وف لف إِلفى جف ا يوونفانو ففكفانف قفدف نفزف أفمح . وف مف نفهو فووا عف فتِ ِر ِليوخف ِفينفِة إِلفى الفبفحف تِعفةف الحتِي فِي السح وا الفمف حو طفرف اِحۭد إِلفى إِلفِهِه وف وف
مف هو قفالف بفعفضو ». وف ِلكف خف إِلفى إِلفِهكف عفسفى أفنف يفففتفِكرف اِللفهو فِينفا ففلف نفهف رو ا لفكف نفائِما ؟ قوِم اصف قفالف لفهو: «مف ئِيسو الن وتِيحِة وف اءف إِلفيفِه رف ما  ثفِقيل . ففجف نفوف
نف هفِذِه نفا بِسفبفِب مف بِرف . ففقفالووا لفهو: «أفخف عفةو عفلفى يوونفانف قفعفِت الفقورف عا  ففوف فلفقووا قورف نف هفِذِه الفبفِليحةو». ففأ بفِب مف عا  ِلنفعفِرفف بِسف ِلبفعفۭض: «هفلومح نولفِقي قورف

ِ إِلفِه بت ائِف  ِمنف الرح أفنفا خف انِي  وف : «أفنفا ِعبفرف مف ؟» ففقفالف لفهو ِ شفعفۭب أفنفتف ِمنف أفيت ضوكف وف ا ِهيف أفرف ؟ مف ِمنف أفيفنف أفتفيفتف ؟ وف لوكف ا هووف عفمف نفا؟ مف لفيف ِصيبفةو عف الفمو
ِه جف فووا أفنحهو هفاِرب  ِمنف وف الف عفرف جف اذفا ففعفلفتف هفذفا؟» ففإِنح الرتِ قفالووا لفهو: «ِلمف فا  عفِظيما  وف وف الو خف جف افف الرتِ ». ففخف الفبفرح رف وف نفعف الفبفحف اِء الحِذي صف السحمف

ونِي فِي حو رف اطف ذوونِي وف : «خو مف ابا . ففقفالف لفهو ِطرف دفادو اضف رف كفانف يفزف رو عفنحا؟» لفنح الفبفحف كونف الفبفحف نفعو بِكف ِليفسف اذفا نفصف . ففقفالووا لفهو: «مف هومف بفرف ِ لفنحهو أفخف بت الرح
تفِطيعووا عووا السحِفينفةف إِلفى الفبفرتِ ففلفمف يفسف جتِ ذحفووا ِليورف الف جف جف لفِكنح الرتِ ». وف لفيفكومف ءو الفعفِظيمو عف اِلم  أفنحهو بِسفبفبِي هفذفا النحوف رو عفنفكومف لفنحنِي عف كونف الفبفحف ِر ففيفسف الفبفحف

نفا دفما  بفِريئا  لفيف عفلف عف لف تفجف ِل وف جو ِل نفففِس هفذفا الرح ِلكف ِمنف أفجف ب  لف نفهف ِ: «آِه يفا رف بت وا إِلفى الرح خو رف . ففصف لفيفِهمف ابا  عف ِطرف دفادو اضف رف كفانف يفزف لفنح الفبفحف
فا  عفِظيما  وف ِ خف بت الو ِمنف الرح جف افف الرتِ انِِه. ففخف رو عفنف هفيفجف قففف الفبفحف ِر ففوف وهو فِي الفبفحف حو طفرف ذووا يوونفانف وف ». ثومح أفخف ا ِشئفتف ب  ففعفلفتف كفمف لفنحكف يفا رف
ثفلفثف لفيفاۭل. وِت ثفلفثفةف أفيحاۭم وف ِف الفحو وف . ففكفانف يوونفانو فِي جف تفِلعف يوونفانف وتا  عفِظيما  ِليفبف فعفدح حو ب  ففأ ا الرح أفمح وا نوذوورا . وف نفذفرو ِ وف بت ة  ِللرح وا ذفبِيحف ذفبفحو وف

اِويفِة ففسفِمعفتف ِف الفهف وف تو ِمنف جف خف ابفنِي. صفرف تفجف بح ففاسف تو ِمنف ِضيِقي الرح : «دفعفوف قفالف وِت وف ِف الفحو وف ِ إِلفِهِه ِمنف جف بت لحى يوونفانو إِلفى الرح ففصف
اِم : قفدف طوِردفتو ِمنف أفمف . ففقولفتو ِجكف لوجف اتِكف وف ِميعو تفيحارف قِي جف تف ففوف ازف . جف ر  اطف بِي نفهف فحف اِر. ففأ ِق فِي قفلفِب الفبِحف تفنِي فِي الفعومف حف تِي. لفنحكف طفرف وف صف

لفتو إِلفى أفسفافِِل أفِسي. نفزف ِر بِرف . الفتففح عوشفبو الفبفحف ر  اطف بِي غفمف تفنفففتفنِي ِميفاه  إِلفى النحففِس. أفحف . قفِد اكف ِسكف لفِكنحنِي أفعوودو أفنفظورو إِلفى هفيفكفِل قودف . وف عفيفنفيفكف
اءفتف إِلفيفكف بح ففجف تو الرح يفتف فِيح نفففِسي ذفكفرف ب  إِلفِهي. ِحينف أفعف ا الرح يفاتِي أفي هف دفةِ حف هف عفدفتف ِمنف الفوف ِض عفلفيح إِلفى الفبفِد. ثومح أفصف غفاِليقو الفرف الفِجبفاِل. مف

ِ بت توهو. ِللرح ا نفذفرف أووفِي بِمف بفحو لفكف وف ِد أفذف مف ِت الفحف وف ا أفنفا ففبِصف . أفمح مف تفهو كوونف نِعفمف اعوونف أفبفاِطيلف كفاِذبفة  يفتفرو . افلحِذينف يورف ِسكف صفلفتِي إِلفى هفيفكفِل قودف
نفاِد ِة وف ِدينفِة الفعفِظيمف ى الفمف ِ إِلفى يوونفانف ثفانِيفة : «قوِم اذفهفبف إِلفى نِينفوف بت لو الرح ارف قفوف . ثومح صف وتف ففقفذففف يوونفانف إِلفى الفبفرتِ ب  الفحو رف الرح أفمف ». وف لفصو الفخف
ةف ثفلفثفِة أفيحاۭم. ِسيرف ِ مف ة  ِلح ِدينفة  عفِظيمف ى ففكفانفتف مف ا نِينفوف ِ. أفمح بت ِل الرح سفِب قفوف ى بِحف ذفهفبف إِلفى نِينفوف ا». ففقفامف يوونفانو وف كف بِهف لتِمو كف نفادفاةف الحتِي أفنفا مو ا الفمو لفهف

لفبِسووا ۭم وف وف نفادووا بِصف ِ وف ى بِالح لو نِينفوف نف أفهف ى». ففآمف قفِلبو نِينفوف ما  تفنف بفِعينف يفوف نفادفى: «بفعفدف أفرف اِحۭد وف ۭم وف ةف يفوف ِسيرف ِدينفةف مف لو الفمف خو أف يوونفانو يفدف ففابفتفدف
نووِديف اِد. وف مف لفسف عفلفى الرح جف حۭ وف تفغفطحى بِِمسف هو عفنفهو وف لفعف ِردفاءف خف ِسيتِِه وف ى ففقفامف عفنف كورف ِلكف نِينفوف رو مف بفلفغف الفمف . وف ِغيِرِهمف سووحا  ِمنف كفبِيِرِهمف إِلفى صف مو
سووحۭ النحاسو لفيفتفغفطح بِمو . وف اء  بف مف رف لف تفشف عف وف لف الفغفنفمو شفيفئا . لف تفرف لف الفبفقفرو وف ائِمو وف لف الفبفهف ائِِه: «لف تفذوِق النحاسو وف عوظفمف ِلِك وف ِر الفمف ى عفنف أفمف فِي نِينفوف

ِ وت مو ِجعو عفنف حو يفرف مو وف يفنفدف ف يفعوودو وف لفِم الحِذي فِي أفيفِديِهمف لفعفلح اح عفِن الظ  ِديئفِة وف اِحۭد عفنف طفِريِقِه الرح ِجعووا كول  وف يفرف ِ بِِشدحةۭ وف وا إِلفى اح خو رو يفصف ائِمو وف الفبفهف وف
نفعفهو. ففغفمح نفعفهو بِِهمف ففلفمف يفصف لحمف أفنف يفصف و عفلفى الشحرتِ الحِذي تفكف ِديئفِة نفِدمف اح عووا عفنف طفِريِقِهِم الرح جف مف رف مف أفنحهو الفهو مف و أفعف أفى اح ا رف ». ففلفمح ِلكف بِِه ففلف نفهف غفضف

ِب إِلفى رف تو إِلفى الفهف ِضي؟ ِلذفِلكف بفادفرف ب  أفلفيفسف هفذفا كفلفِمي إِذف كونفتو بفعفدو فِي أفرف ِ: «آِه يفا رف بت لحى إِلفى الرح صف تفاظف وف ا  شفِديدا  ففاغف ذفِلكف يوونفانف غفمت
يفر  تِي خف وف ذف نفففِسي ِمنتِي لفنح مف ب  خو . ففالنف يفا رف نفاِدم  عفلفى الشحرتِ ِة وف مف حف كفثِيرو الرح ِحيم  بفِطيءو الفغفضفِب وف رف أووف  وف تو أفنحكف إِلفه  رف ِشيشف لفنتِي عفِلمف تفرف
لفسف جف لحة  وف ظف نفعف ِلنفففِسِه هونفاكف مف صف ِدينفِة وف قِيح الفمف لفسف شفرف جف ِدينفِة وف جف يوونفانو ِمنف الفمف رف خف اِب؟». وف وف تفظفتف بِالصح : «هفِل اغف ب  يفاتِي». ففقفالف الرح ِمنف حف

هو ِمنف لتِصف أفِسِه ِليوخف قف يوونفانف ِلتفكوونف ِظلى عفلفى رف تفففعفتف ففوف ب  اِللفهو يفقفِطينفة  ففارف فعفدح الرح ِدينفِة. ففأ دوثو فِي الفمف اذفا يفحف ى مف تحى يفرف لتِ حف ا فِي الظتِ تفهف تفحف
دفثف ِعنفدف حف . وف بفِت الفيفقفِطينفةف ففيفبِسفتف رف ِر في الفغفِد ففضف و دوودفة  ِعنفدف طولووعِ الفففجف حا  عفِظيما . ثومح أفعفدح اح ِل الفيفقفِطينفِة ففرف ِه. ففففِرحف يوونفانو ِمنف أفجف غفمتِ

يفر  ِمنف تِي خف وف : «مف قفالف تف وف وف أفِس يوونفانف ففذفبولف ففطفلفبف ِلنفففِسِه الفمف سو عفلفى رف بفِت الشحمف رف ة  ففضف ارح قِيحة  حف ف أفعفدح ِريحا  شفرف ِس أفنح اح طولووعِ الشحمف
: «أفنفتف ب  ِت». ففقفالف الرح وف تحى الفمف اِب حف وف تفظفتو بِالصح : «اغف ِل الفيفقفِطينفِة؟» ففقفالف اِب ِمنف أفجف وف تفظفتف بِالصح : «هفِل اغف و ِليوونفانف يفاتِي». ففقفالف اح حف

ِة الحتِي ِدينفِة الفعفِظيمف ى الفمف ففقو أفنفا عفلفى نِينفوف . أفففلف أفشف لفۭة هفلفكفتف بِنفتف لفيف لفۭة كفانفتف وف ا الحتِي بِنفتف لفيف بحيفتفهف لف رف ا وف شفِفقفتف عفلفى الفيفقفِطينفِة الحتِي لفمف تفتفعفبف فِيهف
ة  ائِمو كفثِيرف بفهف اِلِهمف وف مف ِمنف ِشمف ة  ِمنف النحاِس الحِذينف لف يفعفِرفوونف يفِمينفهو بفوف ةف رف ثفرو ِمِن اثفنفتفيف عفشفرف ا أفكف دو فِيهف  .«!يووجف

 
صدق ا العظيم  



سورة ميخا

بسم ا الرحمن الرحيم
ا عووا أفي هف مف : اِسف ِليمف شف أوورو ةِ وف آهو عفلفى السحاِمرف لووِك يفهووذفا الحِذي رف قِيحا مو زف حف ازف وف آحف ِ فِي أفيحاِم يووثفامف وف تِيت شف ورف ا الفمو ارف إِلفى ِميخف ِ الحِذي صف بت لو الرح قفوف

كفانِِه جو ِمنف مف رو ب  يفخف ذفا الرح ِسِه. ففإِنحهو هووف لفيفكومو السحيتِدو ِمنف هفيفكفِل قودف ب  شفاِهدا  عف لفيفكوِن السحيتِدو الرح هفا. وف ِملفؤو ضو وف ا الفرف ِغي أفيحتوهف . أفصف ِميعوكومف الش عووبو جف
دفۭر. كول  هفذفا ِمنف نفحف ِ فِي مو نفصفبت اِء الفمو عِ قودحامف النحاِر. كفالفمف يفانو كفالشحمف تفنفشفق  الفِودف تفهو وف ِض ففتفذووبو الفِجبفالو تفحف اِمخِ الفرف ِشي عفلفى شفوف يفمف يفنفِزلو وف وف

شفِليمف! تفففعفاتو يفهووذفا؟ أفلفيفسفتف ِهيف أوورو رف ا ِهيف مو مف ةف! وف ؟ أفلفيفسف هووف السحاِمرف ا هووف ذفنفبو يفعفقووبف . مف ائِيلف رف ِطيحِة بفيفِت إِسف ِل خف ِمنف أفجف ِل إِثفِم يفعفقووبف وف أفجف
كول  طحمو وف وتفِة توحف نفحو ا الفمف اثِيِلهف ِميعو تفمف جف ا. وف ِشفو أوسوسفهف أفكف اِدي وف ا إِلفى الفوف تفهف ارف أولفِقي ِحجف وِم وف غفاِرسف ِللفكورو يحِة مف ِربفة  فِي الفبفرتِ ةف خف عفلو السحاِمرف فجف «ففأ

ِل ذفِلكف أفنووحو انِيفِة تفعوودو!». ِمنف أفجف إِلفى عوقفِر الزح ا وف عفتفهف مف انِيفِة جف ا ِمنف عوقفِر الزح ابا  لفنحهف رف ا خف عفلوهف ا أفجف نفاِمهف ِميعو أفصف جف قو بِالنحاِر وف رف قفاِرهفا توحف أفعف
ا قفدف أفتفتف إِلفى يفهووذفا ففاِء لفنحهف ةو الشتِ ا عفِديمف اتِهف احف حا  كفِرعفاِل النحعفاِم. لفنح ِجرف نفوف ى وف نفعو نفِحيبا  كفبفنفاِت آوف يفانا . أفصف عورف افِيا  وف ِشي حف . أفمف لفِولو أووف وف

بوِري يفا سفاِكنفةف شفافِيرف ةف. اوعف اِب فِي بفيفِت عفففرف ِغي فِي الت رف رح . تفمف تح لف تفبفكووا فِي عفكحاءف وا فِي جف بِرو ِليمف. لف توخف شف لفتف إِلفى بفاِب شفعفبِي إِلفى أوورو صف وف
ا لفنح اتِهف يفرف ِل خف تف لفجف تفمح وثف اغف ارو هو لفنح السحاِكنفةف فِي مف قفامف ذو ِعنفدفكومف مف فيفِصلف يفأفخو حو بفيفِت هفأ . نفوف جو رو انفانف لف تفخف ِجلفة . السحاِكنفةو فِي صف خف يفانفة  وف عورف
ِجدفتف ) لفنحهو فِيِك وو نف يفوف نفِة ِصهف ِطيحۭة ِلبف لو خف . (ِهيف أفوح اِد يفا سفاِكنفةف لفِخيشف وف كفبفةف بِالفجف رف ي الفمف ِليمف. شودتِ شف ِ إِلفى بفاِب أوورو بت لف ِمنف ِعنفِد الرح ا  قفدف نفزف شفرت

ِريشفةف. اِرِث يفا سفاِكنفةف مف . آتِي إِلفيفِك أفيفضا  بِالفوف ائِيلف رف لووِك إِسف ِزيبف كفاِذبفة  ِلمو . تفِصيرو بويووتو أفكف تح شفِة جف ورف لفقا  ِلمو . ِلذفِلكف توعفِطينف إِطف ائِيلف رف ذونووبو إِسف
ففتفِكِرينف يفل  ِللفمو مف قفِد انفتففووا عفنفِك. وف ِر لفنحهو عفتفِك كفالنحسف ِعي قفرف ستِ ِل بفنِي تفنفع ِمِك. وف ي ِمنف أفجف زتِ جو عفاءف وف . كوونِي قفرف ائِيلف رف دو إِسف جف يفأفتِي إِلفى عفدولحمف مف
الفبويووتف ا وف تفِصبوونفهف يفغف قوولف وف تفهوونف الفحو مف يفشف . ففإِنحهو ةِ يفِدِهمف رف بفاحِ يفففعفلوونفهو لفنحهو فِي قودف . فِي نووِر الصح اِجِعِهمف ضف انِِعينف الشحرح عفلفى مف الصح ِل وف بِالفبوطف

نفاقفكومف ةِ بِشفرتۭ لف توِزيلوونف ِمنفهو أفعف : «هفئفنفذفا أفففتفِكرو عفلفى هفِذِه الفعفِشيرف ب  اثفهو. ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف الرح ِميرف اِلنفسفانف وف تفهو وف بفيف لف وف جو ونف الرح ِلمو يفظف ا وف ذوونفهف يفأفخو وف
ابا . بفدفلف نفِصيِب شفعفبِي. كفيففف رف ِربفنفا خف : خف يوقفالو ثفاةۭ وف رف ثفى بِمف يورف ۭو وف جف لفيفكومف بِهف ِم يونفطفقو عف ِديء . «فِي ذفِلكف الفيفوف ان  رف مف خِ لفنحهو زف لوكوونف بِالتحشفامو لف تفسف وف

ووا». لف : «لف تفتفنفبحأ وونف قفائِِلينف ِ. يفتفنفبحأ بت اعفِة الرح مف بفل  فِي نفِصيۭب بفيفنف جف نف يولفِقي حف قوولفنفا». ِلذفِلكف لف يفكوونو لفكف مف تفدتِ حو رف يفنفِزعوهو عفنتِي؟ يفقفِسمو ِللفمو
وف ة  نفحف اِلحف اِلي صف ِ؟ أفهفِذِه أفففعفالوهو؟ «أفلفيفسفتف أفقفوف بت وحو الرح تف رو ى بفيفتف يفعفقووبف هفلف قفصورف سفمح ا الفمو . أفي هف ولو الفعفارو وِر. لف يفزو وونف عفنف هفِذِه الومو يفتفنفبحأ
ِقتفاِل. اِجِعينف ِمنف الف ِمنف الرح أفنِينفِة وف تفاِزينف بِالط مف جف ِب ِمنف الفمو دفاءف عفِن الثحوف . تفنفِزعوونف الرتِ ۭ ِس قفامف شفعفبِي كفعفدووت لفِكنف بِالفمف ِة؟ وف تِقفامف لوكو بِاِلسف نف يفسف مف
ِل ةف. ِمنف أفجف احف اذفهفبووا لفنحهو لفيفسفتف هفِذِه ِهيف الرح وا وف ففاِلِهنح ِزينفتِي إِلفى الفبفِد. «قوومو ذوونف عفنف أفطف . تفأفخو دوونف نِسفاءف شفعفبِي ِمنف بفيفِت تفنفع ِمِهنح رو تفطف

ِكِر لفكفانف هووف نفبِيح هفذفا الشحعفِب! سف الفمو ِر وف مف و لفكف عفِن الفخف ِذبو قفائِل : أفتفنفبحأ الفكفِذِب يفكف يحِ وف هووف سفاِلك  بِالرتِ د  وف الفهفلفكو شفِديد . لفوف كفانف أفحف ِلكو وف اسفۭة توهف نفجف
ِعدف الفففاتِكو عفاهو يفِضج  ِمنف النحاِس. قفدف صف رف سفِط مف ةِ كفقفِطيعۭ فِي وف ِظيرف عا  كفغفنفِم الفحف مف مف عوهو . أفضف ائِيلف رف م  بفِقيحةف إِسف . أفضو ِميعفكف يفا يفعفقووبو عو جف مف «إِنتِي أفجف

سفاءف يفعفقووبف ؤف عووا يفا رو مف : «اسف قولفتو ». وف أفِسِهمف ب  فِي رف الرح مف وف هو امف مف أفمف ِلكوهو تفازو مف يفجف ونف ِمنفهو وف جو رو يفخف ونف ِمنف الفبفاِب وف يفعفبورو ونف وف هو. يفقفتفِحمو امف أفمف
الحِذينف . وف مف عفنف ِعظفاِمِهمف هو مف لفحف مف وف لوودفهومف عفنفهو ِحبتِينف الشحرح النحاِزِعينف جو الفمو يفرف وف بفِغِضينف الفخف ؟ الفمو قح . أفلفيفسف لفكومف أفنف تفعفِرفووا الفحف ائِيلف رف اةف بفيفِت إِسف قوضف وف
ونف إِلفى خو رو سفِط الفِمقفلفى». ِحينفئِۭذ يفصف ِم فِي وف اللححف كف ِر وف ا فِي الفِقدف قتِقوونف كفمف يوشف مف وف هو ونف ِعظفامف مو شتِ يوهف مف وف نفهو شوطوونف ِجلفدفهومف عف يفكف مف شفعفبِي وف يفأفكولوونف لفحف

ب  عفلفى الفنفبِيفاِء الحِذينف يوِضل ونف شفعفبِي الحِذينف . هفكفذفا قفالف الرح مف الفهو مف ا أفسفاءووا أفعف قفِت كفمف مف فِي ذفِلكف الفوف هو عفنفهو هف جف تورو وف مف بفلف يفسف ِ ففلف يوِجيبوهو بت الرح
يفا. ظفلفم  لفكومف بِدووِن ؤف لفة  بِلف رو با : «ِلذفِلكف تفكوونو لفكومف لفيف رف لفيفِه حف ونف عف اِهِهمف شفيفئا  يفففتفحو عفلو فِي أفففوف الحِذي لف يفجف : سفلفم ! وف يونفادوونف نفانِِهمف وف فسف يفنفهفشوونف بِأ

اب  ِمنف وف مف لفنحهو لفيفسف جف اِربفهو مف شفوف يوغفط ونف كول هو افوونف وف لو الفعفرح جف يفخف ونف وف اؤو ى الرح زف . ففيفخف ارو لفيفِهِم النحهف ِلمو عف يوظف سو عفِن الفنفبِيفاِء وف تفِغيبو الشحمف اففۭة. وف ِعرف
اةف بفيفِت قوضف سفاءف بفيفِت يفعفقووبف وف ؤف عووا هفذفا يفا رو مف ِطيحتِِه. اِسف ائِيلف بِخف رف إِسف بِِه وف بتِرف يفعفقووبف بِذفنف بفأفسا  ِلوخف قتا  وف حف ِ وف بت وحِ الرح ةف رو لن  قووح ِ». لفِكنحنِي أفنفا مف اح
ا نفتوهف كفهف ةِ وف وف شف هفا يفقفضوونف بِالرح سفاؤو ؤف لفِم. رو ِليمف بِالظ  شف أوورو اِء وف مف نف بِالدتِ يفوف تفِقيۭم. الحِذينف يفبفنوونف ِصهف سف ونف كولح مو جو ِ يوعفوت قح وف هوونف الفحف رف ائِيلف الحِذينف يفكف رف إِسف
!» ِلذفِلكف بِسفبفبِكومف لفيفنفا شفر  سفِطنفا؟ لف يفأفتِي عف ب  فِي وف : «أفلفيفسف الرح ِ قفائِِلينف بت كحلوونف عفلفى الرح هومف يفتفوف ِة وف هفا يفعفِرفوونف بِالفِفضح أفنفبِيفاؤو ةِ وف رف ونف بِالوجف يوعفلتِمو

أفِس ِ يفكوونو ثفابِتا  فِي رف بت بفلف بفيفِت الرح يفكوونو فِي آِخِر الفيحاِم أفنح جف ۭر. وف عف اِمخف وف بفلو الفبفيفِت شفوف جف با  وف ِليمو ِخرف شف تفِصيرو أوورو قفۭل وف نو كفحف يفوف توففلفحو ِصهف
نفا إِلفى بفيفِت إِلفِه يفعفقووبف ففيوعفلتِمف ِ وف بت بفِل الرح عفدف إِلفى جف : «هفلومح نفصف يفقوولوونف ة  وف م  كفثِيرف تفِسيرو أومف . وف ِري إِلفيفِه شوعووب  تفجف قف التتِلفِل وف تفِفعو ففوف يفرف الفِجبفاِل وف

ۭم قفِويحۭة . يونفِصفو ِلومف ِ. ففيفقفِضي بفيفنف شوعووۭب كفثِيِرينف بت ةو الرح ِليمف كفِلمف شف ِمنف أوورو جو الشحِريعفةو وف رو نف تفخف يفوف لوكف فِي سوبوِلِه». لفنحهو ِمنف ِصهف نفسف قِِه وف ِمنف طورو
تف اِحۭد تفحف ِلسوونف كول  وف ا بفعفدو. بفلف يفجف بف فِي مف رف ونف الفحف لف يفتفعفلحمو ۭة سفيففا  وف ة  عفلفى أومح ففعو أومح . لف تفرف نفاِجلف مف مف هو احف ِرمف مف ِسكفكا  وف بفعوونف سويووففهو ةۭ ففيفطف بفِعيدف

ِم لوكو بِاسف نو نفسف نفحف ِم إِلفِهِه وف اِحۭد بِاسف لوكوونف كول  وف ِميعف الش عووِب يفسف لحمف. لفنح جف نووِد تفكف ِ الفجو بت ِعبو لفنح ففمف رف نف يورف لف يفكوونو مف تف تِينفتِِه وف تفحف تِِه وف مف كفرف
عفلو الظحاِلعفةف بفِقيحة  أفجف ا وف تو بِهف رف رف الحتِي أفضف ودفةف وف رو طف م  الفمف أفضو عو الظحاِلعفةف وف مف ب  أفجف ِم يفقوولو الرح الفبفِد. «فِي ذِلكف الفيفوف ِر وف ِ إِلفِهنفا إِلفى الدحهف بت الرح

يفِجيءو نف إِلفيفِك يفأفتِي. وف يفوف ةف بِنفِت ِصهف جف الفقفِطيعِ أفكفمف أفنفتف يفا بورف نف ِمنف النف إِلفى الفبفِد. وف يفوف بفِل ِصهف لفيفِهمف فِي جف ب  عف ِلكو الرح يفمف ة  قفِويحة  وف اةف أومح قفصف الفمو وف
ففِعي يِ ادف اِلدفةِ؟ تفلفوح الفوف ع  كف جف ذفِك وف تحى أفخف ِك حف ِشيرو ِلك  أفمف هفلفكف مو اخا ؟ أفلفيفسف فِيِك مف ِخينف صورف رو اذفا تفصف شفِليمف». افلنف ِلمف لفكو بِنفِت أوورو لو مو مو الفوح كف الفحو

ب  ِمنف يفِد . هونفاكف يفففِديِك الرح . هونفاكف تونفقفِذينف تفأفتِينف إِلفى بفابِلف يحِة وف كونِينف فِي الفبفرتِ تفسف ِدينفِة وف ِجينف ِمنف الفمف رو اِلدفةِ لفنحِك النف تفخف الفوف نف كف يفوف يفا بِنفتف ِصهف
لف ِ وف بت هومف لف يفعفِرفوونف أفففكفارف الرح ». وف نف يفوف سف عويوونونفا فِي ِصهف لفتفتفففرح : «ِلتفتفدفنحسف وف ة  الحِذينف يفقوولوونف م  كفثِيرف لفيفِك أومف عفتف عف تفمف النف قفِد اجف دفائِِك. وف أفعف

اسا  ا نوحف عفلوهف لفففِك أفجف أفظف ِديدا  وف نفِك حف عفلو قفرف نف لفنتِي أفجف يفوف دووِسي يفا بِنفتف ِصهف ۭم إِلفى الفبفيفدفِر. «قووِمي وف زف مف كفحو عفهو مف دفهو إِنحهو قفدف جف ونف قفصف مو يفففهف
سفة . لفيفنفا ِمتفرف يووِش! قفدف أفقفامف عف يحِشينف يفا بِنفتف الفجو ِض» افلنف تفتفجف مف ِلسفيتِِد كولتِ الفرف تفهو وف ثفرف ِ وف بت مف ِللرح تفهو مو غفنِيمف رتِ أوحف ِقينف شوعووبا  كفثِيِرينف وف حف ففتفسف

جو ِلي رو ة  أفنف تفكوونِي بفيفنف أولووِف يفهووذفا ففِمنفِك يفخف ِغيرف أفنفِت صف اتفةف وف ِف أفففرف ِم ا أفنفِت يفا بفيفتف لفحف ِه. «أفمح دتِ ائِيلف بِقفِضيۭب عفلفى خف رف ِربوونف قفاِضيف إِسف يفضف
ِجعو بفِقيحةو اِلدفة  ثومح تفرف لفدفتف وف ا تفكوونو قفدف وف مف إِلفى ِحينفمف هو لتِمو ِل». ِلذفِلكف يوسف نفذو أفيحاِم الفزف قفِديِم مو نفذو الف هو مو اِرجو خف مف ائِيلف وف رف لتِطا  عفلفى إِسف تفسف الحِذي يفكوونو مو

يفكوونو هفذفا ِض. وف . لفنحهو النف يفتفعفظحمو إِلفى أفقفاِصي الفرف يفثفبوتوونف ِ إِلفِهِه وف بت ِم الرح ِة اسف ِ بِعفظفمف بت ةِ الرح رف عفى بِقودف يفرف يفِقفو وف . وف ائِيلف رف تِِه إِلفى بفنِي إِسف وف إِخف



ضف أفش ورف بِالسحيفِف عوونف أفرف اِء النحاِس ففيفرف رف انِيفة  ِمنف أومف ثفمف عفاةۭ وف لفيفِه سفبفعفةف رو إِذفا دفاسف فِي قوصووِرنفا نوِقيمو عف ِضنفا وف لف أفش ورو فِي أفرف سفلفما . إِذفا دفخف
سفِط شوعووۭب كفثِيِرينف كفالنحدفى ِمنف تفكوونو بفِقيحةو يفعفقووبف فِي وف نفا. وف ومف إِذفا دفاسف توخو نفا وف ضف لف أفرف فوذو ِمنف أفش ورف إِذفا دفخف ا ففيفنف ابِهف ودف فِي أفبفوف رو ضف نِمف أفرف وف
سفِط شوعووۭب كفثِيِرينف ِم فِي وف تفكوونو بفِقيحةو يفعفقووبف بفيفنف الومف بِرو ِلبفنِي الفبفشفِر. وف لف يفصف تفِظرو إِنفسفانا  وف ِب الحِذي لف يفنف ابِِل عفلفى الفعوشف الفوف ِ كف بت ِعنفِد الرح

بفِغِضيكف تفِفعف يفدوكف عفلفى مو نف يونفِقذو. ِلتفرف لفيفسف مف يفففتفِرسو وف عفاِن الفغفنفِم الحِذي إِذفا عفبفرف يفدووسو وف ِر كفِشبفِل الفسفِد بفيفنف قوطف عف وِش الفوف حو كفالفسفِد بفيفنف وو
ِدمو كولح أفهف ِضكف وف دونف أفرف أفقفطفعو مو . وف بفاتِكف كف رف أوبِيدو مف سفِطكف وف يفلفكف ِمنف وف ب  أفنتِي أفقفطفعو خف ِم يفقوولو الرح يفكوونو فِي ذفِلكف الفيفوف ! «وف دفائِكف يفنفقفِرضف كول  أفعف وف

ا بفعفدو. ِل يفدفيفكف فِي مف دو ِلعفمف جو سفِطكف ففلف تفسف ابفكف ِمنف وف أفنفصف وتفةف وف نفحو اثِيلفكف الفمف أفقفطفعو تفمف . وف لف يفكوونو لفكف عفائِفوونف رف ِمنف يفِدكف وف حف أفقفطفعو الستِ . وف حوصوونِكف
غفيفۭظ ۭب وف بِغفضف . وف دونفكف أوبِيدو مو سفِطكف وف اِريفكف ِمنف وف أفقفلفعو سفوف وف

ا  ِ أفيحتوهف بت ةف الرح ِعي خوصوومف مف . اِسف تفكف وف عِ التتِلفلو صف مف لفتفسف اِصمف لفدفى الفِجبفاِل وف : «قومف خف ب  ا قفالفهو الرح عووا مف مف عووا». اِسف مف ِم الحِذينف لفمف يفسف أفنفتفِقمو ِمنف الومف
دف هف ؟ اشف توكف رف جف اذفا أفضف بِمف نفعفتو بِكف وف اذفا صف . «يفا شفعفبِي مف ائِيلف رف اِكمو إِسف هووف يوحف عف شفعفبِِه وف ة  مف ِ خوصوومف بت ةف. ففإِنح ِللرح ِض الدحائِمف يفا أوسوسف الفرف الفِجبفالو وف
رف بفالفقو اذفا تفآمف . يفا شفعفبِي اذفكورف بِمف يفمف رف مف ونف وف هفارو وسفى وف كف مو امف سفلفتو أفمف أفرف توكف ِمنف بفيفِت الفعوبووِديحِة وف ففكفكف رف وف ِض ِمصف توكف ِمنف أفرف عفدف ! إِنتِي أفصف عفلفيح

ِ؟ هفلف نِي ِلِللفِه الفعفِليت أفنفحف ِ وف بت مو إِلفى الرح ِ». بِمف أفتفقفدح بت ادفةف الرح اِل - ِلتفعفِرفف إِجف يمف إِلفى الفِجلفجف ابفهو بفلفعفامو بفنو بفعوورف - ِمنف ِشطتِ اذفا أفجف بِمف وآبف وف ِلكو مو مف
سفِدي عفنف ةف جف رف عفِصيفتِي ثفمف ِري عفنف مف ِطي بِكف يفۭت؟ هفلف أوعف اِر زف اِت أفنفهف بفوف ولووِف الفِكبفاِش بِرف ب  بِأ نفاِء سفنفۭة؟ هفلف يوسفر  الرح وۭل أفبف قفاۭت بِعوجو رف حف مو بِمو أفتفقفدح

. عف إِلفِهكف اِضعا  مف تفوف لوكف مو تفسف ةف وف مف حف توِحبح الرح قح وف نفعف الفحف ب  إِلح أفنف تفصف لوبوهو ِمنفكف الرح اذفا يفطف مف اِلح  وف ا هووف صف ا اِلنفسفانو مف كف أفي هف بفرف ِطيحِة نفففِسي؟ قفدف أفخف خف
لفعوونفة ؟ ة  مف إِيففة  نفاقِصف يِر بفعفدو كونووزو شفرتۭ وف رتِ هو. أففِي بفيفِت الشتِ سفمف نف رف مف عووا ِللفقفِضيِب وف مف : «اِسف كف مف ى اسف ةو تفرف مف الفِحكف ِدينفِة وف ِ يونفاِدي ِللفمف بت تو الرح صفوف

فنفا . ففأ مف فِي ففِمِهمف غفاش  ِلسفانفهو ونف بِالفكفِذِب وف ا يفتفكفلحمو سوكحانفهف لنوونف ظولفما  وف هفا مف نِيفاءف ؟ ففإِنح أفغف عفايِيِر الفِغشتِ عف ِكيِس مف مف اِزيِن الشحرتِ وف وف عف مف كحى مف هفلف أفتفزف
ففعوهو يِه أفدف الحِذي تونفجتِ ي وف لف تونفجتِ لو وف توعفزتِ . وف فِكف وف وعوكف فِي جف جو بفعو وف لف تفشف . أفنفتف تفأفكولو وف طفايفاكف ِل خف ِربا  ِمنف أفجف خف ففاِء مو ةف الشتِ كف عفِديمف وحف رو عفلفتو جو قفدف جف

ِميعو جف ِري» وف ائِضو «عومف ففظو ففرف توحف را . وف مف بو خف رف لف تفشف سولفففة  وف يفۭت وف لف تفدحِهنو بِزف توونا  وف يف دو. أفنفتف تفدووسو زف صو لف تفحف عو وف رف إِلفى السحيفِف. أفنفتف تفزف
نفى تو كفجف يفل  ِلي لفنتِي ِصرف ِملوونف عفارف شفعفبِي». وف ِفيِر ففتفحف ا ِللصح سوكحانفهف اِب وف رف كف ِللفخف لتِمف اتِِهمف ِلكفيف أوسف شوورف لوكوونف بِمف تفسف » وف آبف اِل بفيفِت «أفخف مف أفعف

مف ِميعوهو تفِقيم  بفيفنف النحاِس. جف سف لفيفسف مو ِض وف ا نفففِسي. قفدف بفادف التحِقي  ِمنف الفرف تفهف تفهف ةف تِينفۭة اشف لف بفاكوورف ِل وف ِة الفِقطفاِف. لف عونفقوودف ِللفكف صفاصف يفِف كفخو الصح
ى نفففِسِه وف م  بِهف لتِ تفكف الفكفبِيرو مو ِديحِة وف الفقفاِضي طفاِلب  بِالفهف ئِيسو وف تفاِن. الرح تفِهدف جف مف بفعفضا  بِشفبفكفۭة. افلفيفدفاِن إِلفى الشحرتِ مو هو طفادوونف بفعفضو اِء يفصف مف نوونف ِللدتِ مو يفكف

اِحبا . لف . لف تفأفتفِمنووا صف مف تِبفاكوهو . النف يفكوونو ارف اءف اقِبِيكف ِعقفابوكف قفدف جف رف مف مو ِك! يفوف مف ِمنف ِسيفاجِ الشحوف لوهو دف أفعف سفجِ وف مف ِمثفلو الفعفوف سفنوهو ا. أفحف شوونفهف ففيوعفكتِ
ا اتِهف مف الفكفنحةف عفلفى حف ا وف هف ة  عفلفى أومتِ الفبِنفتف قفائِمف تفِهين  بِالفِب وف سف . لفنح اِلبفنف مو نِكف طفِجعفِة فِي ِحضف ابف ففِمكف عفِن الفموضف ففظف أفبفوف ِديۭق. احف تفثِقووا بِصف
تو أفقوومو. إِذفا تِي. إِذفا سفقفطف تِي بِي يفا عفدووح مف عونِي إِلفِهي. لف تفشف مف لفِصي. يفسف بِرو ِللفِه خف بح أفصف اقِبو الرح لفِكنحنِي أورف لو بفيفتِِه. وف دفاءو اِلنفسفاِن أفهف أفعف وف

فنفظورو نِي إِلفى الن وِر. سفأ ِرجو قتِي. سفيوخف ِريف حف يوجف ايف وف وف تحى يوِقيمف دفعف طفأفتو إِلفيفِه حف ِ لفنتِي أفخف بت تفِملو غفضفبف الرح ب  نوور  ِلي. أفحف ِة ففالرح لفمف لفسفتو فِي الظ  جف
مف ِس كفِطيِن الفِزقحِة. يفوف ا. النف تفِصيرو ِللدحوف اِن إِلفيفهف يفنفايف سفتفنفظورف ب  إِلفهوِك؟» عف قفائِلفةو ِلي: «أفيفنف هووف الرح يو الف ا الفِخزف يهف تِي ففيوغفطتِ ى عفدووح تفرف هو. وف بِرح
ِمنف ِر. وف ِر إِلفى الفبفحف ِمنف الفبفحف ِر. وف رف إِلفى النحهف ِمنف ِمصف رف وف دوِن ِمصف مو م  يفأفتوونف إِلفيفِك ِمنف أفش ورف وف مف يفبفعودو الفِميعفادو. هووف يفوف بِنفاِء ِحيطفانِِك ذفِلكف الفيفوف

دفهفا فِي حف اثِكف سفاِكنفة  وف اكف شفعفبفكف غفنفمف ِميرف عف بِعفصف . اِرف ِر أفففعفاِلِهمف ِل ثفمف ا ِمنف أفجف بفِب سوكحانِهف ِربفة  بِسف ضو خف لفِكنف تفِصيرو الفرف بفِل. وف بفِل إِلفى الفجف الفجف
لوونف ِمنف كولتِ جف يفخف مو وف . يفنفظورو الومف ائِبف رف أوِريِه عفجف ِض ِمصف وِجكف ِمنف أفرف رو فيحاِم خو أ فيحاِم الفِقدفِم. كف أ ِجلفعفادف كف عف فِي بفاشفانف وف ِل. ِلتفرف مف سفِط الفكفرف ۭر فِي وف عف وف
صوونِِهمف يفأفتوونف دفةِ ِمنف حو عف ونف بِالرتِ جو رو ِض. يفخف اِحِف الفرف وف يحِة كفزف ابف كفالفحف سوونف الت رف . يفلفحف مف م  آذفانوهو تفصو اِهِهمف وف مف عفلفى أفففوف عوونف أفيفِديفهو . يفضف ِشِهمف بفطف
بفهو ففإِنحهو يوسفر  ففظو إِلفى الفبفِد غفضف اثِِه! لف يفحف افِح  عفِن الذحنفِب ِلبفِقيحِة ِميرف صف نف هووف إِلفه  ِمثفلوكف غفافِر  اِلثفمف وف . مف افوونف ِمنفكف يفخف ِ إِلفِهنفا وف بت ِب إِلفى الرح عف بِالر 
لفففتف ِلبفائِنفا اِهيمف اللحتفيفِن حف أفففةف ِلبفرف الرح انفةف ِليفعفقووبف وف نفعو الفمف . تفصف طفايفاهومف ِميعو خف ِر جف اِق الفبفحف مف حو فِي أفعف رف توطف نفا وف نفا يفدووسو آثفامف مو حف أفففِة. يفعوودو يفرف بِالرح

ِم ِقدف نفذو أفيحاِم الف .مو
صدق ا العظيم



سورة ناحوم
بسم ا الرحمن الرحيم

بفهو افِظ  غفضف حف بفِغِضيِه وف نفتفِقم  ِمن مو ب  مو ۭط. الرح ذوو سفخف نفتفِقم  وف ب  مو نفتفِقم . الرح مو ب  إِلفه  غفيوور  وف ِ: افلرح ومف الفلفقووِشيت يفا نفاحو ؤف ى. ِسففرو رو ي  عفلفى نِينفوف حف وف
لفيفِه. ابو غوبفارو ِرجف السححف فِي الفعفاِصِف طفِريقوهو وف بفعفِة وف وف ب  فِي الزح ئو الفبفتحةف. الرح لفِكنحهو لف يوبفرتِ ةِ وف رف عفِظيمو الفقودف ِب وف ب  بفِطيءو الفغفضف ائِِه. الرح دف علفى أفعف
ففعو ِمنف ضو تورف الفرف التتِلفلو تفذووبو وف فو ِمنفهو وف جو . افلفِجبفالو تفرف بولو رو لوبفنفانف يفذف هف زف لو وف مف الفكفرف بولو بفاشفانو وف اِر. يفذف ِميعف الفنفهف فتِفو جف يوجف فوهو وف رف ففيونفشتِ تفِهرو الفبفحف يفنف

اِلح  ِدمو ِمنفهو. صف ورو تفنفهف خو الص  بِِه؟ غفيفظوهو يفنفسفِكبو كفالنحاِر وف ِ غفضف وت مو نف يفقوومو فِي حو مف ِطِه وف امف سفخف نف يفِقفو أفمف كول  السحاِكنِينف فِيِه. مف الفعفالفمو وف ِهِه وف جف وف
مف ظفلفم . هو يفتفبفعوهو دفاؤو أفعف ا وف ِضِعهف وف ا  ِلمف نفعو هفلفكا  تفامت لِكنف بِطووففاۭن عفابِۭر يفصف لفيفِه. وف ِلينف عف كتِ تفوف هووف يفعفِرفو الفمو يِق وف ِم الضح ن  فِي يفوف . ِحصف ب  هووف الرح

ِرِهمف مف انوونف كفِمنف خف رف سفكف ِك وف تفبِكوونف ِمثفلف الشحوف شف هومف مو مف وف تفيفِن. ففإِنحهو رح يقو مف ا . لف يفقوومو الضتِ انِع  هفلفكا  تفامت ِ؟ هووف صف بت ونف عفلفى الرح اذفا تفففتفِكرو مف
كفثِيِرينف هفكفذفا : «إِنف كفانووا سفاِلِمينف وف ب  ِشيرو بِالفهفلفِك. هفكفذفا قفالف الرح ا  الفمو ِ شفرت بت ففتفِكرو عفلفى الرح جف الفمو رف اِل. ِمنفِك خف الفقفشتِ الفيفابِِس بِالفكفمف كفلوونف كف يوؤف
ِمكف عو ِمِن اسف رف : «لف يوزف ب  صفى عفنفكف الرح لِكنف قفدف أفوف بوطفِك». وف أفقفطفعو رو نفِك وف هو عف ِسرو نِيرف النف أفكف لفلفتوِك. لف أوِذل ِك ثفانِيفة . وف . أفذف بورو ونف ففيفعف ز  كفذفا يوجف ففهف

نفاۭد ۭر مو بفشتِ ا مو ذفا عفلفى الفِجبفاِل قفدفمف ِقيرا ». هووف تف حف كف لفنحكف ِصرف عفلوهو قفبفرف بووكفةف. أفجف سف الفمف وتفةف وف نفحو اثِيلف الفمف ا بفعفدو. إِنتِي أفقفطفعو ِمنف بفيفِت إِلفِهكف التحمف فِي مف
ضف كول هو . قفِد انفقفرف ِلكو هف ِك ففإِنحهو لف يفعوودو يفعفبورو فِيِك أفيفضا  الفمو فِي نوذوورف يفادفِك. أفوف  .بِالسحلفِم: عفيتِِدي يفا يفهووذفا أفعف

ِة ةف يفعفقووبف كفعفظفمف د  عفظفمف بح يفرو ا . ففإِنح الرح ةف ِجدت ِن الفقووح كتِ يفِن. مف قفوف ِد الفحف . شفدتِ اقِِب الطحِريقف . رف نف ِس الفِحصف رو ِهِك. احف جف عفةو عفلفى وف تفففعفِت الفِمقفمف قفِد ارف
ِم كفبفاتو بِنفاِر الففوولفِذ فِي يفوف رف . الفمف ِمِزي ونف يفِش قِرف الو الفجف . ِرجف ر  مح حف اِلِه مو سو أفبفطف . تورف وِمِهمف بفانف كورو أفتفلففووا قوضف لفبووهومف وف ائِيلف لفنح السحاِلبِينف قفدف سف رف إِسف

ونف هو. يفتفعفثحرو اءف وِق. يفذفكورو عوظفمف ِري كفالفبورو . تفجف ابِيحف هفا كفمفصف نفظفرو اِت. مف اكفضو فِي السحاحف بفاتو فِي الفِزقحِة. تفتفرف كف رف . تفِهيجو الفمف تفز  وو يفهف السحرف دفاِدِه. وف إِعف
ا اِريهف وف جف . وف ِلعفتف . أوطف هوصحبو قفِد انفكفشفففتف . وف رو قفدف ذفابف الفقفصف تف وف ففتفحف اِر انف ابو الفنفهف سفةو. أفبفوف ِت الفِمتفرف قفدف أوقِيمف ِرعوونف إِلفى سووِرهفا وف . يوسف يِِهمف شف فِي مف

بووا . اِنفهف لفتفِفت  لف مو . «قِفووا قِفووا!» وف مو النف هفاِربوونف لفِكنحهو نفذو كفانفتف وف اۭء مو كفِة مف ى كفبِرف نِينفوف . وف اِربفاۭت عفلفى صودووِرِهنح اِم ضف مف ِت الفحف وف تفئِن  كفصف
قفۭو. ع  فِي كولتِ حف جف وف كفۭب وف اءو رو تِخف ارف قفلفب  ذفائِب  وف اب  وف رف خف لفء  وف خف اغ  وف ۭء. ففرف تفاعۭ شفيف ةِ ِمنف كولتِ مف ِف ِللفكفثفرف ايفةف ِللت حف بووا ذفهفبا  ففلف نِهف ة . انفهف فِضح

. الفسفدو فو ِ وت نف يوخف لفيفسف مف ِشبفلو الفسفِد وف ةو وف اللحبفوف ِشي الفسفدو وف يفثو يفمف بفاِل الوسووِد؟ حف عفى أفشف رف مف ى الوسووِد وف أفوف ة . أفيفنف مف رف مف عو حو مف ِميِعِهمف تفجف هو جف جو أفوف وف
ِرقو وحف نووِد. ففأ ب  الفجو لفيفِك يفقوولو رف سفاۭت. «هفا أفنفا عف ففتفرف آِويفهو مو مف ائِسف وف اتِِه ففرف غفارف ف مف لف تحى مف ِل لفبفواتِِه حف انِقو لفجف الفخف ائِِه وف اجِة ِجرف ففتفِرسو ِلحف الفمو

لنفة  كفِذبا  ا مف اِء. كول هف مف ِدينفِة الدتِ يفل  ِلمف سولوِك».  وف تو رو عو أفيفضا  صفوف مف لف يوسف ائِسفِك وف ِض ففرف أفقفطفعو ِمنف الفرف ا السحيففو وف بفالوِك يفأفكولوهف أفشف انا  وف كفبفاتِِك دوخف رف مف
بفِريقو لفِهيبو السحيفِف وف سفان  تفنفهفضو وف فورف كفبفات  تفقفِفزو وف رف مف ب  وف يفل  تفخو خف شفِة الفبفكفِر وف عف تو رف صفوف تو السحوِط وف وف . صف اسو ولو اِلففتِرف فا . لف يفزو طف خف وف

ما  ِر الفبفائِعفِة أومف حف اِحبفِة الستِ اِل صف مف سفنفِة الفجف انِيفِة الفحف ِل ِزنفى الزح . ِمنف أفجف ثفثِِهمف ونف بِجو ثفِث. يفعفثورو ايفةف ِللفجو لف نِهف ةو قفتفلفى وف ففرف وف ى وف حف رف ةو جف كفثفرف حِ وف مف الر 
حو رف أفطف يفِك. وف اِلكف ِخزف مف الفمف تفِك وف رف مف عفوف أوِري الومف ِهِك وف جف ِق وف يفالفِك إِلفى ففوف ِشفو أفذف فكف نووِد ففأ ب  الفجو لفيفِك يفقوولو رف ِرهفا. «هفئفنفذفا عف قفبفائِلف بِِسحف بِِزنفاهفا وف

لوبو لفِك ا: ِمنف أفيفنف أفطف ثِي لفهف نف يفرف ى مف ِربفتف نِينفوف : خف يفقوولو بو ِمنفِك وف رو اِك يفهف نف يفرف يفكوونو كول  مف ة . وف عفلوِك ِعبفرف أفجف أوِهينوِك وف سفاخا  وف لفيفِك أفوف عف
عف ا مف توهف هفا؟ كووش  قووح ِر سوورو ِمنف الفبفحف ِر وف نو الفبفحف ا الفِميفاهو الحتِي ِهيف ِحصف لفهف وف اِر حف اِلسفِة بفيفنف الفنفهف ونف الفجف لو ِمنف نووف أفمو ؟». هفلف أفنفِت أفففضف ينف عفزتِ مو

عفلفى ِميعِ الفِزقحِة وف أفِس جف تف فِي رف مف طتِ ا حو ففالوهف أفطف نفففى بِالسحبفيِ وف ضفتف إِلفى الفمف عوونفتفِك. ِهيف أفيفضا  قفدف مف لووبِيمو كفانووا مف ايفة . فووط  وف لفيفسفتف نِهف رف وف ِمصف
ِميعو . جف ِ نا  بِسفبفِب الفعفدووت لوبِينف ِحصف افِيفة . أفنفِت أفيفضا  تفطف . تفكوونِينف خف كفِرينف قويووِد. أفنفِت أفيفضا  تفسف ا تفقفيحدووا بِالف ائِهف ِميعو عوظفمف جف عفة  وف ا أفلفقووا قورف افِهف رف أفشف
ِضِك. تفأفكولو النحارو ابو أفرف دفائِِك أفبفوف ففتِحو لفعف سفِطِك. تفنف ذفا شفعفبوِك نِسفاء  فِي وف قوطو فِي ففِم الِكِل. هووف تف تفسف زح اِكيِر إِذفا انفهف ارو تِيۭن بِالفبفوف جف قِلفِعِك أفشف

. يفقفطفعوِك . هونفاكف تفأفكولوِك نفار  ِلِحي الفِملفبفنف دووِسي فِي الفِملفِط. أفصف يِن وف ِلي فِي الطتِ خو ِلِحي قِلفعفِك. ادف اِر. أفصف اء  ِللفِحصف تفِقي ِلنفففِسِك مف غفاِليقفِك. اِسف مف
. تف طفارف تف وف نححف غفاءو جف اِء. الفغفوف وِم السحمف ثفرف ِمنف نوجو ِك أفكف ارف ِت توجح ثفرف اِد. أفكف رف غفاِء. تفعفاظفِمي كفالفجف الفغفوف غفاِء. تفكفاثفِري كف . يفأفكولوِك كفالفغفوف سفيفف 

. نفِعسفتف ا أفيفنف هووف كفانوهف فو مف لف يوعفرف سو ففتفِطيرو وف ِرقو الشحمف ِد. توشف ِم الفبفرف اِن فِي يفوف رف دف الحِة عفلفى الفجو اِد الفحف رف لفِة الفجف جف رف لفتوِك كفحف وو اِد وف رف ِك كفالفجف سفاؤو ؤف رو
ففاِء. كول  كف عفِديمو الشتِ حو رف . جو بفر  ِلنفِكسفاِركف . لفيفسف جف عو مف نف يفجف لف مف . تفشفتحتف شفعفبوكف عفلفى الفِجبفاِل وف كف اؤو عفتف عوظفمف طفجف . اضف ِلكف أفش ورف عفاتوكف يفا مف رو

اِم؟ كف عفلفى الدحوف رح شفر  نف لفمف يفمو لفيفكف لفنحهو عفلفى مف فيفِديِهمف عف فتِقوونف بِأ كف يوصف بفرف عوونف خف مف  الحِذينف يفسف
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سورة حبقوق
بسم ا الرحمن الرحيم

توبفِصرو ؟ ِلمف توِرينِي إِثفما  وف لتِصو أفنفتف لف توخف لفِم وف خو إِلفيفكف ِمنف الظ  رو ؟ أفصف عو مف أفنفتف لف تفسف عوو وف ب  أفدف تفى يفا رف تحى مف : حف بفق وقو النحبِي  آهو حف يو الحِذي رف حف افلفوف
يرف يوِحيطو رتِ مو بفتحة  لفنح الشتِ كف جو الفحو رو لف يفخف دفِت الشحِريعفةو وف مف ا؟ ِلذفِلكف جف ةو نفففسفهف مف اصف خف ففعو الفمو تفرف ام  وف دوثو ِخصف يفحف ظولفم  وف اب  وف تِصف قودحاِمي اغف را  وف وف جف

بِرف قوونف بِِه إِنف أوخف دتِ ل  فِي أفيحاِمكومف لف توصف ة . لفنتِي عفاِمل  عفمف يفرف وا حف يحرو تفحف وا وف أفبفِصرو ِم وف وا بفيفنف الومف جا . «اونفظورو عفوح مو مو كف جو الفحو رو يِق ففِلذفِلكف يفخف دتِ بِالصتِ
ا وففة . ِمنف قِبفِل نفففِسهف خو مف ا. ِهيف هفائِلفة  وف سفاِكنف لفيفسفتف لفهف ِلكف مف ِض ِلتفمف اِب الفرف ةف السحاِلكفةف فِي ِرحف قفاِحمف ةف الف رح ةف الفمو ِقيم  الفِكلفدفانِيتِينف الومح ئفنفذفا مو بِِه. ففهف

ِرعِ سف ِر الفمو ونف كفالنحسف يفِطيرو يفأفتوونف ِمنف بفِعيۭد وف ونف وف ا يفنفتفِشرو سفانوهف فورف سفاِء وف د  ِمنف ِذئفاِب الفمف أفحف وِر وف عو ِمنف الن مو رف ا أفسف لوهف يف خف ا. وف لفلوهف جف ا وف هف مو كف جو حو رو يفخف
كو حف تفضف ا. وف كفة  لفهف سفاءو ِضحف ؤف الر  لووِك وف رو ِمنف الفمو خف ِهيف تفسف ِل. وف مف عوونف سفبفيا  كفالرح مف يفجف وِهِهمف إِلفى قودحاۭم وف جو نفظفرو وو لفِم. مف مف ِللظ  ِل. يفأفتوونف كول هو إِلفى الفكف
ب  إِلفِهي قود وِسي؟ لف ِل يفا رف نفذو الفزف تف أفنفتف مو ا». أفلفسف ا إِلفهوهف توهف تفأفثفمو. هفِذِه قووح ا ففتفعفبورو وف هف وحو ذوهو. ثومح تفتفعفدحى رو تفأفخو ابف وف مو الت رف ِ توكفوت ۭن وف عفلفى كولتِ ِحصف
ِر ففِلمف تفنفظورو إِلفى وف تفِطيعو النحظفرف إِلفى الفجف لف تفسف ا الشحرح وف رو ِمنف أفنف تفنفظورف هف نفاكف أفطف ا. عفيف تفهف رو ِللتحأفِديِب أفسحسف يفا صفخف ا وف عفلفتفهف ِم جف كف ب  ِللفحو . يفا رف وتو نفمو

طفادوهومف تفصف ا وف هف ِلعو الفكولح بِِشصتِ ا. توطف بحابفاۭت لف سولفطفانف لفهف ِر كفدف ِك الفبفحف عفلو النحاسف كفسفمف تفجف نف هووف أفبفر  ِمنفهو؟ وف يرو مف رتِ تو ِحينف يفبفلفعو الشتِ مو تفصف النحاِهبِينف وف
. ن  سفمح ا مو هف طفعفامو ا وف ا سفِمنف نفِصيبوهف ا لفنحهو بِِهمف تِهف يفدف رو ِلِمصف توبفختِ ا وف تِهف بفحو ِلشفبفكف . ِلذفِلكف تفذف تفبفتفِهجو حو وف ا ففِلذفِلكف تفففرف تِهف يفدف مف فِي ِمصف عوهو مف تفجف ا وف تِهف بِشفبفكف

اذفا مف اذفا يفقوولو ِلي وف ى مف اقِبو لفرف أورف ِن أفنفتفِصبو وف عفلفى الفِحصف ِدي أفقِفو وف صف رف ِم دفائِما ؟ عفلفى مف لف تفعففوو عفنف قفتفِل الومف ا وف توهف غو شفبفكف ِل هفذفا تفففرف أفففلفجف
لف لحمو وف ايفِة تفتفكف فِي النتِهف يفا بفعفدو إِلفى الفِميعفاِد وف ؤف ا لفنح الر  كوضف قفاِرئوهف احِ ِليفرف ا عفلفى الفلفوف هف انفقوشف يفا وف ؤف توِب الر  : «اكف ب  ابفنِي الرح فجف . ففأ ايف وف أوِجيبو عفنف شفكف

رف مف قتا  إِنح الفخف حف يفا. وف انِِه يفحف الفبفار  بِإِيمف ۭة نفففسوهو فِيِه. وف تفِقيمف سف ة  غفيفرو مو نفتفِفخف ذفا مو . «هووف رو فخح لف تفتفأ ا سفتفأفتِي إِتفيفانا  وف هفا لفنحهف تفِظرف انفتف ففانف . إِنف تفوف ِذبو تفكف
ِميعف م  إِلفى نفففِسِه جف يفضو ِم وف عو إِلفى نفففِسِه كولح الومف مف بفعو بفلف يفجف ِت ففلف يفشف وف هووف كفالفمف اِويفِة وف الفهف سحعف نفففسفهو كف أو. الحِذي قفدف وف دف لف يفهف تفكفبتِر  وف لف مو جو ة . الرح غفاِدرف
هوونا ؟ أفلف يفقوومو ثفقتِِل نفففسفهو رو ِللفمو تفى؟ وف ا لفيفسف لفهو. إِلفى مف كفثتِِر مف يفل  ِللفمو : وف يفقوولوونف اتفۭة بِِه وف لوغفِز شفمف لفيفِه وف ۭو عف جف مف بِهف لفِء كول هو الش عووِب. ففهفلح يفنفِطقو هفؤو
ِض ظولفِم الفرف اِء النحاِس وف ِلبوكف ِلِدمف ا تفسف ة  ففبفِقيحةو الش عووِب كولتِهف ما  كفثِيرف لفبفتف أومف ؟ لفنحكف سف مف ة  لفهو ِزعووكف ففتفكوونو غفنِيمف عف زف تفيفِقظو مو يفسف قفاِرضووكف وف تفة  مو بفغف

. إِبفادفةف يف ِلبفيفتِكف تف الفِخزف رف . تفآمف ِ الشحرتِ وف ِمنف كففت ِ ِليفنفجو عفلف عوشحهو فِي الفعولووت يرا  ِليفجف با  ِشرتِ ِسِب بفيفتفهو كفسف كف يفل  ِللفمو ا. «وف ِميعِ السحاِكنِينف فِيهف جف ِدينفِة وف الفمف وف
ِس ستِ ؤف ِللفمو اِء وف مف ِدينفة  بِالدتِ يفل  ِللفبفانِي مف شفِب. «وف ائِزو ِمنف الفخف ائِِط ففيوِجيبوهو الفجف خو ِمنف الفحف رو رف يفصف جف . لفنح الفحف ِطئ  ِلنفففِسكف خف أفنفتف مو ةۭ وف شوعووۭب كفثِيرف
ا ِ كفمف بت ِد الرح جف عفِرففِة مف تفِلئو ِمنف مف ضف تفمف ؟ لفنح الفرف مف ِللفبفاِطِل يوعفيوونف الومف نووِد أفنح الش عووبف يفتفعفبوونف ِللنحاِر وف ِ الفجو بت ثفِم. أفلفيفسف ِمنف قِبفِل رف ِ يفة  بِالف قفرف
ِد. جف ضا  عفِن الفمف يا  ِعوف . قفدف شفبِعفتف ِخزف اتِِهمف رف ِكرا  أفيفضا  ِللنحظفِر إِلفى عفوف سف مو كف وف وح مو اِحبفهو سفافِحا  حو ِقي صف نف يفسف يفل  ِلمف . «وف رف ي الفِميفاهو الفبفحف توغفطتِ

ائِِم تِصفابف الفبفهف اغف يكف وف . لفنح ظولفمف لوبفنفانف يوغفطتِ ِدكف جف يِ عفلفى مف قويفاءو الفِخزف ِ وف بت ! تفدوورو إِلفيفكف كفأفسو يفِميِن الرح لفتفكف ِشفف غورف اكف بف أفنفتف أفيفضا  وف رف ففاشف
بووكو سف انِعوهو أفِو الفمف تفهو صف تحى نفحف وتو حف نفحو ثفالو الفمف اذفا نفففعف التتِمف ا. «مف ِميعِ السحاِكنِينف فِيهف جف ِدينفِة وف الفمف ِض وف ظولفِم الفرف اِء النحاِس وف ِل ِدمف ا لفجف عفهف وح الحِذي رف
مو؟ هفا هووف تفبِهف! أفهووف يوعفلتِ : انف متِ ِر الفصف جف ِللفحف ! وف تفيفِقظف قفائِِل ِللفعووِد: اسف يفل  ِللف ما ؟ وف ثفانا  بوكف نفعو أفوف ا ففيفصف لفيفهف نفعفة  يفتحِكلو عف انِعف صف تحى إِنح الصح مو الفكفِذِب حف عفلتِ مو وف
ِ عفلفى بفق وقف النحبِيت ِض». صفلفة  ِلحف هو يفا كولح الفرف كوتِي قودحامف ِسِه. ففاسف ب  ففِفي هفيفكفِل قودف ا الرح وحف الفبفتحةف فِي دفاِخِلِه! أفمح لف رو ِة وف الفِفضح ِلي  بِالذحهفِب وف طف مف
ةف. مف حف كوِر الرح . فِي الفغفضفِب اذف فف نِينف عفرتِ سفِط الستِ يِِه. فِي وف نِينف أفحف سفِط الستِ لفكف فِي وف ب  عفمف . يفا رف ِزعفتو كف ففجف بفرف ب  قفدف سفِمعفتو خف ِويحِة: يفا رف الشحجف

عفان  كفالن وِر. لفهو ِمنف يفِدِه كفانف لفمف بِيِحِه. وف فتف ِمنف تفسف تفلف ضو امف الفرف اِت وف اوف لفلوهو غفطحى السحمف . ِسلفهف. جف انف بفِل ففارف الفقود وسو ِمنف جف انف وف اءف ِمنف تِيمف و جف ح اف
دوكحِت الفِجبفالو مو وف فف الومف جف . نفظفرف ففرف ضف قفاسف الفرف قففف وف ى. وف مح ِت الفحو جف رف لفيفِه خف ِعنفدف ِرجف و وف بفأ هو ذفهفبف الفوف تِِه. قودحامف رف تِتفارو قودف هونفاكف اسف شوعفاع  وف

ب  ِميف يفا رف اِر حف . هفلف عفلفى الفنفهف يفانف ِض ِمدف ففتف شوقفقو أفرف جف تف بفِليحۭة. رف أفيفتو ِخيفامف كووشفانف تفحف ِل لفهو. رف سفاِلكو الفزف ِم. مف ِقدف سفففتف آكفامو الف خف ِريحةو وف الدحهف
سوكف تفعفِريفة . سوبفاِعيحاتو يفتف قفوف لفِص؟ عورتِ كفبفاِت الفخف رف بفاتِكف مف كف رف يفلفكف مف ِكبفتف خف تحى أفنحكف رف طوكف حف ِر سفخف بوكف أفوف عفلفى الفبفحف اِر غفضف هفلف عفلفى الفنفهف

ا إِلفى الفعفلفِء. ففعفتف يفدفيفهف ا. رف تفهف وف ةو صف طفِت الل جح ا. أفعف . سفيفلو الفِميفاِه طفمف تفكف ففففِزعفِت الفِجبفالو رف ارا . أفبفصف ضف أفنفهف قحقفتف الفرف . ِسلفهف. شف توكف اۭم كفِلمف ِسهف
تف جف رف مف. خف ۭط دوسفتف الومف ِض بِسفخف تف فِي الفرف طفرف ۭب خف . بِغفضف ِدكف جف ِق مف عفاِن بفرف ةِ ِللفمف اِمكف الطحائِرف ا ِلنووِر ِسهف وِجِهمف قفففا فِي بورو رو وف الفقفمف سو وف افلشحمف

فووا أفسف قفبفائِِلِه. عفصف اِمِه رف تحى الفعونوِق. ِسلفهف. ثفقفبفتف بِِسهف يا  الفسفاسف حف عفرتِ يِر مو رتِ أفسف بفيفِت الشتِ قفتف رف . سفحف ِسيِحكف لفِص مف لفِص شفعفبِكف ِلخف ِلخف
ففتف جف ِت رف وف شفائِي. ِمنف الصح تفعفدفتف أفحف ةِ. سفِمعفتو ففارف مف الفِميفاِه الفكفثِيرف يفِلكف كووف رف بِخف ففيفِة. سفلفكفتف الفبفحف ِكيِن فِي الفخو ِل الفِمسف ا لفكف مف كفمف هو اجو تِيتِي. ابفتِهف ِلتفشف

ِهرو عف أفنحهو لف يوزف نفا. ففمف مو حف يِق ِعنفدف صوعووِد الشحعفِب الحِذي يفزف ِف ِم الضتِ تفِريحف فِي يفوف كفانِي لفسف تفعفدفتو فِي مف ارف رو فِي ِعظفاِمي وف لف النحخف . دفخف شفففتفايف
ذفاِوِد ففإِنتِي لف بفقفرف فِي الفمف ةِ وف ِظيرف نفعو طفعفاما . يفنفقفِطعو الفغفنفمو ِمنف الفحف قوولو لف تفصف الفحو يفتوونفِة وف لو الزح ِذبو عفمف وِم يفكف ل  فِي الفكورو مف لف يفكوونو حف التتِينو وف

اِت غفنتِينف عفلفى آلفتِي ذفوف ئِيِس الفمو تفففعفاتِي. ِلرف رف ينِي عفلفى مو شتِ يومف يح كفالفيفائِِل وف عفلو قفدفمف يفجف تِي وف ب  السحيتِدو قووح لفِصي. افلرح حو بِإِلفِه خف أفففرف ِ وف بت أفبفتفِهجو بِالرح
تفاِر .الفوف
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عو الفكولح عفنف عا  أفنفزف ِلِك يفهووذفا: [نفزف ونف مف قِيحا, فِي أفيحاِم يووِشيحا بفِن آمو زف يفا بفِن حف رف لفيفا بفِن أفمف دف ففنفيفا بفِن كووِشي بفِن جف تف إِلفى صف ارف ِ الحتِي صف بت ةو الرح كفِلمف
ِه جف أفقفطفعو اِلنفسفانف عفنف وف اِر, وف رف عف الفشف عفاثِرف مف الفمف ِر, وف كف الفبفحف سفمف اِء وف . أفنفِزعو طويوورف السحمف انف يفوف الفحف . أفنفِزعو اِلنفسفانف وف ب  ِض, يفقوولو الرح ِه الفرف جف وف

نفِة, عف الفكفهف اِريِم, مف مف الفكفمف كفاِن بفِقيحةف الفبفعفِل, اسف أفقفطفعو ِمنف هفذفا الفمف , وف ِليمف شف عفلفى كولتِ سوكحاِن أوورو د  يفِدي عفلفى يفهووذفا وف أفمو . وف ب  ِض, يفقوولو الرح الفرف
لوبووا الحِذينف لفمف يفطف ِ, وف بت اِء الرح رف ينف ِمنف وف تفدتِ رف الفمو لفكوومف, وف اِلِفينف بِمف الفحف ِ, وف بت اِلِفينف بِالرح السحاِجِدينف الفحف اِء, وف نفِد السحمف السحاِجِدينف عفلفى الس طووحِ ِلجو وف

ِة ِم ذفبِيحف يفكوونو فِي يفوف يِه. [وف ِ عووت دف ة . قفدحسف مف بح قفدف أفعفدح ذفبِيحف . لفنح الرح ِ قفِريب  بت مف الرح ِ, لفنح يفوف بت كوتف قودحامف السحيتِِد الرح نفهو]. اوسف فلووا عف أ لف سف بح وف الرح
ِق الفعفتفبفِة, الحِذينف ونف ِمنف ففوف ِم أوعفاقِبو كولح الحِذينف يفقفِفزو فِي ذفِلكف الفيفوف ِميعف اللحبِِسينف ِلبفاسا  غفِريبا . وف جف ِلِك وف بفنِي الفمف سفاءف وف ؤف ِ أفنتِي أوعفاقِبو الر  بت الرح
ر  كفسف ِم الثحانِي, وف لفة  ِمنف الفِقسف لفوف وف ِك, وف اخۭ ِمنف بفاِب السحمف تو صورف وف , صف ب  ِم, يفقوولو الرح يفكوونو فِي ذفِلكف الفيفوف ا . وف ِغشت لوونف بفيفتف سفيتِِدِهمف ظولفما  وف يفمف

قفِت أفنتِي أوففتتِشو يفكوونو فِي ذفِلكف الفوف ةف. وف اِمِلينف الفِفضح تِيشف لفنح كولح شفعفِب كفنفعفانف بفادف. انفقفطفعف كول  الفحف كف لفِولووا يفا سوكحانف مف عفِظيم  ِمنف الكفاِم. وف
ة  مف غفنِيمف توهو وف . ففتفكوونو ثفرف لف يوِسيءو ِسنو وف بح لف يوحف : إِنح الرح قفائِِلينف فِي قولووبِِهمف ِديتِِهِم, الف اِمِدينف عفلفى دورف الف الفجف جف أوعفاقِبو الرتِ جِ, وف ِليمف بِالس رو شف أوورو
ا . سفِريع  ِجدت ِ الفعفِظيِم. قفِريب  وف بت مو الرح هفا]. قفِريب  يفوف رف مف بوونف خف رف لف يفشف وما  وف يفغفِرسوونف كورو ا, وف كونوونفهف لف يفسف يفبفنوونف بويووتا  وف ابا , وف رف مف خف بويووتوهو وف

اۭب مو سفحف قفتفاۭم. يفوف مو ظفلفۭم وف اۭر. يفوف دفمف اۭب وف رف مو خف ِشدحةۭ. يفوف مو ِضيۭق وف ۭط. يفوف مو سفخف مو يفوف ا . ذفِلكف الفيفوف رت بحارو مو خو ِحينفئِۭذ الفجف رو ِ. يفصف بت ِم الرت تو يفوف صفوف
,ِ بت ووا إِلفى الرح أ طف مف أفخف يِ, لفنحهو شوونف كفالفعومف ايِقو النحاسف ففيفمف أوضف فِيعفِة. [وف ِف الرح عفلفى الش رو نفِة وف صح حف دوِن الفمو هوتفاۭف علفى الفمو مو بووۭق وف بفاۭب. يفوف ضف وف

ا, ضو كول هف كفلو الفرف تِِه توؤف ِ, بفلف بِنفاِر غفيفرف بت ِب الرح ِم غفضف قفاذفهومف في يفوف تفِطيعو إِنف مف يفسف لف ذفهفبوهو مف وف توهو مف كفالفِجلحِة]. لف فِضح هو مو لفحف اِب وف مف كفالت رف هو ففحو دفمو ففيوسف
مو. قفبفلف اففِة عفبفرف الفيفوف اِء. كفالفعوصف تفِحيفِة. قفبفلف ِولفدفةِ الفقفضف سف ةو غفيفرو الفمو ا الومح تفِمِعي يفا أفيحتوهف اجف ِعي وف مح ِض. تفجف نفعو ففنفاء  بفاِغتا  ِلكولتِ سوكحاِن الفرف لفنحهو يفصف
لوبووا هو. اطف مف كف ِض الحِذينف ففعفلووا حو ِميعف بفائِِسي الفرف بح يفا جف لوبووا الرح ِ. أوطف بت ِط الرح مو سفخف لفيفكومف يفوف ِ. قفبفلف أفنف يفأفتِيف عف بت ِب الرح و  غفضف مو لفيفكومف حو أفنف يفأفتِيف عف
ا, دوونفهف رو ةِ يفطف دوودو ِعنفدف الظحِهيرف اِب. أفشف رف قفلوونف ِللفخف أفشف وكفة , وف تفرو ةف تفكوونو مف ِ. لفنح غفزح بت ِط الرح ِم سفخف ونف فِي يفوف تفرو . لفعفلحكومف توسف اضوعف لوبووا التحوف . اطف الفبِرح
ِربوِك بِلف سفاِكۭن]. , إِنتِي أفخف ِطينِيتِينف ضف الفِفِلسف : [يفا كفنفعفانو أفرف لفيفكومف ِ عف بت ةو الرح ِلمف . كف ِة الفكفِريتِيتِينف ِر أومح يفل  ِلسوكحاِن سفاِحِل الفبفحف . وف لو تفأفصف ونو توسف عفقفرو وف
سفاِء قفلوونف ِعنفدف الفمف . فِي بويووِت أفشف عوونف لفيفِه يفرف يفكوونو السحاِحلو ِلبفِقيحِة بفيفِت يفهووذفا. عف ظفائِرف ِللفغفنفِم. وف حف عفاةِ وف ع ى بِآبفاۭر ِللر  رف ِر مف يفكوونو سفاِحلو الفبفحف وف
وا عفلفى تفعفظحمو وا شفعفبِي, وف يحرو ا عف ونف الحتِي بِهف اِديفف بفنِي عفم  تفجف وآبف وف . [قفدف سفِمعفتو تفعفيِيرف مو مف يفهو د  سفبف يفرو دوهومف وف مف يفتفعفهح هو بح إِلفهف , لفنح الرح بوضوونف يفرف

ابا  رف خف ةف ِملفحۭ, وف ففرف حو ةف, ِملفكف الفقفِريِص, وف ورف ونف كفعفمو بفنِي عفم  وآبف تفكوونو كفسفدوومف وف , إِنح مو ائِيلف رف نووِد إِلفهو إِسف ب  الفجو ي  أفنفا, يفقوولو رف . ففِلذفِلكف حف ِمِهمف توخو
ِخيف  ب  مو نووِد. الرح ِ الفجو بت وا عفلفى شفعفِب رف تفعفظحمو وا وف مف عفيحرو , لفنحهو ضو تفكفب ِرِهمف مف ِعوف ]. هفذفا لفهو مف تفِلكوهو تِي تفمف بفِقيحةو أومح مف بفِقيحةو شفعفبِي, وف بوهو إِلفى الفبفِد. تفنفهف

. قفتفلفى سفيفِفي ا الفكووِشي ونف أفنفتومف يفا أفي هف ِم. [وف ائِِر الومف زف كفانِِه, كول  جف اِحۭد ِمنف مف , كول  وف دو لفهو النحاسو جو ِض, ففسفيفسف ِة الفرف ِميعف آِلهف ِزلو جف , لفنحهو يوهف إِلفيفِهمف
اِن. الفقووقو يفوف ائِِف الفحف , كول  طفوف عفانو ا الفقوطف سفِطهف بوضو فِي وف قفففِر. ففتفرف الف ابا  يفابِسفة  كف رف ى خف عفلو نِينفوف يفجف , وف يوبِيدو أفش ورف اِل وف مف د  يفدفهو عفلفى الشتِ يفمو ]. وف هومف

ةو بفتفِهجف ِدينفةو الفمو ا. هفِذِه ِهيف الفمف ِزي هف ى أفرف تفاِب. لفنحهو قفدف تفعفرح اب  عفلفى الفعف رف ت  يفنفِعبو فِي الفكووى. خف ِدهفا. صفوف اِن عومو قونففوذو يفأفِويفاِن إِلفى تِيجف الف أفيفضا  وف
دفةِ رتِ تفمف يفل  ِللفمو ز  يفدفهو. وف يفهو ِفرو وف ا يفصف اِن! كول  عفابِۭر بِهف يفوف بِضا  ِللفحف رف ابا , مف رف تف خف ارف لفيفسف غفيفِري]. كفيففف صف ا: [أفنفا وف ئِنحة  الفقفائِلفةو فِي قفلفبِهف مف طف السحاِكنفةو مو

ا أوسوود  سفِطهف هفا فِي وف سفاؤو ؤف ا. رو بف إِلفى إِلفِههف ِ. لفمف تفتفقفرح بت . لفمف تفتحِكلف عفلفى الرح . لفمف تفقفبفِل التحأفِديبف تف وف عِ الصح مف ةِ. لفمف تفسف ائِرف ِدينفِة الفجف سفِة, الفمف نفجح الفمو
ب  الففووا الشحِريعفةف. افلرح . خف سووا الفقودفسف ا نفجح نفتوهف اۭت. كفهف رف لو غودف , أفهف ونف تفففاِخرو هفا مو بفاحِ. أفنفبِيفاؤو سفاۭء لف يوبفقوونف شفيفئا  إِلفى الصح ا ِذئفابو مف اتوهف ة . قوضف ائِرف زف

بفتو رح ما . خف . [قفطفعفتو أومف يف ا الظحاِلمو ففلف يفعفِرفو الفِخزف . أفمح هو إِلفى الن وِر. لف يفتفعفذحرو مف كف ا لف يفففعفلو ظولفما . غفدفاة  غفدفاة  يوبفِرزو حو سفِطهف عفاِدل  فِي وف
سفبف ا حف كفنوهف سف . ففلف يفنفقفِطعو مف نفنِي. تفقفبفِلينف التحأفِديبف شفيف : إِنحِك ِلتفخف مف بِلف إِنفسفاۭن, بِغفيفِر سفاِكۭن. ففقولفتو دونوهو تف مو رف مف بِلف عفابِۭر. دومتِ اقفهو وف تو أفسف . أفقفففرف ففاتِِهمف شورو

عِ مف ِمي هووف بِجف كف ِمي أفقوومو إِلفى السحلفِب, لفنح حو . إِلفى يفوف ب  ونِي يفقوولو الرح ا. [ِلذفِلكف ففانفتفِظرو اِلهف مف ِميعف أفعف أفففسفدووا جف وا وف ا. لفِكنف بفكحرو لفيفهف يحنفتوهو عف ا عف كولتِ مف
لو الش عووبف إِلفى شفففۭة ِ وت ِض. لفنتِي ِحينفئِۭذ أوحف كفلو كول  الفرف تِي توؤف بِي. لفنحهو بِنفاِر غفيفرف ِ غفضف وت مو ِطي, كولح حو لفيفِهمف سفخف اِلِك, لفصوبح عف مف ِر الفمف شف حف ِم وف الومف
ِم لف تِي. فِي ذفِلكف الفيفوف ونف تفقفِدمف مو , يوقفدتِ ِديح تفبفدتِ , مو عوونف إِلفيح رتِ تفضف اِر كووۭش الفمو اِحدفةۭ. ِمنف عفبفِر أفنفهف تِۭف وف ِ, ِليفعفبودووهو بِكف بت ِم الرح مف بِاسف عووا كول هو نفِقيحۭة, ِليفدف

ِسي. بفِل قودف لفنف تفعووِدي بفعفدو إِلفى التحكفب ِر فِي جف بفتفِهِجي ِكبفِريفائِِك, وف سفِطِك مو . لفنتِي ِحينفئِۭذ أفنفِزعو ِمنف وف ا عفلفيح اِلِك الحتِي تفعفدحيفِت بِهف مف ِزينف ِمنف كولتِ أفعف تفخف
دو فِي لف يووجف ونف بِالفكفِذِب وف لف يفتفكفلحمو ائِيلف لف يفففعفلوونف إِثفما  وف رف ِ. بفِقيحةو إِسف بت ِم الرح كحلوونف عفلفى اسف ِكينا , ففيفتفوف ِمسف سفِطِك شفعفبا  بفائِسا  وف أوبفِقي فِي وف وف

تفِهِجي بِكولتِ قفلفبِِك يفا ابفنفةف ابف ِحي وف . اففرف ائِيلو رف تِفف يفا إِسف . اهف نف يفوف نفةف ِصهف نحِمي يفا ابف ]. تفرف ِخيفف لف مو بوضوونف وف يفرف عوونف وف مف يفرف , لفنحهو اِهِهمف ِلسفانو ِغشتۭ أفففوف
ِم يوقفالو ا . فِي ذفِلكف الفيفوف سفِطِك. لف تفنفظوِرينف بفعفدو شفرت ب  فِي وف ائِيلف الرح رف ِلكو إِسف ِك. مف الف عفدووح لفيفِك. أفزف ب  الفقفِضيفةف عف عف الرح . قفدف نفزف ِليمف شف أوورو

بحتِِه. يفبفتفِهجو بِِك حف كوتو فِي مف حا . يفسف تفِهجو بِِك ففرف . يفبف لتِصو بحار  يوخف سفِطِك جف ب  إِلفهوِك فِي وف تفخِ يفدفاِك. الرح . لف تفرف نو يفوف افِي يفا ِصهف ِليمف: [لف تفخف شف ِلوورو
لتِصو الظحاِلعفةف, أوخف ِليِك, وف ذفلتِ ِم أوعفاِملو كولح مو . هفئفنفذفا فِي ذفِلكف الفيفوف ا الفعفارف لفيفهف اِمِلينف عف ِسِم. كفانووا ِمنفِك. حف وف ونِينف عفلفى الفمف زو حف عو الفمف مف ن ۭم]. [أفجف بِتفرف

ما  كومو اسف يتِرو . لفنتِي أوصف ِعي إِيحاكومف مف قفِت جف فِي وف قفِت الحِذي فِيِه آتِي بِكومف وف , فِي الفوف يِِهمف ِض ِخزف ما  فِي كولتِ أفرف اسف ة  وف بِيحف مف تفسف عفلوهو أفجف ِفيحةف, وف نف عو الفمف مف أفجف وف
ب  ]. قفالف الرح يونِكومف بِيتِيكومف قودحامف أفعف سف د  مف ا, ِحينف أفرو ِض كولتِهف ة  فِي شوعووِب الفرف بِيحف تفسف .وف

صدق ا العظيم

 

 



سورة حجى
بسم ا الرحمن الرحيم

فلفتِئِيلف أ بحابِلف بفِن شف رو ِ إِلفى زف يِ النحبِيت جح ِ عفنف يفِد حف بت ةو الرح ِلمف ِر كفانفتف كف ۭم ِمنف الشحهف ِل يفوف ِر السحاِدِس فِي أفوح ِلِك فِي الشحهف فِي السحنفِة الثحانِيفِة ِلدفاِريووسف الفمف
.[ِ بت قفتف بِنفاِء بفيفِت الرح قفتف لفمف يفبفلوغف وف نووِد: [هفذفا الشحعفبو قفالف إِنح الفوف ب  الفجو ادفاقف الفكفاِهِن الفعفِظيِم: هفكفذفا قفالف رف إِلفى يفهووشفعف بفِن يفهووصف اِلي يفهووذفا وف وف

ب  كفذفا قفالف رف النف ففهف ؟ وف اب  رف هفذفا الفبفيفتو خف غفشحاةِ وف كونووا فِي بويووتِكومو الفمو قفتو لفكومف أفنفتومف أفنف تفسف ِ: [هفِل الفوف يِ النحبِيت جح ِ عفنف يفِد حف بت ةو الرح ففكفانفتف كفِلمف
. وونف ففأ لف تفدف تفسوونف وف . تفكف ونف وو لف تفرف بوونف وف رف لفيفسف إِلفى الشحبفعِ. تفشف لفتومف قفِليل . تفأفكولوونف وف دفخح تومف كفثِيرا  وف عف رف . زف قِكومف عفلووا قفلفبفكومف عفلفى طورو نووِد: اجف الفجو

نووا الفبفيفتف ابف شفۭب وف أفتووا بِخف بفِل وف عفدووا إِلفى الفجف . اِصف قِكومف عفلووا قفلفبفكومف عفلفى طورو نووِد: [اجف ب  الفجو نفقووۭب]. هفكفذفا قفالف رف ة  ِلِكيۭس مف رف ذو أوجف ة  يفأفخو رف الِخذو أوجف وف
ِل بفيفتِي نووِد. لفجف ب  الفجو اذفا؟ يفقوولو رف لفيفِه. ِلمف تو عف وهو الفبفيفتف نفففخف لفتومو خف ا أفدف لفمح . وف إِذفا هووف قفِليل  تومف كفثِيرا  وف . انفتفظفرف ب  دف قفالف الرح جح أفتفمف لفيفِه وف ضفى عف فرف ففأ

رتِ عفلفى تو بِالفحف دفعفوف ا. وف لحتفهف ضو غف نفعفِت الفرف مف قِكومو النحدفى وف اتو ِمنف ففوف اوف نفعفِت السحمف اِكضوونف كول  إِنفسفاۭن إِلفى بفيفتِِه. ِلذفِلكف مف أفنفتومف رف اب  وف رف الحِذي هووف خف
عفلفى كولتِ أفتفعفاِب ائِِم وف عفلفى الفبفهف عفلفى النحاِس وف ضو وف وهو الفرف ا تونفبِت عفلفى مف يفِت وف عفلفى الزح طفاِر وف عفلفى الفِمسف عفلفى الفِحنفطفِة وف عفلفى الفِجبفاِل وف ِض وف الفرف
ِ يِ النحبِيت جح كفلفمف حف ِ إِلفِهِهمف وف بت تف الرح كول  بفِقيحِة الشحعفِب صفوف ادفاقف الفكفاِهِن الفعفِظيِم وف يفهووشفعو بفنو يفهووصف فلفتِئِيلف وف بحابِلو بفنو شفأ رو الفيفدفيفِن]. ِحينفئِۭذ سفِمعف زف
.[ ب  عفكومف يفقوولو الرح ِميعِ الشحعفِب: [أفنفا مف ِ ِلجف بت ِ بِِرسفالفِة الرح بت سوولو الرح ي رف جح ِ. ففقفالف حف بت ِه الرح جف امف وف افف الشحعفبو أفمف خف . وف مف هو ب  إِلفهو لفهو الرح سف ا أفرف كفمف
عفِملووا اءووا وف وحف كولتِ بفِقيحِة الشحعفِب. ففجف رو ادفاقف الفكفاِهِن الفعفِظيِم وف وحف يفهووشفعف بفِن يفهووصف رو اِلي يفهووذفا وف فلفتِئِيلف وف بحابِلف بفِن شفأ رو وحف زف ب  رو نفبحهف الرح وف

ِر السحابِعِ فِي ِلِك. فِي الشحهف ِر السحاِدِس فِي السحنفِة الثحانِيفِة ِلدفاِريووسف الفمف ِرينف ِمنف الشحهف الفِعشف ابِعِ وف ِم الرح نووِد إِلفِهِهمف فِي الفيفوف ِ الفجو بت الش غفلف فِي بفيفِت رف
ادفاقف الفكفاِهِن يفهووشفعف بفِن يفهووصف اِلي يفهووذفا وف فلفتِئِيلف وف بحابِلف بفنف شفأ رو ِ: [قولف ِلزف يِ النحبِيت جح ِ عفنف يفِد حف بت ةو الرح ِر كفانفتف كفِلمف ِرينف ِمنف الشحهف الفِعشف اِدي وف الفحف
ۭء! ففالنف يونِكومف كفلف شفيف ا هووف فِي أفعف ؟ أفمف ونفهو النف كفيففف تفنفظورو ِل؟ وف ِدِه الفوح جف أفى هفذفا الفبفيفتف فِي مف ِن الفبفاقِي فِيكومو الحِذي رف بفِقيحِة الشحعفِب: مف الفعفِظيِم وف
لووا ففإِنتِي مف اعف ب  وف ِض يفقوولو الرح ِميعف شفعفِب الفرف تفشفدحدووا يفا جف ادفاقف الفكفاِهنو الفعفِظيمو وف تفشفدحدف يفا يفهووشفعو بفنو يفهووصف ب  وف بحابِلو يفقوولو الرح رو تفشفدحدف يفا زف

ب  افووا. لفنحهو هفكفذفا قفالف رف . لف تفخف سفِطكومف وِحي قفائِم  فِي وف رو رف وف وِجكومف ِمنف ِمصف رو توكومف بِِه ِعنفدف خو سفبف الفكفلفِم الحِذي عفاهفدف نووِد. حف ب  الفجو عفكومف يفقوولو رف مف
لو هفذفا الفبفيفتف فمف ِم ففأ تفهفى كولتِ الومف شف يفأفتِي مو ِم. وف لفِزلو كولح الومف أوزف الفيفابِسفةف وف رف وف الفبفحف ضف وف الفرف اِت وف اوف لفِزلو السحمف وزف ة  (بفعفدف قفِليۭل) ففأ رح نووِد: ِهيف مف الفجو
نووِد. ب  الفجو ِل قفالف رف ِد الفوح جف ظفمف ِمنف مف دو هفذفا الفبفيفِت الفِخيِر يفكوونو أفعف جف نووِد. مف ب  الفجو ِلي الذحهفبو يفقوولو رف ةو وف نووِد. ِلي الفِفضح ب  الفجو دا  قفالف رف جف مف
ِ بت ةو الرح ِلمف ِر التحاِسعِ فِي السحنفِة الثحانِيفِة ِلدفاِريووسف كفانفتف كف ِرينف ِمنف الشحهف الفِعشف ابِعِ وف نووِد]. فِي الرح ب  الفجو ِطي السحلفمف يفقوولو رف كفاِن أوعف فِي هفذفا الفمف وف

بفزا  أفوف فِِه خو سح بِطفرف مف بِِه وف ِف ثفوف قفدحسا  فِي طفرف ما  مو لف إِنفسفان  لفحف مف نفةف عفِن الشحِريعفِة: إِنف حف فِل الفكفهف أ نووِد: اسف ب  الفجو ِ: [هفكفذفا قفالف رف يِ النحبِيت جح عفنف يفِد حف
لف س  شفيفئا  ِمنف هفِذِه ففهف يتِۭت يفمف سو بِمف نفجح ي: [إِنف كفانف الفمو جح نفةو: [لف]. ففقفالف حف ابف الفكفهف فجف ؟] ففأ لف يفتفقفدحسو ا ففهف يفتا  أفوف طفعفاما  مف را  أفوف زف مف طفبِيخا  أفوف خف
ا مف ِل أفيفِديِهمف وف هفكفذفا كول  عفمف ب  وف ةو قودحاِمي يفقوولو الرح هفكفذفا هفِذِه الومح ي: [هفكفذفا هفذفا الشحعفبو وف جح ]. ففقفالف حف سو نفةو: [يفتفنفجح ابف الفكفهف فجف ؟] ففأ سو يفتفنفجح

ذف تِلفكف الفيحاِم كفانف ِ. مو بت ۭر فِي هفيفكفِل الرح جف ۭر عفلفى حف جف عِ حف ضف اِجعا  قفبفلف وف ِم ففرف عفلووا قفلفبفكومف ِمنف هفذفا الفيفوف النف ففاجف . وف . هووف نفِجس  بوونفهو هونفاكف يوقفرتِ

بفتوكومف بِاللحففحِ رف . قفدف ضف ِرينف ة  ففكفانفتف ِعشف ِسينف فوورف مف فف خف ةِ ِليفغفرو رف ِض الفِمعفصف وف ة . أفتفى إِلفى حف ِرينف ففكفانفتف عفشفرف ِة ِعشف مف دوكومف يفأفتِي إِلفى عفرف أفحف
ِرينف ِمنف الفِعشف ابِعِ وف ِم الرح اِعدا  ِمنف الفيفوف ِم ففصف عفلووا قفلفبفكومف ِمنف هفذفا الفيفوف ! ففاجف ب  عفتومف إِلفيح يفقوولو الرح جف ا رف مف ِل أفيفِديكومف وف ِد فِي كولتِ عفمف بِالفبفرف قفاِن وف بِالفيفرف وف

ِملف يفتوونو لفمف يفحف الزح انو وف مح الر  التتِينو وف مو وف الفكفرف اِء بفعفدو؟ وف رف . هفِل الفبفذفرو فِي الفهف عفلووا قفلفبفكومف ِ اجف بت فسحسف هفيفكفلو الرح ِم الحِذي فِيِه تفأ ِر التحاِسعِ ِمنف الفيفوف الشحهف
لفِزلو اِلي يفهووذفا: [إِنتِي أوزف بحابِلف وف رو ِر: قولف ِلزف ِرينف ِمنف الشحهف الفِعشف ابِعِ وف ي فِي الرح جح ِ ثفانِيفة  إِلفى حف بت ةو الرح تف كفِلمف ارف صف ]. وف ِم أوبفاِركو بفعفدو. ففِمنف هفذفا الفيفوف

ا اِكبووهفا كول  ِمنفهف رف يفلو وف ط  الفخف يفنفحف ا وف اِكبِينف فِيهف الرح كفبفاِت وف رف أفقفِلبو الفمف ِم وف اِلِك الومف مف ةف مف أوبِيدو قووح اِلِك وف مف ِسيح الفمف أفقفِلبو كورف ضف وف الفرف اِت وف اوف السحمف
ب  ]. يفقوولو رف توكف تفرف اتِۭم لفنتِي قفِد اخف عفلوكف كفخف أفجف ب  وف فلفتِئِيلف يفقوولو الرح أ بحابِلو عفبفِدي ابفنو شف رو ذوكف يفا زف نووِد آخو ب  الفجو ِم يفقوولو رف بِسفيفِف أفِخيِه. فِي ذفِلكف الفيفوف

نووِد .الفجو
صدق ا العظيم

 



سورة زكريا 

بسم ا الرحمن الرحيم
. با  عفلفى آبفائِكومف ب  غفضف ِ: قفدف غفِضبف الرح ِخيحا بفِن ِعد و النحبِيت كفِريحا بفِن بفرف ِ إِلفى زف بت ةو الرح ِر الثحاِمِن فِي السحنفِة الثحانِيفِة ِلدفاِريووسف كفانفتف كفِلمف فِي الشحهف
بِيفاءو نووِد. لف تفكوونووا كفآبفائِكومو الحِذينف نفادفاهومو الفنف ب  الفجو ِجعف إِلفيفكومف يفقوولو رف فرف نووِد ففأ ب  الفجو ِجعووا إِلفيح يفقوولو رف نووِد: ارف ب  الفجو : [هفكفذفا قفالف رف مف ففقولف لفهو
نووِد. ب  الفجو غووا إِلفيح يفقوولو رف لفمف يوصف عووا وف مف ةِ. ففلفمف يفسف يرف رتِ اِلكومو الشتِ مف عفنف أفعف ةِ وف يرف رتِ قِكومو الشتِ ِجعووا عفنف طورو نووِد: ارف ب  الفجو : هفكفذفا قفالف رف لوونف الفوح

قفالووا: عووا وف جف ؟ ففرف كومف ِركف آبفاءف ا عفبِيِدي الفنفبِيفاءف أفففلفمف تودف يفتو بِهف صف ائِِضي الحتِي أفوف ففرف لفِكنف كفلفِمي وف . وف يوونف الفنفبِيفاءو هفلف أفبفدا  يفحف ؟ وف كومف أفيفنف هومف آبفاؤو
رو اِدي عفشفرف (هووف شفهف ِر الفحف ِرينف ِمنف الشحهف الفِعشف ابِعِ وف ِم الرح اِلنفا كفذفِلكف ففعفلف بِنفا]. فِي الفيفوف مف فعف أ كف قِنفا وف نفعف بِنفا كفطورو نووِد أفنف يفصف ب  الفجو دف رف ا قفصف كفمف

ۭس اِكۭب عفلفى ففرف ۭل رف جو إِذفا بِرف أفيفتو فِي اللحيفِل وف ِ: رف ِخيحا بفِن ِعد و النحبِيت كفِريحا بفِن بفرف ِ إِلفى زف بت ةو الرح شفبفاطف). فِي السحنفِة الثحانِيفِة ِلدفاِريووسف كفانفتف كفِلمف
نِي: لحمف لفكو الحِذي كف لفِء؟] ففقفالف ِلي الفمف ا هفؤو : [يفا سفيتِِدي مف . ففقولفتو ب  شوهف شوقفر  وف ر  وف مف يفل  حو ففهو خف لف خف لتِ وف اقِف  بفيفنف الِس الحِذي فِي الظتِ هووف وف رف وف مف أفحف

ِ بت لفكف الرح ابووا مف فجف ِض]. ففأ لفِن فِي الفرف وف ب  ِللفجف مو الرح لفهو سف لفِء هومو الحِذينف أفرف اقِفو بفيفنف الِس: [هفؤو لو الفوف جو ابف الرح فجف لفِء]. ففأ ا هفؤو [أفنفا أوِريكف مف
مو حف تفى أفنفتف لف تفرف نووِد إِلفى مف بح الفجو ِ: [يفا رف بت لفكو الرح سفاِكنفة ]. ففقفالف مف ة  وف تفِريحف سف ا مو ضو كول هف إِذفا الفرف ِض وف لفنفا فِي الفرف اقِِف بفيفنف الِس: [قفدف جو الفوف

لفكو كفلفِم تفعفِزيفۭة. ففقفالف ِلي الفمف نِي بِكفلفۭم طفيتِۭب وف لحمف لفكف الحِذي كف ب  الفمف ابف الرح فجف ا هفِذِه السحبفِعينف سفنفة ؟] ففأ لفيفهف دونف يفهووذفا الحتِي غفِضبفتف عف مو ِليمف وف شف أوورو
ِم ۭب عفِظيۭم عفلفى الومف غفِضب  بِغفضف أفنفا مو ة . وف ة  عفِظيمف نف غفيفرف يفوف عفلفى ِصهف ِليمف وف شف تو عفلفى أوورو نووِد: ِغرف ب  الفجو نِي: [نفاِد قفائِل : هفكفذفا قفالف رف لحمف الحِذي كف

ب  ا يفقوولو رف اِحِم ففبفيفتِي يوبفنفى فِيهف رف شفِليمف بِالفمف عفتو إِلفى أوورو جف : قفدف رف ب  . ِلذفِلكف هفكفذفا قفالف الرح هومف أفعفانووا الشحرح . لفنتِي غفِضبفتو قفِليل  وف ئِنتِينف مف طف الفمو
تفارو يفخف نف بفعفدو وف يفوف ي ِصهف ب  يوعفزتِ الرح يفرا  وف دونِي تفِفيضو بفعفدو خف نووِد: إِنح مو ب  الفجو : هفكفذفا قفالف رف قولف . نفاِد أفيفضا  وف ِليمف شف ارو عفلفى أوورو مف د  الفِمطف يومف نووِد وف الفجو

ونو الحتِي بفدحدفتف ا هفِذِه؟] ففقفالف ِلي: [هفِذِه ِهيف الفقورو نِي: [مف لحمف لفِك الحِذي كف وۭن. ففقولفتو ِللفمف بفعفِة قورو فرف إِذفا بِأ تو وف نفظفرف نفيح وف ففعفتو عفيف ]. ففرف ِليمف شف بفعفدو أوورو
ونو الحتِي بفدحدفتف يفهووذفا : [هفِذِه ِهيف الفقورو ابف فجف ؟] ففأ اذفا يفففعفلوونف لفِء مف اءف هفؤو : [جف نحاعۭ. ففقولفتو بفعفةف صو ب  أفرف انِي الرح فرف ]. ففأ ِليمف شف أوورو ائِيلف وف رف إِسف يفهووذفا وف
نفيح ففعفتو عفيف ِض يفهووذفا ِلتفبفِديِدهفا]. ففرف نا  عفلفى أفرف افِِعينف قفرف ِم الرح ونف الومف دووا قورو رو ِليفطف ِعبووهومف وف لفِء ِليورف اءف هفؤو قفدف جف أفسفهو. وف ففعف إِنفسفان  رف تحى لفمف يفرف حف

إِذفا ا]. وف كفمف طوولوهف ا وف هف ضو ى كفمف عفرف ِليمف لفرف شف ؟] ففقفالف ِلي: [لفقِيسف أوورو : [إِلفى أفيفنف أفنفتف ذفاِهب  بفلو قِيفاۭس. ففقولفتو بِيفِدِه حف ل  وف جو إِذفا رف تو وف نفظفرف وف
ائِِم الفبفهف ةِ النحاِس وف ثفرف شفِليمو ِمنف كف كفنو أوورو اِء توسف رف ذفا الفغولفِم: كفالفعف قولف ِلهف ِر وف رو ِلِلقفائِِه. ففقفالف لفهو: [اجف لفك  آخف جف مف رف خف جف وف رف نِي قفدف خف لحمف لفِك الحِذي كف بِالفمف

. ففإِنتِي قفدف ب  اِل يفقوولو الرح مف ِض الشتِ بووا ِمنف أفرف رو ا. [يفا يفا اهف سفِطهف دا  فِي وف جف أفكوونو مف ا وف ِلهف وف ا سوورف نفاۭر ِمنف حف ب  أفكوونو لفهف أفنفا يفقوولو الرح ا. وف فِيهف
سفلفنِي إِلفى ِد أفرف جف نووِد: بفعفدف الفمف ب  الفجو نو السحاِكنفةو فِي بِنفِت بفابِلف لفنحهو هفكفذفا قفالف رف يفوف يف يفا ِصهف . تفنفجح ب  بفعِ يفقوولو الرح اِء الفرف قفتوكومف كفِريفاحِ السحمف ففرح

نووِد قفدف بح الفجو ونف أفنح رف . ففتفعفلفمو لفبا  ِلعفبِيِدِهمف لفيفِهمف ففيفكوونوونف سف كو يفِدي عف رتِ دفقفةف عفيفنِِه. لفنتِي هفئفنفذفا أوحف س  حف س كومف يفمف نف يفمف لفبووكومف لفنحهو مف ِم الحِذينف سف الومف
ِم ِ فِي ذفِلكف الفيفوف بت ة  بِالرح م  كفثِيرف . ففيفتحِصلو أومف ب  سفِطِك يفقوولو الرح كونو فِي وف أفسف نف لفنتِي هفئفنفذفا آتِي وف يفوف ِحي يفا بِنفتف ِصهف اففرف نحِمي وف لفنِي. [تفرف سف أفرف

تفارو يفخف قفدحسفِة وف ِض الفمو ب  يفِرثو يفهووذفا نفِصيبفهو فِي الفرف الرح لفنِي إِلفيفِك. وف سف نووِد قفدف أفرف بح الفجو لفِمينف أفنح رف سفِطِك ففتفعف كونو فِي وف فسف يفكوونوونف ِلي شفعفبا  ففأ وف
ِ بت لفِك الرح امف مف انِي يفهووشفعف الفكفاِهنف الفعفِظيمف قفائِما  قودح أفرف ِسِه]. وف كفِن قودف سف تفيفقفظف ِمنف مف ِ لفنحهو قفِد اسف بت كوتووا يفا كولح الفبفشفِر قودحامف الرح ِليمف بفعفدو. اوسف شف أوورو

لفة  ِليمف. أفففلفيفسف هفذفا شوعف شف تفارف أوورو ب  الحِذي اخف كف الرح تفِهرف . ِليفنف ب  يفا شفيفطفانو كف الرح ب  ِللشحيفطفاِن: [ِليفنفتفِهرف هو. ففقفالف الرح الشحيفطفانو قفائِم  عفنف يفِمينِِه ِليوقفاِومف وف
. قفالف لفهو: [انفظورف ةف]. وف قفِذرف هو: [انفِزعووا عفنفهو الثتِيفابف الف اقِِفينف قودحامف لفِك. ففقفالف ِللفوف امف الفمف اقِفا  قودح وف ة  وف كفانف يفهووشفعو لفبِسا  ثِيفابا  قفِذرف تفشفلفة  ِمنف النحاِر؟]. وف نف مو
أفلفبفسووهو ةف وف ةف الطحاِهرف امف أفِسِه الفِعمف عووا عفلفى رف ضف ة ]. ففوف ة  طفاِهرف امف أفِسِه ِعمف عووا عفلفى رف : [ِليفضف ففة ]. ففقولفتو رف خف زف أولفبِسوكف ثِيفابا  مو كف وف قفدف أفذفهفبفتو عفنفكف إِثفمف
فنفتف ِفظفتف شفعفائِِري ففأ إِنف حف قِي وف نووِد: إِنف سفلفكفتف فِي طورو ب  الفجو ِ عفلفى يفهووشفعف قفائِل : [هفكفذفا قفالف رف بت لفكو الرح دف مف هف فشف . ففأ اقِف  ِ وف بت لفكو الرح مف ثِيفابا  وف

كف ففقفاؤو رو عف يفا يفهووشفعو الفكفاِهنو الفعفِظيمو أفنفتف وف مف . ففاسف اقِِفينف لفِء الفوف سفاِلكف بفيفنف هفؤو ِطيكف مف أوعف افِظو أفيفضا  عفلفى ِديفاِري وف توحف أفيفضا  تفِدينو بفيفتِي وف
اِحۭد سفبفعو ۭر وف جف عفتوهو قودحامف يفهووشفعف عفلفى حف ضف رو الحِذي وف جف ذفا الفحف وف ِن]. ففهو الو آيفۭة) لفنتِي هفئفنفذفا آتِي بِعفبفِدي [الفغوصف مف ِرجف كف (لفنحهو امف اِلسوونف أفمف الفجف

نووِد يونفاِدي كول  إِنفسفاۭن قفِريبفهو ب  الفجو ِم يفقوولو رف اِحۭد. فِي ذفِلكف الفيفوف ۭم وف ِض فِي يفوف أوِزيلو إِثفمف تِلفكف الفرف نووِد وف ب  الفجو يوۭن. هفئفنفذفا نفاقِش  نفقفشفهو يفقوولو رف أفعف
إِذفا تو وف : [قفدف نفظفرف ى؟] ففقولفتو اذفا تفرف قفالف ِلي: [مف ِمِه. وف ۭل أووقِظف ِمنف نفوف جو أفيفقفظفنِي كفرف نِي وف لحمف لفكو الحِذي كف عف الفمف جف تف التتِينفِة]. ففرف تفحف ةف وف مف تف الفكفرف تفحف
ا عفنف يفِميِن دفاهومف توونفتفاِن إِحف يف ِعنفدفهفا زف ا. وف أفِسهف جِ الحتِي عفلفى رف سفبفعو أفنفابِيبف ِللس رف ا وف لفيفهف جۭ عف سفبفعفةو سورو ا وف أفِسهف هفا عفلفى رف كووزو ا ذفهفب  وف ةۭ كول هف نفارف بِمف

: [لف يفا ا هفِذِه؟] ففقولفتو لفمو مف ا تفعف نِي: [أفمف لحمف لفكو الحِذي كف ابف الفمف فجف ا هفِذِه يفا سفيتِِدي؟] ففأ نِي: [مف لحمف لفِك الحِذي كف فلفتو الفمف أ ى عفنف يفسفاِرِه]. ففسف رف الوخف الفكووِز وف
بحابِلف رو امف زف بفلو الفعفِظيمو؟ أفمف ا الفجف نف أفنفتف أفي هف نووِد. مف ب  الفجو وِحي قفالف رف ةِ بفلف بِرو لف بِالفقووح ةِ وف رف قودف : لف بِالف بحابِلف رو ِ إِلفى زف بت ةو الرح ِلمف : [هفِذِه كف سفيتِِدي]. ففقفالف
بحابِلف قفدف أفسحسفتفا هفذفا الفبفيفتف ففيفدفاهو رو ِ: [إِنح يفدفيف زف بت ةو الرح ِلمف كفانفتف إِلفيح كف ة  لفهو]. وف امف ة  كفرف امف : كفرف اتِِفينف اِويفِة بفيفنف الفهف رف الزح جف ِرجو حف ل ! ففيوخف تفِصيرو سفهف

ا . إِنحمف بحابِلف رو يجف بِيفِد زف ونف الزتِ يفرو حو أوولفئِكف السحبفعو وف ةِ. ففتفففرف ِغيرف وِر الصح ِم الومو ى بِيفوف دفرف ِن ازف ]. لفنحهو مف لفنِي إِلفيفكومف سف نووِد أفرف بح الفجو لفمو أفنح رف انِِه ففتفعف مف توتفمتِ
يفتووِن عفا الزح ا ففرف فلفتوهو ثفانِيفة : [مف أ سف عفنف يفسفاِرهفا؟] وف ةِ وف نفارف يفتوونفتفاِن عفنف يفِميِن الفمف ا هفاتفاِن الزح فلفتوهو: [مف أ ا. ففسف ِض كولتِهف ائِلفةو فِي الفرف ِ الفجف بت يونو الرح ِهيف أفعف

ا : [هفاتفاِن هومف : [لف يفا سفيتِِدي]. ففقفالف ا هفاتفاِن؟] ففقولفتو لفمو مف ا تفعف ابفنِي: [أفمف فجف ؟] ففأ ا الذحهفبِيح فوِسِهمف ففِرغفاِن ِمنف أفنف انِِب الفنفابِيِب ِمنف ذفهفۭب الفمو اللحذفاِن بِجف
ى : [إِنتِي أفرف ى؟] ففقولفتو اذفا تفرف جۭ طفائِۭر. ففقفالف ِلي: [مف إِذفا بِدفرف تو وف نفظفرف ففعفتو عفيفنفيح وف رف تو وف ا]. ففعودف هف ِض كولتِ اقِففاِن ِعنفدف سفيتِِد الفرف يفِت الفوف ابفنفا الزح

ِض. لفنح كولح سفاِرۭق يوبفادو ِه كولتِ الفرف جف ةو عفلفى وف اِرجف نفةو الفخف عۭ]. ففقفالف ِلي: [هفِذِه ِهيف اللحعف هو عفشفرو أفذفرو ضو عفرف اعا  وف ونف ِذرف رو جا  طفائِرا  طوولوهو ِعشف دفرف
تفبِيتو ورا  وف ِمي زو اِلِف بِاسف بفيفتف الفحف لو بفيفتف السحاِرِق وف خو نووِد ففتفدف ب  الفجو ا يفقوولو رف هف ِرجو ا. إِنتِي أوخف سفبِهف اِلۭف يوبفادو ِمنف هونفاكف بِحف كولح حف ا وف سفبِهف ِمنف هونفا بِحف
؟] ا هووف : [مف ]. ففقولفتو اِرجو ا هفذفا الفخف انفظورف مف ففعف عفيفنفيفكف وف قفالف ِلي: [ارف نِي وف لحمف لفكو الحِذي كف جف الفمف رف تِِه]. ثومح خف ارف ِحجف شفبِِه وف عف خف توففنِيِه مف سفِط بفيفتِِه وف فِي وف
سفِط اِليففِة. اِلسفة  فِي وف أفة  جف رف كفانفِت امف . وف فِعفتف اۭص رو صف نفِة رف زف إِذفا بِوف ِض]. وف مف فِي كولتِ الفرف يفنوهو : [هفِذِه عف قفالف ةو]. وف اِرجف : [هفِذِه ِهيف اِليففةو الفخف ففقفالف
يحو الرتِ تفا وف جف رف أفتفيفِن خف رف إِذفا بِامف تو وف نفظفرف ففعفتو عفيفنفيح وف رف ا. وف صفاِص عفلفى ففِمهف حف ثِقفلف الرح طفرف سفِط اِليففِة وف ا إِلفى وف هف حف ]. ففطفرف : [هفِذِه ِهيف الشحر  ففقفالف
ا ذفاِهبفتفاِن بِاِليففِة؟] نِي: [إِلفى أفيفنف هومف لحمف لفِك الحِذي كف اِء. ففقولفتو ِللفمف السحمف ِض وف ففعفتفا اِليففةف بفيفنف الفرف ِة اللحقفلفِق ففرف نِحف فجف أ ة  كف نِحف ا أفجف مف لفهو ا. وف تِِهمف نِحف فِي أفجف



اۭت اِرجف كفبفاۭت خف رف بفعِ مف فرف إِذفا بِأ تو وف نفظفرف يفنفيح وف ففعفتو عف رف ا].ففعودفتو وف تِهف ف تفِقر  هونفاكف عفلفى قفاِعدف يحأ إِذفا تفهف . وف ِض ِشنفعفارف ا بفيفتا  فِي أفرف ففقفالف ِلي: [ِلتفبفنِيفا لفهف
فِي ب  وف يفل  شوهف كفبفِة الثحاِلثفِة خف رف فِي الفمف م  وف يفل  دوهف بفِة الثحانِيفِة خف كف رف فِي الفمف ر  وف مف يفل  حو كفبفِة الوولفى خف رف اۭس. فِي الفمف بفلف نوحف بفلفِن جف الفجف بفلفيفِن وف ِمنف بفيفِن جف

ة  اِرجف بفعو خف اِء الفرف احو السحمف وف : [هفِذِه ِهيف أفرف لفكو ابف الفمف فجف ا هفِذِه يفا سفيتِِدي؟] ففأ نِي: [مف لحمف لفِك الحِذي كف فلفتو الفمف أ . ففسف ة  شوقفر  رف نفمح يفل  مو ابِعفِة خف بفِة الرح كف رف الفمف
وف جو نفحف رو ةو تفخف رف نفمح الفمو هفا وف اءف رف ة  وف اِرجف بو خف الش هف اِل وف مف ِض الشتِ جو إِلفى أفرف رو مو تفخف يفلو الد هف ا الفخف ا. الحتِي فِيهف ِض كولتِهف قووِف لفدفى سفيتِِد الفرف ِمنف الفوو

ِض. شحتف فِي الفرف ِض]. ففتفمف ي فِي الفرف شتِ تفمف : [اذفهفبِي وف ِض ففقفالف شحى فِي الفرف سفتف أفنف تفذفهفبف ِلتفتفمف الفتفمف تف وف جف رف ا الش قفرو ففخف نووِب]. أفمح ِض الفجف أفرف
اِل مف ِض الشتِ ونف إِلفى أفرف اِرجو ذفا الفخف : [هووف قفالف خف عفلفيح وف ففصفرف

اءووا ِمنف بفابِلف  يفا الحِذينف جف ِمنف يفدفعف ِمنف طووبِيحا وف لفدفايف وف ِل السحبفيِ ِمنف حف ذف ِمنف أفهف ِ: [خو بت كفانف إِلفيح كفلفمو الرح اِل]. وف مف ِض الشتِ وِحي فِي أفرف قفدف سفكحنووا رو
ادفاقف أفِس يفهووشفعف بفِن يفهووصف ا عفلفى رف عفهف ضف انا  وف لف تِيجف مف اعف ذفهفبا  وف ة  وف ذف فِضح يفا. ثومح خو ففنف لف إِلفى بفيفِت يووِشيحا بفِن صف خو ادف ِم وف تفعفالف أفنفتف فِي ذفِلكف الفيفوف وف

ِ بت وف يفبفنِي هفيفكفلف الرح ِ. ففهو بت يفبفنِي هفيفكفلف الرح كفانِِه يفنفبوتو وف ِمنف مف هو. وف مو ] اسف نو لو [الفغوصف جو ذفا الرح نووِد: هووف ب  الفجو قولف لفهو: هفكفذفا قفالف رف الفكفاِهِن الفعفِظيِم. وف
اِلمف انو ِلحف تفكوونو التتِيجف ا. وف ا ِكلفيفِهمف مف ةو السحلفِم بفيفنفهو شوورف تفكوونو مف ِسيتِِه وف يفكوونو كفاِهنا  عفلفى كورف ِسيتِِه وف يفتفسفلحطو عفلفى كورف ِلسو وف يفجف لفلف وف ِملو الفجف هووف يفحف وف
لفنِي سف نووِد أفرف بح الفجو ونف أفنح رف ِ ففتفعفلفمو بت يفبفنوونف فِي هفيفكفِل الرح الفبفِعيدوونف يفأفتوونف وف ِ. وف بت يفا تفذفكفارا  فِي هفيفكفِل الرح ففنف يفِن بفِن صف ِلحف يفا وف ِليفدفعف ِلطووبِيحا وف وف

ابِعِ كفِريحا فِي الرح ارف إِلفى زف ِ صف بت ِلِك أفنح كفلفمف الرح ابِعفِة ِلدفاِريووسف الفمف كفانف فِي السحنفِة الرح ]. وف ِ إِلفِهكومف بت تف الرح عا  صفوف تومف سفمف يفكوونو إِذفا سفِمعف . وف إِلفيفكومف
نفةف الحِذينف فِي بفيفِت فلووا الفكفهف أ ِليفسف ِ وف بت امف الرح ل وا قودح مف ِليوصف الفهو ِرجف ِلكف وف مف مف جف رف اصفرف وف ِف إِيلف شفرف لو بفيفِت سفلف أفهف ا أفرف لوو لفمح ِر التحاِسعِ فِي ِكسف ِمنف الشحهف

ِميعِ فلف جف أ نووِد: [اِسف ِ الفجو بت ارف إِلفيح كفلفمو رف نِينف هفِذِه؟] ثومح صف ا ففعفلفتو كفمف ِمنف الستِ نفففِصل  كفمف اِمِس مو ِر الفخف : [أفأفبفِكي فِي الشحهف الفنفبِيفاءف نووِد وف ِ الفجو بت رف
تومف لف ا أفكف لفمح ما  ِلي أفنفا؟ وف تومف صفوف لف صومف ذفِلكف هفِذِه السحبفِعينف سفنفة  ففهف ِر السحابِعِ وف الشحهف اِمِس وف ِر الفخف تومف فِي الشحهف نوحف تومف وف مف ا صو نفِة: لفمح الفكفهف ِض وف شفعفِب الفرف

شفِليمو ِلينف ِحينف كفانفتف أوورو ب  عفنف يفِد الفنفبِيفاِء الفوح ؟ أفلفيفسف هفذفا هووف الفكفلفمو الحِذي نفادفى بِِه الرح تومو الشحاِربِينف أفنف تومو الِكِلينف وف ا كونفتومف أفنف ا شفِربفتومف أفففمف لفمح وف
اءف نووِد: اقفضووا قفضف ب  الفجو كفِريحا: [هفكفذفا قفالف رف ِ إِلفى زف بت كفانف كفلفمو الرح يفِن؟]. وف ورف عفمو لو مف السحهف نووبو وف الفجف ا وف لفهف وف ا حف دونوهف مو ة  وف تفِريحف سف مو ة  وف ورف عفمو مف
ا  عفلفى د  ِمنفكومف شفرت رف أفحف لف يوففكتِ لف الفففِقيرف وف لف الفغفِريبف وف لف الفيفتِيمف وف لفةف وف مف وا الفرف ِلمو لف تفظف عف أفِخيِه. وف ة  كول  إِنفسفاۭن مف مف حف رف سفانا  وف لووا إِحف مف اعف ِ وف قت الفحف
الفكفلفمف الحِذي عووا الشحِريعفةف وف مف اسا  ِلئفلح يفسف مف مف عفلووا قفلفبفهو عِ. بفلف جف مف عفِن السحمف ثفقحلووا آذفانفهو عفانِدفة  وف طووا كفتِفا  مو أفعف غووا وف فبووا أفنف يوصف أفِخيِه فِي قفلفبِِه. ففأ

عووا كفذفِلكف يونفادوونف مف ا نفادفى هووف ففلفمف يفسف نووِد. ففكفانف كفمف ِ الفجو بت اءف غفضفب  عفِظيم  ِمنف ِعنفِد رف . ففجف ِلينف وِحِه عفنف يفِد الفنفبِيفاِء الفوح نووِد بِرو ب  الفجو لفهو رف سف أفرف
ضف عفلووا الفرف . ففجف لف آئِبف هومف لف ذفاِهبف وف اءف رف ضو وف ِربفِت الفرف . ففخف ِم الحِذينف لفمف يفعفِرفووهومف مف إِلفى كولتِ الومف ِصفوهو أفعف نووِد. وف ب  الفجو عو قفالف رف مف هومف ففلف أفسف
ا]. هفكفذفا لفيفهف تو عف ۭط عفِظيۭم ِغرف بِسفخف ة  وف ة  عفِظيمف يفرف نف غف يفوف تو عفلفى ِصهف نووِد: ِغرف ب  الفجو نووِد: [هفكفذفا قفالف رف ِ الفجو بت كفانف كفلفمو رف ابا ]. وف رف ةف خف الفبفِهجف

]. هفكفذفا قفالف قفدحسف بفلف الفمو نووِد الفجف ِ الفجو بت بفلو رف جف ِ وف قت ِدينفةف الفحف ِليمو مف شف عفى أوورو ِليمف ففتودف شف سفِط أوورو كونو فِي وف أفسف نف وف يفوف عفتو إِلفى ِصهف جف : [قفدف رف ب  قفالف الرح
ِدينفِة ِمنف اقو الفمف وف تفِلئو أفسف تفمف ةِ الفيحاِم. وف ثفرف اهو بِيفِدِه ِمنف كف مف عفصف ِليمف كول  إِنفسفاۭن ِمنفهو شف اِق أوورو وف اتو فِي أفسف الشحيفخف ِلسو بفعفدو الش يووخو وف نووِد: [سفيفجف ب  الفجو رف
يوِن بفِقيحِة هفذفا الشحعفِب فِي هفِذِه الفيحاِم أفففيفكوونو أفيفضا  نووِد: [إِنف يفكونف ذفِلكف عفِجيبا  فِي أفعف ب  الفجو ا]. هفكفذفا قفالف رف اقِهف وف الفبفنفاِت لفِعبِينف فِي أفسف يفاِن وف بف الصتِ
آتِي ِس. وف غفِرِب الشحمف ِض مف ِمنف أفرف ِرِق وف شف ِض الفمف لتِصو شفعفبِي ِمنف أفرف نووِد: [هفئفنفذفا أوخف ب  الفجو نووِد؟]. هفكفذفا قفالف رف ب  الفجو نفيح يفقوولو رف عفِجيبا  فِي عفيف
ا السحاِمعوونف نووِد: [ِلتفتفشفدحدف أفيفِديكومف أفي هف ب  الفجو ]. هفكفذفا قفالف رف الفبِرتِ ِ وف قت مف إِلفها  بِالفحف أفنفا أفكوونو لفهو يفكوونوونف ِلي شفعفبا وف ِليمف وف شف سفِط أوورو كونوونف فِي وف بِِهمف ففيفسف
ة  رف يفكفِل. لفنحهو قفبفلف هفِذِه الفيحاِم لفمف تفكونف ِلِلنفسفاِن أوجف نووِد ِلبِنفاِء الفهف ِ الفجو بت سف بفيفتو رف مف أوستِ اِه الفنفبِيفاِء الحِذي كفانف يفوف فِي هفِذِه الفيحاِم هفذفا الفكفلفمف ِمنف أفففوف
ا النف ففلف أفكوونو أفنفا ِلبفِقيحِة هفذفا لف عفلفى قفِريبِِه. أفمح جو لفقفتو كولح إِنفسفاۭن الرح أفطف يِق. وف لف ِمنف قِبفِل الضتِ جف أفوف دفخف رف نف خف لف سفلفم  ِلمف ة  وف رف ِة أوجف لف ِللفبفِهيمف وف

اتو توعفِطي نفدفاهفا اوف السحمف ا وف لحتفهف ضو توعفِطي غف الفرف هو وف رف مو يوعفِطي ثفمف عو السحلفِم. الفكفرف رف نووِد بفلف زف ب  الفجو ا فِي الفيحاِم الوولفى: يفقوولو رف الشحعفِب كفمف
كفة  ففلف كومف ففتفكوونوونف بفرف لتِصو ائِيلف كفذفِلكف أوخف رف يفا بفيفتف إِسف ِم يفا بفيفتف يفهووذفا وف ا أفنحكومف كونفتومف لفعفنفة  بفيفنف الومف يفكوونو كفمف ا. وف لتِكو بفِقيحةف هفذفا الشحعفِب هفِذِه كولحهف أومف وف

مف هفكفذفا عودفتو لفمف أفنفدف كومف وف بفنِي آبفاؤو تو فِي أفنف أوِسيءف إِلفيفكومف ِحينف أفغفضف ا أفنتِي ففكحرف نووِد: [كفمف ب  الفجو ]. لفنحهو هفكفذفا قفالف رف افووا. ِلتفتفشفدحدف أفيفِديكومف تفخف
. ِ قت مف كول  إِنفسفاۭن قفِريبفهو بِالفحف لتِ ا. ِليوكف ورو الحتِي تفففعفلوونفهف افووا. هفِذِه ِهيف الومو ِِ يفهووذفا. لف تفخف بفيفتف شفِليمف وف ِسنف إِلفى أوورو تو فِي هفِذِه الفيحاِم فِي أفنف أوحف ففكحرف وف

ا ِميعفهف وِر. لفنح هفِذِه جف لف توِحب وا يفِمينف الز  . وف د  فِي الس وِء عفلفى قفِريبِِه فِي قولووبِكومف نح أفحف رف لف يوففكتِ . وف ابِكومف اِء السحلفِم فِي أفبفوف قفضف ِ وف قت اقفضووا بِالفحف
مف وف صف مف السحابِعِ وف وف صف اِمِس وف مف الفخف وف صف ابِعِ وف ِر الرح مف الشحهف وف نووِد: إِنح صف ب  الفجو نووِد: [هفكفذفا قفالف رف ِ الفجو بت كفانف إِلفيح كفلفمو رف ]. وف ب  ا يفقوولو الرح هوهف رف أفكف
دوۭن سوكحانو مو نووِد: [سفيفأفتِي شوعووب  بفعفدو وف ب  الفجو السحلفمف]. هفكفذفا قفالف رف قح وف فِحب وا الفحف يفادا  طفيتِبفة . ففأ أفعف حا  وف ففرف اجا  وف الفعفاِشِر يفكوونو ِلبفيفِت يفهووذفا ابفتِهف

]. ففتفأفتِي شوعووب  نووِد. أفنفا أفيفضا  أفذفهفبو بح الفجو لوبف رف نفطف ِ وف بت هف الرح جف ضحى وف : ِلنفذفهفبف ذفهفابا  ِلنفتفرف ى قفائِِلينف رف ونف إِلفى أوخف اِحدفةۭ يفِسيرو سوكحانو وف ةۭ. وف كفثِيرف
اۭل ِمنف ةو ِرجف ِسكو عفشفرف نووِد: [فِي تِلفكف الفيحاِم يومف ب  الفجو ِ. هفكفذفا قفالف رف بت هف الرح جف ض وا وف لفيفتفرف ِليمف وف شف نووِد فِي أوورو بح الفجو لوبووا رف م  قفِويحة  ِليفطف أومف ة  وف كفثِيرف

اخف رف دف ِض حف ِ فِي أفرف بت ِة الرح يو كفِلمف حف ]. وف عفكومف ف مف عفكومف لفنحنفا سفِمعفنفا أفنح اح : نفذفهفبو مف ۭ قفائِِلينف ۭل يفهووِديت جو سحكوونف بِذفيفِل رف ِم يفتفمف ِميعِ أفلفِسنفِة الومف جف
قفدف بفنفتف ا . وف ة  ِجدت ِكيمف إِنف تفكونف حف يفدوونو وف صف صوورو وف ا وف هف اةو أفيفضا  توتفاِخمو مف حف ). وف ائِيلف رف بفاِط إِسف كولح أفسف يفنف اِلنفسفاِن وف ِ عف بت ل هو. (لفنح ِللرح حف قف مف شف ِدمف وف

كفلو بِالنحاِر. ِهيف توؤف ا وف تفهف ِر قووح ِربو فِي الفبفحف يفضف ا وف تفِلكوهف ذفا السحيتِدو يفمف اِق. هووف وف الذحهفبف كفِطيِن الفسف اِب وف ةف كفالت رف ِت الفِفضح مف كفوح ا وف نا  ِلنفففِسهف صوورو ِحصف
دوودف كونو فِي أفشف يفسف . وف كفنو قفلوونو لف توسف أفشف ةف وف ِلكو يفبِيدو ِمنف غفزح الفمف هفا وف ا انفتِظفارو ِزيهف . لفنحهو يوخف ونو عفقفرو ا  وف عو ِجدت جح ةو ففتفتفوف غفزح افو وف قفلوونو ففتفخف ى أفشف تفرف

ونو عفقفرو فِميۭر فِي يفهووذفا وف أ يفكوونو كف نفانِِه ففيفبفقفى هووف أفيفضا  ِللفِهنفا وف سفهو ِمنف بفيفِن أفسف ِرجف هو ِمنف ففِمِه وف اءف أفنفِزعو ِدمف . وف ِطينِيتِينف أفقفطفعو ِكبفِريفاءف الفِفِلسف نِيم  وف زف
ا  يفا ابفنفةف تفِهِجي ِجدت . [اِبف نفيح أفيفتو بِعفيف يفِة. ففإِنتِي النف رف ابِي الفِجزف لفيفِهمف بفعفدو جف الئِِب ففلف يفعفبورو عف يفِش الذحاِهِب وف لف بفيفتِي بِسفبفِب الفجف وف ل  حف أفحو ۭ. وف كفيفبووِسيت

أفقفطفعو ۭش ابفِن أفتفاۭن. وف حف عفلفى جف اۭر وف اِكب  عفلفى ِحمف رف ِديع  وف نفصوور  وف مف ِلكوِك يفأفتِي إِلفيفِك. هووف عفاِدل  وف ذفا مف ِليمف. هووف شف تِِفي يفا بِنفتف أوورو نف اهف يفوف ِصهف
ِر إِلفى ِمنف النحهف ِر وف ِر إِلفى الفبفحف سولفطفانوهو ِمنف الفبفحف ِم وف لحمو بِالسحلفِم ِللومف يفتفكف ِب. وف رف سو الفحف توقفطفعو قفوف ِليمف وف شف سف ِمنف أوورو الفففرف ايِمف وف بفةف ِمنف أفففرف كف رف الفمف

اِء. جف ى الرح رف ِن يفا أفسف ِجعووا إِلفى الفِحصف . ارف اء  ِ الحِذي لفيفسف فِيِه مف بت اِك ِمنف الفجو رف لفقفتو أفسف ِدِك قفدف أفطف ِم عفهف أفنفِت أفيفضا  ففإِنتِي بِدف ِض. وف أفقفاِصي الفرف
نو عفلفى بفنِيِك يفا يفوف ِك يفا ِصهف تو أفبفنفاءف أفنفهفضف ايِمف وف سف أفففرف فتو الفقفوف لف مف تو يفهووذفا ِلنفففِسي وف تفرف ففيفِن. [لفنتِي أفوف لفيفِك ِضعف د  عف حو أفنتِي أفرو رتِ مف أفيفضا  أوصف الفيفوف
ب  نووِب. رف ابِعِ الفجف وف يفِسيرو فِي زف ب  يفنففوخو فِي الفبووِق وف السحيتِدو الرح ِق وف الفبفرف جو كف رو هو يفخف مو سفهف مف وف قفهو ب  ففوف ى الرح يورف بحاۭر]. وف عفلفتوِك كفسفيفِف جف جف انو وف يفاوف



بفحِ. ذف ايفا الفمف وف كفزف نفضفحِ وف الفمف تفِلئوونف كف يفمف ِر وف مف ا ِمنف الفخف ونف كفمف يفِضج  بوونف وف رف يفشف ةف الفِمقفلفعِ وف ارف يفدووسوونف ِحجف مف ففيفأفكولوونف وف اِمي عفنفهو نووِد يوحف الفجو
ِفتفيفانف لفهو! الفِحنفطفةو تونفِمي الف مف ا أفجف مف دفهو وف وف ا أفجف ِضِه. مف فووعفة  عفلفى أفرف رف ةِ التحاجِ مف ارف بفهو بفلف كفِحجف ِم. كفقفِطيعۭ شفعف مف فِي ذفِلكف الفيفوف هو ب  إِلفهو مو الرح هو لتِصو يوخف وف
با  فِي بفِل. ِلكولتِ إِنفسفاۭن عوشف طفرف الفوف مف مف يوعفِطيفهو وقا  وف ب  بورو نفعف الرح ِر ففيفصف فختِ تفأ طفِر الفمو اِن الفمف طفرف فِي أفوف ِ الفمف بت لوبووا ِمنف الرح ى. اوطف طفارو الفعفذفارف الفِمسف وف
لووا كفغفنفۭم. ذفل وا إِذف لفيفسف حف ونف بِالفبفاِطِل. ِلذفِلكف رف لفِم كفِذۭب. يوعفز  فحف وا بِأ بفرو أفخف ا الفكفِذبف وف أفوو افِيِنف رف الفعفرح وا بِالفبفاِطِل وف لحمو افِيمف قفدف تفكف قفِل. لفنح التحرف الفحف
لفِلِه فِي الفِقتفاِل. ِمنفهو ِس جف مف كفففرف عفلفهو جف دف قفِطيعفهو بفيفتف يفهووذفا وف نووِد قفدف تفعفهح بح الفجو تِدفةف. لفنح رف بِي ففعفاقفبفتو الفعف تفعفلف غفضف عفاةِ اشف اعۭ. [عفلفى الر  رف

اِربوونف لفنح يوحف اِق فِي الفِقتفاِل وف وف ةِ الدحائِِسينف ِطينف الفسف بفابِرف يفكوونوونف كفالفجف ِميعا . وف جو كول  ظفاِلۭم جف رو ِقتفاِل. ِمنفهو يفخف سو الف تفدو. ِمنفهو قفوف اِويفةو. ِمنفهو الفوف الزح
مف هو فوضف فنتِي لفمف أفرف أ يفكوونوونف كف . وف مف توهو ِحمف مف لفنتِي قفدف رف عوهو جتِ أورف فف وف ِو لتِصو بفيفتف يووِس أوخف ي بفيفتف يفهووذفا وف ِ أوقفوت . وف ونف زو يفلف يفخف اِكبوونف الفخف الرح مف وف عفهو بح مف الرح

مف ِفرو لفهو ِ. أفصف بت مف بِالرح يفبفتفِهجو قفلفبوهو ونف وف حو يفنفظورو بفنووهومف ففيفففرف ِر وف مف فنحهو بِالفخف أ مف كف حو قفلفبوهو يفففرف بحاۭر وف ايِمو كفجف يفكوونو أفففرف . وف مف وِجيبوهو مف ففأ هو ب  إِلفهو لفنتِي أفنفا الرح
مف لفنتِي عوهو مف أفجف وف

مف ِمنف  ِجعوهو أورف . وف ِجعوونف يفرف عف بفنِيِهمف وف يوونف مف يفحف اِضي الفبفِعيدفةِ وف ونفنِي فِي الفرف مف بفيفنف الش عووِب ففيفذفكورو عوهو رف أفزف وا. وف ثورو ا كف ونف كفمف ثورو يفكف مف وف توهو قفدف ففدفيف
جف فِي ِربو الل جف يفضف يِق وف ِر الضتِ يفعفبورو فِي بفحف . وف كفان  مف مف دو لفهو لف يووجف لوبفنفانف وف ِض ِجلفعفادف وف آتِي بِِهمف إِلفى أفرف مف ِمنف أفش ورف وف عوهو مف أفجف رف وف ِض ِمصف أفرف

ابفكف . اِففتفحف أفبفوف ب  ِمِه] يفقوولو الرح لوكوونف بِاسف ِ ففيفسف بت يِهمف بِالرح ِ أوقفوت . وف رف ولو قفِضيبو ِمصف يفزو ففضو ِكبفِريفاءو أفش ورف وف توخف ِر وف اِق النحهف مف تفِجف  كول  أفعف ِر وف الفبفحف
نِيعف قفدف هفبفطف. رف الفمف عف لفِولف يفا بفل وطف بفاشفانف لفنح الفوف ِربووا. وف اءف قفدف خف زف سفقفطف لفنح الفِعزح وو لفنح الفرف لفِولف يفا سفرف . وف كف زف يفا لوبفنفانو ففتفأفكولف النحارو أفرف

عف غفنفمف الذحبفحِ الحِذينف ب  إِلفِهي: [ارف . هفكفذفا قفالف الرح ِربفتف دونتِ خف بفاِل لفنح ِكبفِريفاءف الورف ةِ الفشف رف جف مف تو زف وف . صف ِربف هومف خف رف عفاةِ لفنح ففخف لفِة الر  لفوف تو وف صفوف
ِفقو بفعفدو عفلفى سوكحاِن . لفنتِي لف أوشف لفيفِهمف ِفقوونف عف مف لف يوشف عفاتوهو رو . وف تفغفنفيفتو ! قفِد اسف ب  ك  الرح بفارف : مو بفائِعووهومف يفقوولوونف ونف وف لف يفأفثفمو اِلكووهومف وف مف مف هو بفحو يفذف
عفيفتو غفنفمف الذحبفحِ. ]. ففرف ِقذو ِمنف يفِدِهمف لف أونف ضف وف ِربوونف الفرف ِلِكِه ففيفضف ِليفِد مف ۭل ِليفِد قفِريبِِه وف جو م  اِلنفسفانف كولح رف لتِ سف ب  بفلف هفئفنفذفا مو ِض يفقوولو الرح الفرف

ۭر عفاةف الثحلفثفةف فِي شفهف أفبفدفتو الر  . وف عفيفتو الفغفنفمف رف ى [ِحبفال ] وف رف يفتو الوخف سفمح ةف] وف اِحدفةف [نِعفمف يفتو الفوف يفِن ففسفمح وف ذفتو ِلنفففِسي عفصف أفخف مف أفذفل  الفغفنفِم. وف لفِكنحهو
مف بفعفۭض!]. ا لفحف الفبفِقيحةو ففلفيفأفكولف بفعفضوهف . وف نف يوبفدف ففلفيوبفدف مف تف وف تف ففلفيفمو نف يفمو . مف عفاكومف : [لف أفرف . ففقولفتو مف كفِرهفتفنِي أفيفضا  نفففسوهو اقفتف نفففِسي بِِهمف وف ضف اِحۭد وف وف
ونف ِلي نفتفِظرو ِلمف أفذفل  الفغفنفِم الفمو هفكفذفا عف ِم. وف بفاِط. ففنوِقضف فِي ذفِلكف الفيفوف عف كولتِ الفسف ِدي الحِذي قفطفعفتوهو مف ا لفنفقوضف عفهف ففتوهف قفصف ةف] وف ايف [نِعفمف ذفتو عفصف فخف ففأ

: ب  ِة. ففقفالف ِلي الرح تِي ثفلفثِينف ِمنف الفِفضح رف نووا أوجف زف تفنِعووا]. ففوف إِلح ففامف تِي وف رف فعفطوونِي أوجف يونِكومف ففأ سونف فِي أفعف : [إِنف حف مف ِ. ففقولفتو لفهو بت ةو الرح ا كفِلمف أفنحهف
ايف ففتو عفصف ِ. ثومح قفصف بت ِ فِي بفيفِت الرح اِريت ا إِلفى الفففخح توهف أفلفقفيف ِة وف ذفتو الثحلفثِينف ِمنف الفِفضح فخف نوونِي بِِه]. ففأ نف الفكفِريمف الحِذي ثفمح ِ الثحمف اِريت ا إِلفى الفففخح ِقهف [أفلف

اِعيا  فِي ِقيم  رف قف لفنتِي هفئفنفذفا مو مف اعۭ أفحف اِت رف ذف ِلنفففِسكف بفعفدو أفدفوف : [خو ب  . ففقفالف ِلي الرح ائِيلف رف إِسف اءف بفيفنف يفهووذفا وف ى [ِحبفال ] لفنفقوضف اِلخف رف الوخف
اِعي يفل  ِللرح ا]. وف لفففهف يفنفِزعو أفظف اِن وف مف مف الستِ لفِكنف يفأفكولو لفحف قفائِمف. وف بتِي الف لف يورف نفكفِسرف وف بورو الفمو لف يفجف نفسفاقف وف لوبو الفمو لف يفطف قفِطِعينف وف نف ِض لف يفففتفِقدو الفمو الفرف

ِ عفلفى بت يو كفلفِم الرح حف نفى تفِكل  كولوول ! وف نوهو الفيومف عفيف اعوهو تفيفبفسو يفبفسا  وف نفى. ِذرف عفلفى عفيفنِِه الفيومف اِعِه وف الفبفاِطِل التحاِرِك الفغفنفِم! السحيففو عفلفى ِذرف

ِميعِ ن حۭ ِلجف ِليمف كفأفسف تفرف شف عفلو أوورو وحِ اِلنفسفاِن فِي دفاِخِلِه: [هفئفنفذفا أفجف ابِلو رو جف ِض وف سو الفرف ستِ ؤف مو اِت وف اوف ب  بفاِسطو السحمف . يفقوولو الرح ائِيلف رف إِسف
ِميعِ الش عووِب ال  ِلجف وف را  ِمشف جف ِليمف حف شف عفلو أوورو ِم أفنتِي أفجف يفكوونو فِي ذفِلكف الفيفوف ِليمف. وف شف اِر أوورو أفيفضا  عفلفى يفهووذفا تفكوونو فِي ِحصف ا وف لفهف وف الش عووِب حف

نووِن. اِكبفهو بِالفجو رف ةِ وف يفرف ِِ ۭس بِالفحف ِربو كولح ففرف ب  أفضف ِم يفقوولو الرح ِض. فِي ذفِلكف الفيفوف ِم الفرف ا كول  أومف لفيفهف تفِمعو عف يفجف كول  الحِذينف يفِشيلوونفهو يفنفشفق ونف شفقتا . وف وف
نووِد ِ الفجو بت ة  ِلي بِرف ِليمف قووح شف : إِنح سوكحانف أوورو اءو يفهووذفا فِي قفلفبِِهمف رف ى. ففتفقوولو أومف يفِل الش عووِب بِالفعفمف ِربو كولح خف أفضف يفنفيح عفلفى بفيفِت يفهووذفا وف تفحو عف أففف وف

عفِن مف عفِن الفيفِميِن وف لفهو وف ِم ففيفأفكولوونف كولح الش عووِب حف زف عفِل نفاۭر بفيفنف الفحو كفِمشف طفِب وف بفاحِ نفاۭر بفيفنف الفحف اءف يفهووذفا كفِمصف رف عفلو أومف ِم أفجف . فِي ذفِلكف الفيفوف إِلفِهِهمف
ِليمف شف ارو سوكحاِن أوورو اففتِخف دف وف ارو بفيفِت دفاوو ل  ِلكفيفلف يفتفعفاظفمف اففتِخف ب  ِخيفامف يفهووذفا أفوح لتِصو الرح يوخف ِليمف. وف شف وورو ا بِأ كفانِهف ِليمو أفيفضا  فِي مف شف الفيفسفاِر ففتفثفبوتو أوورو

ِ بت لفِك الرح ِ ِمثفلف مف دف ِمثفلف اح بفيفتو دفاوو دف وف ِم ِمثفلف دفاوو مف فِي ذفِلكف الفيفوف ِليمف ففيفكوونو الفعفاثِرو ِمنفهو شف ب  سوكحانف أوورو تورو الرح ِم يفسف عفلفى يفهووذفا. فِي ذفِلكف الفيفوف
وحف ِليمف رو شف عفلفى سوكحاِن أوورو دف وف أوفِيضو عفلفى بفيفِت دفاوو ِليمف. [وف شف ِم التِينف عفلفى أوورو ِم أفنتِي أفلفتفِمسو هفلفكف كولتِ الومف يفكوونو فِي ذفِلكف الفيفوف . وف مف هو امف أفمف

ةۭ عفلفى ارف رف نف هووف فِي مف لفيفِه كفمف ةۭ عف ارف رف يفكوونوونف فِي مف ِحيۭد لفهو وف نفائِحۭ عفلفى وف لفيفِه كف ونف عف يفنووحو ونف إِلفيح الحِذي طفعفنووهو وف عفاِت ففيفنفظورو ر  التحضف ِة وف النتِعفمف
ةو بفيفِت ا: عفِشيرف ضو عفشفائِرف عفشفائِرف عفلفى ِحدفتِهف تفنووحو الفرف . وف ِجد ونف ونف فِي بوقفعفِة مف ِرم  حِ هفدفدف نفوف ِليمف كف شف حو فِي أوورو ِم يفعفظومو النحوف ِرِه. فِي ذفِلكف الفيفوف بِكف

هومف نِسفاؤو ا وف ةو بفيفِت لفِوي عفلفى ِحدفتِهف . عفِشيرف هومف عفلفى ِحدفتِِهنح نِسفاؤو ا وف تِهف ةو بفيفِت نفاثفانف عفلفى ِحدف . عفِشيرف هومف عفلفى ِحدفتِِهنح نِسفاؤو ا وف تِهف دف عفلفى ِحدف دفاوو
.[ هومف عفلفى ِحدفتِِهنح نِسفاؤو ا وف ة  عفلفى ِحدفتِهف ة  عفِشيرف . كول  الفعفشفائِِر الفبفاقِيفِة عفِشيرف هومف عفلفى ِحدفتِِهنح نِسفاؤو ا وف تِهف ِعي عفلفى ِحدف ةو شفمف . عفِشيرف عفلفى ِحدفتِِهنح

نووِد أفنتِي أفقفطفعو ب  الفجو ِم يفقوولو رف يفكوونو فِي ذفِلكف الفيفوف اسفِة. وف ِللفنفجف ِطيحِة وف ِليمف ِللفخف شف ِلسوكحاِن أوورو دف وف ففتووحا  ِلبفيفِت دفاوو ِم يفكوونو يفنفبووع  مف [فِي ذفِلكف الفيفوف
هو أومح د  بفعفدو أفنح أفبفاهو وف ف أفحف يفكوونو إِذفا تفنفبحأ ِض. وف وحف النحِجسف ِمنف الفرف الر  أوِزيلو الفنفبِيفاءف أفيفضا  وف ِض ففلف توذفكفرو بفعفدو وف نفاِم ِمنف الفرف اءف الفصف مف أفسف

بِيفاءف ِم أفنح الفنف يفكوونو فِي ذفِلكف الفيفوف و. وف ا يفتفنفبحأ اِلدفاهو) ِعنفدفمف هو (وف أوم  عفنوهو أفبووهو وف ِ. ففيفطف بت ِم الرح تف بِالفكفِذِب بِاسف يفِه) يفقوولفِن لفهو: لف تفِعيشو لفنحكف تفكفلحمف اِلدف (وف
ِض لفنح إِنفسفانا  : لفسفتو أفنفا نفبِيتا . أفنفا إِنفسفان  ففاِلحو الفرف . بفلف يفقوولو ِل الفِغشتِ بف شفعفۭر لفجف لف يفلفبِسوونف ثفوف ف وف يفاهو إِذفا تفنفبحأ ؤف اِحۭد ِمنف رو ونف كول  وف زو يفخف

عفلفى اِعيح وف تفيفِقظف يفا سفيففو عفلفى رف ا فِي بفيفِت أفِحبحائِي. [اِسف تو بِهف ِرحف : ِهيف الحتِي جو ؟ ففيفقوولو وحو فِي يفدفيفكف رو ا هفِذِه الفجو فلفهو: مف أ . ففيفسف اقفتفنفانِي ِمنف ِصبفايف
ا ب  أفنح ثولفثفيفِن ِمنفهف ِض يفقوولو الرح يفكوونو فِي كولتِ الفرف غفاِر. وف د  يفِدي عفلفى الصتِ أفرو اِعيف ففتفتفشفتحتف الفغفنفمو وف ِرِب الرح نووِد. اضف ب  الفجو قفتِي يفقوولو رف ِل ِرفف جو رف

أفنفا ِمي وف عوو بِاسف انف الذحهفِب. هووف يفدف تِحف مو امف تفِحنوهو أفمف ِة وف ِص الفِفضح حف مف كفمف هو صو حف أفمف ِخلو الث لفثف فِي النحاِر وف أودف ا. وف الث لفثف يفبفقفى فِيهف وتفاِن وف يفمو يوقفطفعفاِن وف
بفِة ارف حف ِليمف ِللفمو شف ِم عفلفى أوورو عو كولح الومف مف أفجف سفِطِك. وف لفبوِك فِي وف ِ يفأفتِي ففيوقفسفمو سف بت م  ِللرح ذفا يفوف ب  إِلفِهي]. هووف : الرح هووف يفقوولو : هووف شفعفبِي وف أوِجيبوهو. أفقوولو
اِربو يوحف ب  وف جو الرح رو ِدينفِة. ففيفخف بفِقيحةو الشحعفِب لف توقفطفعو ِمنف الفمف ِدينفِة إِلفى السحبفيِ وف فو الفمف جو نِصف رو يفخف حو النتِسفاءو وف توففضف تونفهفبو الفبويووتو وف ِدينفةو وف ذو الفمف خف ففتوؤف
يفتووِن بفلو الزح ِق ففيفنفشفق  جف ِليمف ِمنف الشحرف شف يفتووِن الحِذي قودحامف أوورو بفِل الزح ِم عفلفى جف اهو فِي ذفِلكف الفيفوف تفِقفو قفدفمف ِقتفاِل. وف مف الف بِِه يفوف رف ِم حف ا فِي يفوف مف كفمف تِلفكف الومف
اِء ِجبفاِلي بوونف فِي ِجوف رو تفهف نووِب. وف وف الفجف فوهو نفحف نِصف اِل وف مف وف الشتِ بفِل نفحف فو الفجف يفنفتفِقلو نِصف ا  وف اِديا  عفِظيما  ِجدت ِب وف وف الفغفرف نفحف ِق وف وف الشحرف سفِطِه نفحف ِمنف وف
. عفكف يِسينف مف ِميعو الفِقدتِ جف ب  إِلفِهي وف يفأفتِي الرح ِلِك يفهووذفا. وف يحا مف لفِة فِي أفيحاِم عوزتِ لفزف بفتومف ِمنف الزح ا هفرف بوونف كفمف رو تفهف . وف لف اءف الفِجبفاِل يفِصلو إِلفى آصف لفنح ِجوف

قفِت دوثو أفنحهو فِي وف لف لفيفلف بفلف يفحف ارف وف ِ. لف نفهف بت وف  ِللرح عفرو اِحد  مف م  وف يفكوونو يفوف . وف اِري تفنفقفبِضو . الدحرف ِم أفنحهو لف يفكوونو نوور  يفكوونو فِي ذفِلكف الفيفوف وف



ِ. فِي بِيت ِر الفغفرف ا إِلفى الفبفحف فوهف نِصف ِ وف قِيت ِر الشحرف ا إِلفى الفبفحف فوهف ِليمف نِصف شف جو ِمنف أوورو رو يحة  تفخف ِم أفنح ِميفاها  حف يفكوونو فِي ذفِلكف الفيفوف . وف سفاِء يفكوونو نوور  الفمف
ا ضو كول هف لو الفرف وح تفتفحف دفهو. وف حف هو وف مو اسف دفهو وف حف ب  وف ِم يفكوونو الرح ِض. فِي ذفِلكف الفيفوف ِلكا  عفلفى كولتِ الفرف ب  مف يفكوونو الرح . وف ِريِف تفكوونو فِي الفخف يفِف وف الصح

ِمنف ايفا وف وف ِل إِلفى بفاِب الزح كفاِن الفبفاِب الفوح ا ِمنف بفاِب بِنفيفاِمينف إِلفى مف كفانِهف رو فِي مف توعفمف تفِفعو وف تفرف ِليمف. وف شف نووبف أوورو ونف جف بفعف إِلفى ِرم  بفِة ِمنف جف الفعفرف كف
ب  ا الرح ِربو بِهف بفةو الحتِي يفضف رف هفِذِه تفكوونو الضح ِن. وف ِليمو بِالفمف شف رو أوورو . ففتوعفمف لف يفكوونو بفعفدو لفعفن  ا وف كونوونف فِيهف ِلِك. ففيفسف عفاِصِر الفمف نفنفئِيلف إِلفى مف جِ حف بورف
. مف يفذووبو فِي ففِمِهمف ِلسفانوهو ا وف قفابِهف مف تفذووبو فِي أفوف عويوونوهو اقِفوونف عفلفى أفقفدفاِمِهمف وف هومف وف مف يفذووبو وف هو مو . لفحف ِليمف شف نحدووا عفلفى أوورو كولح الش عووِب الحِذينف تفجف

اِربو يفهووذفا أفيفضا  توحف تفعفلوو يفدوهو عفلفى يفِد قفِريبِِه. وف لو بِيفِد قفِريبِِه وف جو ِسكو الرح دوثو فِيِهمف ففيومف ِ يفحف بت ابا  عفِظيما  ِمنف الرح ِطرف ِم أفنح اضف يفكوونو فِي ذفِلكف الفيفوف وف
كولتِ ِميِر وف الفحف اِل وف الفِجمف الفبِغفاِل وف يفِل وف بفةو الفخف رف كفذفا تفكوونو ضف ا . وف ة  ِجدت لفبِسو كفثِيرف مف ة  وف فِضح ا: ذفهفب  وف ِلهف وف ِم ِمنف حف ةو كولتِ الومف وف عو ثفرف مف توجف ِليمف وف شف أوورو

عفدوونف ِمنف سفنفۭة إِلفى ِليمف يفصف شف اءووا عفلفى أوورو ِم الحِذينف جف ِميعِ الومف يفكوونو أفنح كولح الفبفاقِي ِمنف جف بفِة. وف رف ِذِه الضح . كفهف التِ حف ائِِم الحتِي تفكوونو فِي هفِذِه الفمف الفبفهف
ِ بت ِلِك رف دف ِللفمف جو ِليمف ِليفسف شف ِض إِلفى أوورو عفدو ِمنف قفبفائِِل الفرف نف لف يفصف يفكوونو أفنح كولح مف . وف ظفالتِ ِليوعفيتِدووا ِعيدف الفمف نووِد وف ِ الفجو بت ِلِك رف دووا ِللفمف جو سفنفۭة ِليفسف

مف الحِذينف ب  الومف ا الرح ِربو بِهف بفةو الحتِي يفضف رف ا الضح لفيفهف ا تفكونف عف لفيفهف طفر  عف لف مف رف وف لف تفأفِت قفبِيلفةو ِمصف عفدف وف إِنف لف تفصف . وف طفر  لفيفِهمف مف نووِد لف يفكوونو عف الفجو
ِم . فِي ذفِلكف الفيفوف ظفالتِ عفدوونف ِليوعفيتِدووا ِعيدف الفمف ِم الحِذينف لف يفصف قِصفاصو كولتِ الومف رف وف . هفذفا يفكوونو قِصفاصو ِمصف ظفالتِ عفدوونف ِليوعفيتِدووا ِعيدف الفمف لف يفصف

ِ بت قودوورو فِي بفيفِت الرح الف ِ]. وف بت س  ِللرح يفِل [قودف اِس الفخف رف يفكوونو عفلفى أفجف
ونف  بوخو يفطف ا وف ذوونف ِمنفهف يفأفخو كول  الذحابِِحينف يفأفتوونف وف نووِد وف ِ الفجو بت سا  ِلرف فِي يفهووذفا تفكوونو قودف ِليمف وف شف ۭر فِي أوورو كول  قِدف ذفبفحِ. وف امف الفمف نفاِضحِ أفمف تفكوونو كفالفمف

نووِد ِ الفجو بت نفعفانِي  فِي بفيفِت رف ِم لف يفكوونو بفعفدو كف فِي ذفِلكف الفيفوف ا. وف .فِيهف
صدق ا العظيم



سورة ملخي

بسم ا الرحمن الرحيم
بفبفتو أفحف ب  وف بفبفتفنفا؟] أفلفيفسف ِعيسوو أفخا  ِليفعفقووبف يفقوولو الرح ا أفحف : [بِمف قولفتومف ]. وف ب  توكومف قفالف الرح بفبف لفِخي: [أفحف ائِيلف عفنف يفِد مف رف ِ ِلسف بت ِة الرح يو كفِلمف حف وف
ب  ]. هفكفذفا قفالف رف بف نفبفنِي الفِخرف نفا ففنفعوودو وف : [هوِدمف يحِة؟ لفنح أفدوومف قفالف قفدف اثفهو ِلِذئفاِب الفبفرتِ ِميرف ابا  وف رف عفلفتو ِجبفالفهو خف جف تو ِعيسووف وف أفبفغفضف يفعفقووبف وف

ب  ِمنف تفقوولوونف ِليفتفعفظحِم الرح يونوكومف وف ى أفعف ب  إِلفى الفبفِد. ففتفرف لفيفِه الرح الشحعفبف الحِذي غفِضبف عف ومف الشحرتِ وف مف توخو عوونفهو يفدف ِدمو. وف أفنفا أفهف نووِد: [هومف يفبفنوونف وف الفجو
ب  فيفنف هفيفبفتِي؟ قفالف لفكومف رف إِنف كونفتو سفيتِدا  ففأ تِي؟ وف امف فيفنف كفرف ِرمو سفيتِدفهو. ففإِنف كونفتو أفنفا أفبا  ففأ الفعفبفدو يوكف ِرمو أفبفاهو وف . [اِلبفنو يوكف ائِيلف رف ِم إِسف نفِد توخو ِو ِف عِ

ِلكومف إِنح ؟ بِقفوف نفاكف سف : بِمف نفجح تفقوولوونف ذفبفِحي. وف بفزا  نفِجسا  عفلفى مف بوونف خو ؟ توقفرتِ كف مف نفا اسف تفقفرف : بِمف احف تفقوولوونف ِمي. وف ونف اسف تفِقرو حف نفةو الفمو ا الفكفهف نووِد أفي هف الفجو
ضفى اِليكف أفففيفرف بفهو ِلوف ا ؟ قفرتِ ِقيمف أفففلفيفسف ذفِلكف شفرت السح جف وف رف بفتومو الفعف إِنف قفرح ا ؟ وف ة  أفففلفيفسف ذفِلكف شفرت ى ذفبِيحف مف بفتومو الفعف إِنف قفرح ة . وف تفقفرف حف ِ مو بت ائِدفةف الرح مف

نووِد. ب  الفجو ؟ قفالف رف كومف هف جف ففعو وف . هفلف يفرف نفا. هفِذِه كفانفتف ِمنف يفِدكومف لفيف أحفف عف ِ ففيفتفرف هف اح جف ض وا وف النف تفرف نووِد. وف ب  الفجو ؟ قفالف رف هفكف جف ففعو وف لفيفكف أفوف يفرف عف
ِرِق شف . لفنحهو ِمنف مف ة  ِمنف يفِدكومف بفلو تفقفِدمف لف أفقف نووِد وف ب  الفجو ة  بِكومف قفالف رف سحرف انا ؟ لفيفسفتف ِلي مف جح بفِحي مف ذف نف فِيكومف يوغفِلقو الفبفابف بفلف لف تووقِدوونف عفلفى مف [مف

ب  ِم قفالف رف ة  لفنح اسفِمي عفِظيم  بفيفنف الومف ة  طفاِهرف تفقفِدمف ور  وف ِمي بفخو بو ِلسف كفاۭن يوقفرح فِي كولتِ مف ِم وف ِمي عفِظيم  بفيفنف الومف ا اسف غفِربِهف ِس إِلفى مف الشحمف
نووِد ب  الفجو لفيفِه قفالف رف ففحففتومف عف تفأ قحةو؟ وف شف ا هفِذِه الفمف : مف قولفتومف ا. وف هف تفقفر  طفعفامو حف ا مو تفهف رف ثفمف سفتف وف ِ تفنفجح بت ائِدفةف الرح : إِنح مف ِلكومف سووهو بِقفوف نفجتِ تومف ففمو ا أفنف نووِد. أفمح الفجو
يفنفذورو دو فِي قفِطيِعِه ذفكفر  وف اِكرو الحِذي يووجف لفعوون  الفمف مف . وف ب  ؟ قفالف الرح ا ِمنف يفِدكومف لف أفقفبفلوهف ِة. ففهف تومف بِالتحقفِدمف فتفيف السحِقيِم ففأ جِ وف رف الفعف ِب وف غفتفصف ِجئفتومف بِالفمو وف

نفةو: إِنف كونفتومف لف ا الفكفهف ِصيحةو أفي هف النف إِلفيفكومف هفِذِه الفوف ِم][وف ِهيب  بفيفنف الومف ِمي مف اسف نووِد وف ب  الفجو ِلك  عفِظيم  قفالف رف بفحو ِللسحيتِِد عفائِبا . لفنتِي أفنفا مف يفذف وف
تومف ا لفنحكومف لفسف توهف كفاتِكومف بفلف قفدف لفعفنف أفلفعفنو بفرف . وف لفيفكومو اللحعفنف ِسلو عف نووِد ففإِنتِي أورف ب  الفجو ِمي قفالف رف دا  ِلسف جف قفلفِب ِلتوعفطووا مف عفلوونف فِي الف لف تفجف عوونف وف مف تفسف

سفلفتو إِلفيفكومف هفِذِه ونف أفنتِي أفرف عفهو. ففتفعفلفمو عوونف مف يفاِدكومف ففتونفزف ثف أفعف وِهكومف ففرف جو ثف عفلفى وو د  الفففرف أفمو عف وف رف اِعِلينف فِي الفقفلفِب. هفئفنفذفا أفنفتفِهرو لفكومو الزح جف
. تفاعف هووف ِمي ارف ِمِن اسف ى. ففاتحقفانِي وف ا ِللتحقفوف طفيفتوهو إِيحاهومف أفعف السحلفِم وف يفاةِ وف عفهو ِللفحف ِدي مف نووِد. كفانف عفهف ب  الفجو عف لفِوي قفالف رف ِدي مف ِن عفهف ِصيحةف ِلكفوف الفوف

ففتفيِ الفكفاِهِن عف كفثِيِرينف عفِن اِلثفِم. لفنح شف جف أفرف ِة وف تِقفامف اِلسف ِعي فِي السحلفِم وف ففتفيفِه. سفلفكف مف دف فِي شف إِثفم  لفمف يووجف ِ كفانفتف فِي ففِمِه وف قت شفِريعفةو الفحف
دف تومف عفهف تومف كفثِيِرينف بِالشحِريعفِة. أفففسفدف ثفرف أفعف تومف عفِن الطحِريِق وف تومف ففِحدف ا أفنف نووِد. أفمح ِ الفجو بت سوولو رف لوبوونف الشحِريعفةف لفنحهو رف ِمنف ففِمِه يفطف عفِرففة  وف ففظفاِن مف تفحف
تومف فِي الشحِريعفِة]. أفلفيفسف ابفيف قِي بفلف حف ففظووا طورو ا أفنحكومف لفمف تفحف دفنِيئِينف ِعنفدف كولتِ الشحعفِب كفمف تفقفِرينف وف حف توكومف مو يحرف فنفا أفيفضا  صف نووِد. ففأ ب  الفجو لفِوي قفالف رف

فِي ائِيلف وف رف سو فِي إِسف جف عوِملف الرتِ ِد آبفائِنفا؟ غفدفرف يفهووذفا وف نِيِس عفهف فِخيِه ِلتفدف لو بِأ جو اذفا نفغفدورو الرح لفقفنفا؟ ففِلمف اِحد  خف نفا؟ أفلفيفسف إِلفه  وف اِحد  ِلكولتِ أفب  وف
ِجيبف ِمنف الفمو لف الحِذي يفففعفلو هفذفا السحاِهرف وف جو ب  الرح جف بِنفتف إِلفۭه غفِريۭب. يفقفطفعو الرح وح تفزف بحهو وف ِ الحِذي أفحف بت سف قودفسف الرح ِليمف. لفنح يفهووذفا قفدف نفجح شف أوورو

ةو بفعفدو اعفى التحقفِدمف اخِ ففلف تورف رف الص  وعِ بِالفبوكفاِء وف ِ بِالد مو بت بفحف الرح ذف ينف مف غفطتِ قفدف ففعفلفتومف هفذفا ثفانِيفة  مو نووِد. وف ِ الفجو بت ة  ِلرف بو تفقفِدمف نف يوقفرتِ مف ِخيفاِم يفعفقووبف وف
ِهيف قفِرينفتوكف ا وف تف بِهف أفةِ شفبفابِكف الحتِي أفنفتف غفدفرف رف بفيفنف امف بح هووف الشحاِهدو بفيفنفكف وف ِل أفنح الرح اذفا؟] ِمنف أفجف : [ِلمف . ففقولفتومف ِضي ِمنف يفِدكومف رف لف يوقفبفلو الفمو وف

هو رف أفةِ شفبفابِِه. [لفنحهو يفكف رف د  بِامف لف يفغفدورف أفحف وِحكومف وف وا ِلرو ذفرو ِ. ففاحف عف اح رف اِحدو؟ طفاِلبا  زف اذفا الفوف ِلمف وحِ؟ وف لفهو بفِقيحةو الر  اِحد  وف . أفففلفمف يفففعفلف وف ِدكف أفةو عفهف رف امف وف
. بح بِكفلفِمكومف وا. لفقفدف أفتفعفبفتومو الرح وِحكومف ِلئفلح تفغفدورو وا ِلرو ذفرو نووِد. ففاحف ب  الفجو بِِه] قفالف رف لفمف بِثفوف د  الظ  يف أفحف أفنف يوغفطتِ ائِيلف [وف رف ب  إِلفهو إِسف ] قفالف الرح الطحلفقف

لفِكي ِسلو مف ِل؟]. هفئفنفذفا أورف : [أفيفنف إِلفهو الفعفدف ]. أفوف هووف يوسفر  بِِهمف ِ وف بت اِلح  فِي عفيفنفيِ الرح نف يفففعفلو الشحرح ففهووف صف : [كول  مف ِلكومف نفاهو؟] بِقفوف : [بِمف أفتفعفبف قولفتومف وف
تفِملو نف يفحف مف نووِد. وف ب  الفجو ذفا يفأفتِي قفالف رف ونف بِِه. هووف ِد الحِذي توسفر  لفكو الفعفهف مف لوبوونفهو وف ِلِه السحيتِدو الحِذي تفطف يفأفتِي بفغفتفة  إِلفى هفيفكف اِمي. وف يتِئو الطحِريقف أفمف ففيوهف

ِة. ففيونفقتِي بفنِي لفِوي نفقتِيا  ِللفِفضح مو صا  وف حتِ مف ِلسو مو اِر. ففيفجف نفاِن الفقفصح ِمثفلو أفشف ِص وف حتِ مف نف يفثفبوتو ِعنفدف ظوهووِرِه؟ لفنحهو ِمثفلو نفاِر الفمو مف ِجيئِِه وف مف مف يفوف
ا فِي كفمف ِم وف ِقدف ا فِي أفيحاِم الف ِ كفمف بت ِضيحة  ِللرح رف ِليمف مف شف أوورو ةو يفهووذفا وف . ففتفكوونو تفقفِدمف ة  بِالفبِرتِ ِ تفقفِدمف بت بِينف ِللرح قفرتِ ِة ِليفكوونووا مو الفِفضح فتِيِهمف كفالذحهفِب وف يوصف وف

ةف رف عفلفى السحاِلبِينف أوجف ورا  وف اِلِفينف زو عفلفى الفحف ففاِسِقينف وف عفلفى الف ةِ وف رف أفكوونو شفاِهدا  سفِريعا  عفلفى السححف ِم وف كف أفقفتفِربو إِلفيفكومف ِللفحو ِة. وف قفِديمف نِينف الف الستِ
تومف يفا بفنِي يفعفقووبف لفمف تفففنووا. [ِمنف أفيحاِم فنف ب  لف أفتفغفيحرو ففأ نووِد. لفنتِي أفنفا الرح ب  الفجو شفانِي قفالف رف لف يفخف د  الفغفِريبف وف نف يفصو مف الفيفتِيِم وف لفِة وف مف الفِجيِر: الفرف

ف؟ ففإِنحكومف لوبو اِلنفسفانو اح ؟ أفيفسف ِجعو اذفا نفرف : بِمف نووِد. ففقولفتومف ب  الفجو ِجعف إِلفيفكومف قفالف رف ِجعووا إِلفيح أفرف ففظووهفا. ارف لفمف تفحف ائِِضي وف تومف عفنف ففرف آبفائِكومف ِحدف
نفِة زف ِميعف الفعوشووِر إِلفى الفخف ا. هفاتووا جف ةو كول هف تومف سفاِلبوونف هفِذِه الومح إِيحايف أفنف ِة. قفدف لوِعنفتومف لفعفنا  وف التحقفِدمف ؟ فِي الفعوشووِر وف لفبفنفاكف : بِمف سف ونِي. ففقولفتومف تومو سفلفبف

أفنفتفِهرو . وف تحى لف تووسفعف كفة  حف لفيفكومف بفرف أوفِيضو عف اِت وف اوف نووِد إِنف كونفتو لف أفففتفحو لفكومف كووى السحمف ب  الفجو ذفا قفالف رف بوونِي بِهف رتِ جف ِليفكوونف فِي بفيفتِي طفعفام  وف
ضف ِم لفنحكومف تفكوونوونف أفرف بوكومف كول  الومف ِ يوطفوت نووِد. وف ب  الفجو قفِل قفالف رف مو فِي الفحف لف يوعفقفرو لفكومو الفكفرف ِض وف رف الفرف ِلكومف الِكلف ففلف يوففِسدو لفكومف ثفمف ِمنف أفجف

هو نفا شفعفائِرف ِفظف ففعفةو ِمنف أفنحنفا حف نف ا الفمف مف ِ بفاِطلفة  وف : ِعبفادفةو اح ؟ قولفتومف لفيفكف اذفا قولفنفا عف : مف تومف قولف . وف ب  تفدحتف عفلفيح قفالف الرح الوكومو اشف نووِد. [أفقفوف ب  الفجو ةۭ قفالف رف سفرح مف
تحقوو لحمف مو وا]. ِحينفئِۭذ كف نفجو ف وف بووا اح رح . بفلف جف نف أفيفضا  ففاِعلوو الشحرتِ يوبفنفوف بِِرينف وف تفكف سف بوونف الفمو ِ طفوت نو مو النف نفحف نووِد؟ وف ِ الفجو بت امف رف ِن قودح زف نفا بِالفحو لفكف أفنحنفا سف وف

ب  يفكوونوونف ِلي قفالف رف ِمِه. وف ِرينف فِي اسف ففكتِ ِللفمو بح وف ةۭ ِللحِذينف اتحقووا الرح هو ِسففرو تفذفكفرف امف كوتِبف أفمف سفِمعف وف غفى وف ب  أفصف الرح اِحۭد قفِريبفهو وف ِ كول  وف بت الرح
يِق دتِ ونف بفيفنف الصتِ يتِزو تومف هو. ففتفعوودوونف وف ِدمو ِفقو اِلنفسفانو عفلفى ابفنِِه الحِذي يفخف ا يوشف لفيفِهمف كفمف ِفقو عف أوشف ة  وف اصح انِع  خف ِم الحِذي أفنفا صف نووِد فِي الفيفوف الفجو

مو مو الفيفوف ِرقوهو يوحف كول  ففاِعِلي الشحرتِ يفكوونوونف قفشتا  وف بِِرينف وف تفكف سف كول  الفمو تحِقدو كفالتحن وِر وف مو الفمو ذفا يفأفتِي الفيفوف وف بودوهو[ففهو نف لف يفعف مف ف وف نف يفعفبودو اح يِر بفيفنف مف رتِ الشتِ وف
ونف جو رو ا ففتفخف تِهف نِحف ففاءو فِي أفجف الشتِ سو الفبِرتِ وف ِرقو شفمف ِمي توشف تحقوونف اسف ا الفمو لفكومف أفي هف عا . [وف لف ففرف ل  وف مف أفصف نووِد ففلف يوبفِقي لفهو ب  الفجو التِي قفالف رف

وا شفِريعفةف نووِد. [اذفكورو ب  الفجو مف أفففعفلو هفذفا قفالف رف تف بوطووِن أفقفدفاِمكومف يفوف ادا  تفحف مف مف يفكوونوونف رف ارف لفنحهو رف تفدووسوونف الفشف ةِ. وف يرف وِل الصتِ وونف كفعوجو تفنفشفأ وف
ِ بت ِم الرح ِجيِء يفوف ِسلو إِلفيفكومف إِيِليحا النحبِيح قفبفلف مف كفامف. [هفئفنفذفا أورف الفحف ائِضف وف . الفففرف ائِيلف رف وِريبف عفلفى كولتِ إِسف ا فِي حو توهو بِهف رف بفِدي الحتِي أفمف وسفى عف مو

ضف بِلفعفۭن ِربف الفرف أفضف . ِلئفلح آتِيف وف نفاِء عفلفى آبفائِِهمف قفلفبف الفبف د  قفلفبف البفاِء عفلفى الفبفنفاِء وف وِف ففيفرو خو الفمف ِم الفعفِظيِم وف .[الفيفوف
 

صدق ا العظيم



سورة مريم

بسم ا الرحمن الرحيم

إعلن الملك جبرائيل إلى مريم العذراء بشأن ولدة يسوع
هذه العذراء، التي. في هذه السنوات الخيرة عذراء تسمى مريم، من النسب من داود، من قبيلة يهوذا، زارها الملك جبرائيل من ا

تعيش في كل القداسة من دون أي جريمة، كونها اللمبالة واللتزام في الصلة مع الصيام، ويجري يوم واحد وحده، دخلت إلى غرفة
ا معك، يا مريم: "لها الملك جبرائيل، وأحيي لها، قائل "
ل تخاف يا مريم لنك عثرت على صالح ا الذي اختارك أن: "ولكن الملك اعتبرها قائلة. وكان العذراء أفريغتد في ظهور الملك

الن كيف أحضر أبناء،: "أجاب العذراء". تكون أم النبي الذي يرسله إلى شعب إسرائيل لكي يمشي في قوانينه مع الحقيقة من القلب 
يا مريم، ا الذي جعل النسان دون رجل قادر على توليد في رجلك بدون رجل، لنه معه ل: "أجاب الملك" ورؤية ل أعرف رجل؟

الن أن تصور في النبي، الذي: "أجاب الملك". أنا أعلم أن ا عز وجل، لذلك سوف يتم إرادته: "فأجابت مريم". شيء مستحيل
وأنت سوف تبقي له من النبيذ ومن مشروب قوي ومن كل اللحوم غير النظيفة، لن الطفل هو واحد مقدس: سوف تسمي اسم يسوع

:غادر الملك، وا المجد العذراء، قائل". ها خادمة ا، سواء كان ذلك وفقا لكلمك: "فختمت مريم نفسها بالتواضع، فقالت". من ا
لنه اعتبر ان الدنيا من خادمة له، إنزوموش أن أنا سوف يطلق. أعرف، يا نفسي، عظمة ا، و إكسولت، روحي، في ا مخلصي

لرحمه تمتد من جيل إلى جيل منهم. عليه المباركة من قبل جميع المم، لنه هو عظيم جعلت لي عظيم، والمباركة يكون اسمه المقدس
له الذي هاث. لقد هبط القوياء من مقعدهم، وتعالى المتواضع. القوياء قد صنع يده، وانه انتشر فخور في خيال قلبه. أن يخاف منه

لنه يبقي في الذاكرة الوعود التي قطعها لبراهيم وابنه إلى. جائع هاث كان مليئا الشياء الجيدة، والغنياء انه هاث أرسلت فارغة
البد

لقد عرفت مريم إرادة ا خوفا من الناس، خشية أن يأخذوا جريمة في كونها كبيرة مع الطفل، وينبغي أن يحجرها كذنب من الزنا، 
لنه خير رجل خاف ا وخدمه مع الصيام: اختار رفيق من النسب الخاصة بها، وهو رجل يدعى جوزيف، من اللمبالة الحياة

مثل هذا الرجل عذراء معرفة، اختار له لرفيقها وكشف له المستشار.والصلة، الذين يعيشون من خلل أعمال يديه، لنه كان نجار
هوذا، بينما. جوزيف كونه رجل صالحا، عندما رأى أن مريم كانت كبيرة مع الطفل، كان يفكر لوضعها بعيدا لنه يخشى ا.اللهي

يا يوسف، لماذا كنت التفكير في وضع بعيدا مريم زوجتك؟ نعلم أن أيا كان هاث: كان ينام، وقال انه تم التوبيخ من قبل ملك ا قائل
الذي ستحتفظ. العذراء يجب أن تجلب ابنا، عليك أن تدعو باسم يسوع. الذي كان يطرأ في لها هاث جميع تم القيام به من قبل إرادة ا

هو نبي ا أرسل إلى شعب. به من النبيذ والمشروب القوي ومن كل اللحوم غير النظيفة، لنه هو واحد من ا المقدسة من رحم أمه
وقال انه. إسرائيل، من أجل أنه قد تحويل يهوذا إلى قلبه، وأن إسرائيل قد يسير في قانون الرب، كما هو مكتوب في قانون موسى

جوزيف، الناشئة عن النوم، وشكر ا، و سكن. يأتي مع قوة عظمى، وا أن يعطيه، ويعمل معجزات كبيرة، حيث يتم حفظ الكثيرين
مع مريم كل حياته، خدمة ا بكل صدق

 
ولهذا. كان هناك في ذلك الوقت في يهودا هيرودس، بمرسوم قيصر أوغستس، وبيلتس كان حاكما في كهنوت أناس وكايافاس

أغسطس، كان جميع سكان العالم مسجلين؛ ولهذا السبب ذهب كل واحد إلى بلده، وقدموا أنفسهم/ السبب، وبموجب مرسوم من آب 
لنه كان(ثم رحل يوسف عن الناصرة، مدينة الجليل، مع مريم زوجته، كبيرة مع طفل، للذهاب إلى بيت لحم . من قبل قبائلهم للتسجيل

وقد وصل جوزيف إلى بيت لحم، لن المدينة. ، من أجل انه قد يكون التحق وفقا ل مرسوم قيصر)وهو من النسب من ديفيدمدينته، 
في حين كان. كانت صغيرة، وكثرة عددهم من الغرباء هناك، لم يجد مكانا، ولذلك أخذ السكن خارج المدينة في مسكن لمأوى الرعاة

كان العذراء محاطا بضوء يتجاوز مشرقا، وأخرج ابنها من دون ألم، الذي أخذته في. يوسف سكن هناك تم الوفاء أيام لمريم لحضار
جاء هناك مع السعادة وافر كبير من الملئكة. ذراعيها، ولفه في ملبس مقنعة، ووضعه في المهد، لنه لم يكن هناك مكان في النزل

أشادت ماري وجوزيف الرب لميلد يسوع، ومع أعظم الفرح رعايته. إلى النزل، نعمة ا وإعلن السلم لهم أن يخاف ا
 

.وكانوا محاطين بأضواء ساطعة تجاوزت لهم ملك يبارك ا. في ذلك الوقت كان الرعاة يراقبون على قطيعهم، كما هو العرف
ها، وأعلن لكم فرحا كبيرا، لنه ولد في مدينة داود الطفل الذي: "وكان الرعاة مليئة بالخوف بسبب الضوء المفاجئ وظهور الملك

وعندما قال هذا جاء". ويجد الطفل في المخرج مع والدته التي تبارك ا . الذي جلب خلصا عظيما إلى بيت إسرائيل. هو نبي الرب
لنذهب: "فعندما غادرت الملئكة، قال الرعاة فيما بينهم. هناك عدد كبير من الملئكة نعمة ا، معلنا السلم لهم أن لديهم حسن النية

جاء العديد من الرعاة إلى بيت لحم يبحثون عن المولود الجديد، ووجدوا خارج". حتى إلى بيت لحم ونرى الكلمة التي أعلنها ا ملكه
لذلك جعلوا الطاعة له، وأعطوا للم الذي كان لديهم، وأعلن لها ما. المدينة الطفل الذي ولد، بحسب كلمة الملك، التي تقع في المهد

عاد الرعاة إلى قطعانهم، معلنا للجميع كيف. ، وشكرا ل]بالمثل[ولذلك أبقت مريم كل هذه الشياء في قلبها، وجوزيف . سمعوا ورأى
ما، أعتقد أننا، يجب أن: "وهكذا كان كل بلد تلة يهوذا مليئا بالخوف، وكل إنسان وضع هذه الكلمة في قلبه، قائل. عظيم شيء رأوه

"يكون هذا الطفل؟
صدق ا العظيم



سورة الطفولة من عيسى

بسم ا الرحمن الرحيم
فعندما تحققت ثمانية أيام وفقا لقانون الرب، كما هو مكتوب في كتاب موسى، أخذوا الطفل وحملوه إلى المعبد لختانه. وهكذا ختانوا
الطفل، وأعطاه اسم يسوع، كما قال ملك الرب قبل أن تصور في الرحم. رأت مريم وجوزيف أن الطفل يجب أن يكون من أجل

.خلص وخراب الكثيرين. لذلك خافوا ا، وأبقى الطفل خوفا من ا
 

في عهد هيرودس، ملك يهودا، عندما ولد يسوع، ثلثة ماجي في أجزاء من الشرق كانوا يراقبون نجوم السماء. ثم ظهر لهم نجمة من
سطوع كبير، ولهذا اختتموا فيما بينهم، جاءوا إلى يهودا، استرشد النجم الذي ذهب أمامهم، وبعد أن وصلوا إلى القدس سألوا أين ولد
ملك اليهود. وعندما سمع هيرودس هذا كان أفريغتد، وجميع المدينة اضطربت. ولذلك دعا هيرودس معا الكهنة والكتاب، قائل: "أين
يجب أن يولد المسيح؟" فأجابوا أنه ينبغي أن يولد في بيت لحم؛ لذلك هو مكتوب من قبل النبي: "وأنت، بيت لحم، الفن ليس قليل بين

."أمراء يهوذا: لنك من يأتي أن يأتي زعيم، الذي سيقود شعب بلدي إسرائيل
ثم دعا هيرودس معا المجوس وسألهم عن مجيئهم: الذين أجابوا أنهم رأوا نجمة في الشرق، والتي استرشد بهم ثيثر، ولهذا السبب

.كانوا يرغبون في الهدايا للعبادة هذا الملك الجديد الذي تجلى من قبل نجمه
ثم قال هيرودس: "اذهب إلى بيت لحم وابحث عن كل الجتهاد المتعلق بالطفل. ومتى كنت قد وجدت له، وتأتي وتقول لي، لنني

.أيضا سوف تغيب تأتي وتعبد له ". وهذا يبعث على الخداع
 

وهكذا خرج المجوس من أورشليم، و لو، النجم الذي ظهر لهم في الشرق ذهبوا إليهم. رؤية النجم كانت مليئة المجوس مع السعادة. 
وهكذا جاءوا إلى بيت لحم، خارج المدينة، رأوا النجم يقف فوق النزل الذي ولد فيه يسوع. لذلك ذهب المجوس ثم دخل المسكن وجد

.الطفل مع أمه وانحنى إلى أسفل. وقدم المجوس له التوابل، مع الفضة والذهب، يسرد إلى العذراء كل ما رأوه

ثم، في حين أن النوم، وحذر من قبل الطفل عدم الذهاب إلى هيرودس. حتى يغادرون بطريقة أخرى عادوا إلى منازلهم، معلنا كل ما
.رأوه في يهودا

 
هيرودس رؤية أن المجوس لم يعود، يعتقد نفسه سخر منهم؛ ثم قرر أن يضع الطفل الذي ولد. ولكن في حين كان يوسف كان نائما
ظهر له ملك الرب، قائل: "انتشر بسرعة، واتخاذ الطفل مع والدته والدخول إلى مصر، ل هيرودس ويليث لذبح له". نشأ جوزيف
بخوف كبير، وأخذ مريم مع الطفل، وذهبوا إلى مصر، وهناك كانوا يقيمون حتى وفاة هيرودس. الذي اعتقاده بنفسه من المجوس،

بعث جنوده بقتل جميع الطفال المولودين حديثا في بيت لحم. ولذلك جاء الجنود وحملوا جميع الطفال الذين كانوا هناك، كما أمرهم
هيرودس. حيث تحققت كلمات النبي، قائل: "الرثاء والبكاء العظيم هناك في رما. راشيل لمنتي لبنائها، ولكن تعزية ل تعطى لها

.لنها ليست كذلك
 

عندما مات هيرودس، ظهر ملك الرب في حلم إلى يوسف، قائل: "عدوا إلى يهودا لنهم ماتوا موت الطفل". ثم أخذ يوسف الطفل
مريم (جاء بعد سن سبع سنوات)، وجاء إلى يهوذا. حيث سمع أن أرتشيلوس، ابن هيرودس، كان يسود في يهودا، ذهب إلى الجليل،

.خوفا من البقاء في اليهودية؛ وذهبوا للسكن في الناصرة
.نما الطفل في نعمة وحكمة أمام ا وقبل الرجال

يسوع، بعد أن وصل إلى سن اثني عشر عاما، صعد مع مريم ويوسف إلى القدس للعبادة هناك وفقا لقانون الرب مكتوب في كتاب
موسى. عندما انتهت صلواتهم غادروا، بعد أن فقدوا يسوع، لنهم ظنوا أنه عاد إلى ديارهم مع أقاربهم. لذلك عادت مريم مع يوسف

إلى القدس، ساعية إلى يسوع بين القتل والجيران. في اليوم الثالث وجدوا الطفل في المعبد، وسط الطباء، متنازع عليهم بشأن القانون.
وكان كل واحد مندهشا في أسئلته وأجوبةه قائل: "كيف يمكن أن يكون هناك مثل هذا المذهب فيه، ورؤية انه صغير جدا ولم تعلم

"القراءة؟
صدقت عليه مريم قائلة: يا ابن ماذا فعلت لنا؟ ها أنا وأبك قد سعى لك لمدة ثلثة أيام الحزن ". فأجاب يسوع: "أعلم أن خدمة ا يجب

.أن تأتي قبل الب والم؟" ثم نزل يسوع مع والدته ويوسف إلى الناصرة، وكان خاضعا لهم بالتواضع والتبجيل

صدق ا العظيم



سورة نبوءة عيسى 

بسم ا الرحمن الرحيم
ثم في منتصف النهار عندما. عيسى يأتي إلى سن الثلثين عاما، كما قال نفسه لي، صعد إلى جبل الزيتون مع والدته لجمع الزيتون

كان محاطا من قبل ضوء مشرق تجاوز وعدد ل حصر له من الملئكة،" ،...رب، رحمة : "كان يصلي، عندما جاء إلى هذه الكلمات
قدم الملك جبريل له كما كان مرآة ساطعة، وهو كتاب ينحدر إلى قلب عيسى، الذي كان لديه معرفة. ' طوبى ا: "الذين كانوا يقولون

صدق، برنابا، وأنا أعلم كل: "ما فعله ا وما قاله وماذا ا ويليث إنسوموش أن كل شيء وضعت عارية ومفتوحة له؛ كما قال لي
"نبي مع كل نبوة، إنسوموت أن كل ما أقول كله هاث تأتي من هذا الكتاب

إن يسوع، بعد أن تلقى هذه الرؤية، ومع العلم أنه نبي أرسل إلى بيت إسرائيل، وكشف عن كل مريم أمه، وقال لها أنه يحتاج يجب أن
ابن، إني كنت: "بعد ذلك، بعد أن سمعت هذا، أجاب مريم. تعاني اضطهادا كبيرا لشرف ا، وأنه لم يعد ممكنا تلتزم معها لخدمتها

غادر يسوع ذلك اليوم من والدته لحضور منصبه". لذلك المباركة يكون السم المقدس ل . النفايات ولدت ولد كل شيء بالنسبة لي
النبوي

 
صدق ا العظيم



سورة أعمال عيسى

بسم ا الرحمن الرحيم
عيسى تنازل من الجبل ليأتي إلى القدس، التقى ليبر، الذي اللهام اللهي يعرف عيسى ليكون نبيا. لذلك، بالدموع صلى له، قائل:

""عيسى، أنت ابن داود، رحمة لي". أجاب عيسى: "ما ذبحك يا أخا الذي يجب أن أفعله لك؟
".أجاب ليبر: "الرب، أعطني الصحة

عيسى صداه قائل: "أنت أحمق. صلوا إلى ا الذي خلقك، وقال انه سوف أعطيك الصحة. لنني رجل، أنت انت ". أجاب ليبر: "أنا
أعلم أنك، يا رب، فن رجل، ولكن واحد مقدس من الرب. لهذا السبب نصلي إلى ا وانه سوف تعطيني الصحة. " ثم عيسى، تنهد،
وقال: "رب ا سبحانه وتعالى، لمحبة النبياء المقدسة تعطي الصحة لهذا الرجل المريض". ثم، بعد أن قال هذا، وقال: لمس الرجل

المريض بيديه باسم ا: يا شقيق، وتلقي صحتك! وعندما قال هذا الجذام تم تطهيره، إنزوموت أن الجسد من ليبر ترك له مثل الطفل.
ورأى ما هو أنه شفي، وضحك بصوت عال: "تعال إلى إسرائيل، لتلقي النبي الذي أرسله ا إليك". صلى عيسى، قائل: "الخ، يحفظ
سلمك ول يقول شيئا"، بل كلما صلى له كلما صرخ قائل: "ها النبي! هو ا المقدسة! " وفي تلك الكلمات كان الكثيرون الذين خرجوا

.من أورشليم يتراجعون، ودخلوا مع عيسى إلى أورشليم، وسردوا ما فعله ا من خلل عيسى إلى الجحيم
وقد تم نقل مدينة القدس كلها بهذه الكلمات، لذلك ركضوا جميعا إلى المعبد لرؤية عيسى، الذي دخل فيه للصلة، بحيث يمكن أن ندرة
احتواؤها هناك. لذلك كاهن الكهنة عيسى، قائل: "هذا الشعب يرغبون في رؤيتك وسماعك. ثم يصعد إلى القمة، وإذا أعطاك ا كلمة

.تتكلم باسم الرب
ثم صعد عيسى إلى المكان الذي الكتبة كانوا متعودين على الكلم. وبعد أن تمسك باليد للصمت، فتح فمه قائل: "طوبى أن يكون السم

المقدس للرب، الذي من خيره والرحمة إرادة لخلق مخلوقاته أنها قد تمجد له. طوبى أن يكون اسم ا المقدس الذي خلق روعة من
جميع القديسين والنبياء قبل كل شيء أن يرسله لخلص العالم، كما قال من قبل خادمه داود، قائل: "قبل ابليس في سطوع القديسين
أنا خلقت لك. " تبارك اسم ا المقدس، الذي خلق الملئكة التي قد تخدمه. وبارك ا، الذي يعاقب ونسخ الشيطان وأتباعه، الذين لن

تبجيل له من ا ويليث أن يكون التبجيل. طوبى أن يكون السم المقدس ل، الذي خلق النسان من طين الرض، ووضعته على
أعماله. طوبى أن يكون اسم ا المقدسة، الذي قاد رجل من الجنة لنه خالف مبدأه المقدس. طوبى أن يكون اسم ا المقدسة، الذي مع

رحمة بدا على دموع آدم وحواء، أول والدي الجنس البشري. كان مباركا هو السم المقدس للرب الذي عاقب على قاوين القتل،
وأرسل الطوفان على الرض، وأحرق ثلث مدن شريرة، فطر مصر، طغت فرعون في البحر الحمر، وانتشرت أعداء شعبه، وعبد
الكفار، و يعاقب على المتورطين. طوبى أن يكون السم المقدس للرب الذي رحم على مخلوقاته، فأرسل لهم أنبياءه القدامى، أنهم قد
يسيرون في الحق والبر أمامه: من ألقى عبيده من كل شر، وأعطاهم هذه الرض، وعد إلى والدنا إبراهيم وابنه إلى البد. ثم أعطى

.لنا خادمه موسى قانونه المقدس، أن الشيطان ل ينبغي أن نخدعنا؛ وتعزينا فوق كل الشعوب الخرى
"ولكن، الخوة، ماذا نحن، إلى يوم، أننا ل يعاقب على خطايانا؟"

ثم عبأ عيسى بأكبر قدر من الناس لنهم نسوا كلمة ا، وأعطوا أنفسهم فقط لغرور؛ انه ابتكر الكهنة لهمالهم في خدمة ا ولجشعهم
الدنيوية. انه ابتكر الكتبة لنهم بشروا عقيدة عبثا، والتنازل عن قانون ا. انه ابتكر الطباء لنهم جعلوا قانون ا من أي تأثير من
خلل تقاليدهم. وفي هذه الحكمة فعل عيسى يتحدث إلى الناس، أن كل ما لبس، من القل إلى العظم، والبكاء رحمة، ويطلب من

عيسى أنه يصلي من أجلهم؛ إنقاذ الكهنة والقادة فقط، الذين في ذلك اليوم تصور الكراهية ضد عيسى لنه قد تحدث ضد الكهنة
.والكتاب والطباء. وكانوا يتأملون في وفاته، ولكن خوفا من الناس، الذين استقبلوه كنبي ا، أنها ل تتحدث أي كلمة

عيسى رفع يديه إلى الرب إله وصلى، والناس يبكي وقال: "هكذا يكون، يا رب، حتى يكون ذلك". الصلة انتهى عيسى ينحدر من
.لمعبد. وفي ذلك اليوم غادر القدس، مع العديد من الذي أعقبه

وتحدث الكهنة الشر من عيسى فيما بينهم

بعد مرور بضعة أيام، اعتنق عيسى في روح روح الكهنة، صعد جبل الزيتون للصلة. وبعد أن أمضت طوال الليل في الصلة، في
الصباح قال عيسى صلة: "يا رب، وأنا أعلم أن الكتبة يكرهونني، والكهنة هي الذهن لقتلني، خادمك. لذلك، يا رب ا سبحانه وتعالى
ورحمة، رحمة سماع صلة خادمك، وحفظ لي من أفخاخهم، لنك خلصي. أنت تعرف، يا رب، أن أنا خادمك يسعلك وحده، يا رب،

" .وتكلم كلمتك. لكلمك هو الحقيقة، التي إندورث إلى البد
عندما كان عيسى قد تكلم هذه الكلمات، ها هناك جاء له الملك جبرائيل، قائل: "الخوف ل يا عيسى، للف ألف الذين يسكن فوق

." السماء حراسة الملبس الخاصة بك، وأنك لن تموت حتى كل شيء يتم الوفاء بها، و يجب أن يكون العالم قريبا من نهايته
سقط عيسى مع وجهه على الرض، قائل: "يا رب ا العظيم، وكم عظيم رحمتك على لي، وماذا أعطيك يا رب، للجميع أن كنت

منحت لي؟
أجاب الملك جبرائيل: "نشأ، عيسى، وتذكر إبراهيم، الذي هو على استعداد لتقديم التضحية إلى ا من ابنه الوحيد إسماعيل، لتلبية

كلمة ا، والسكين غير قادرين على قطع ابنه، في بلدي كلمة تقدم في التضحية الغنام. حتى مع ذلك عليك أن تفعل، يا عيسى، خادم
.ا



"أجاب عيسى: "على ما يرام، ولكن أين أجد الخروف، ورؤية ليس لدي المال، وليس من القانوني لسرقة ذلك؟
.ثم أظهر الملك جبرائيل له الخراف الذي عرضه عيسى في التضحية، مشيدا وبركة ا، الذي هو المجيد إلى البد

نزل عيسى من الجبل، ومرت وحدها ليل إلى الجانب الردني من الردن، وصوم أربعين يوما وأربعين ليلة، ل يأكل أي شيء ليل أو
نهارا، مما يجعل الدعاء المستمر للرب من أجل خلص شعبه الذي أرسله ا له. وعندما مرت أربعين يوما كان جوعا. ثم ظهر

الشيطان له، وإغراء له في كثير من الكلمات، ولكن عيسى قاده بعيدا عن قوة كلمات ا. الشيطان بعد أن غادر الملئكة جاء وخدم
.إلى عيسى أن من أين كان يحتاج

وعثر عيسى، بعد أن عاد إلى منطقة القدس، مرة أخرى من الناس الذين تجاوزوا الفرح الكبير، وصلى عليه أنه سوف تلتزم معهم؛
لن كلماته لم تكن كلمات الكتبة، بل كانت مع السلطة، لنها لمست القلب

عيسى، ورؤية ذلك العظيم كان العديد منهم التي عادت إلى قلبهم للمشي في قانون ا، صعد إلى الجبل، وأقام كل ليلة في الصلة،
وعندما جاء يوم انه نزل من الجبل، واختار اثني عشر، الذي كان يسمى الرسل، ومن بينهم يهوذا، الذي قتل على الصليب. أسماءهم

هي: أندرو وبيتر شقيقه، صياد. برنابا، الذي كتب هذا، مع ماثيو بوبليكان، الذي جلس في استلم العرف. جون وجيمس، أبناء
زيبيدي. ثادايوس ويهوذا؛ بارثولوميو وفيليب؛ جيمس، ويهودا إسكاريوت الخائن. لهؤلء دائما كشف السرار اللهية. ولكن

.إيسكاريوت يهوذا جعل له موزع من التي أعطيت في الصدقات، لكنه سرق الجزء العاشر من كل شيء
فعندما كان عيد العيد قديما، دعا رجل غني معين عيسى مع تلميذه وأمه إلى الزواج. لذلك ذهب عيسى، وكما كانوا يستلقون النبيذ

ركض قصيرة. كانت أمه تعتنق عيسى، قائل: "ليس لديهم نبيذ". أجاب عيسى: "ما هذا لي، أم لي؟" أمه أمر العبيد أن أيا كان عيسى
يجب أن يقودهم يجب أن يطيعوا. كانت هناك ست سفن للمياه وفقا لعرف إسرائيل لتنقية أنفسهم للصلة. وقال عيسى: "ملء هذه السفن
بالماء." خدموا ذلك. قال عيسى لهم: "بسم ا تعطوا الشراب إليهم". فالعبدون عاريون إلى سيد الحتفالت، الذين خدعوا الحاضرين

.قائلين: «يا عبيد ل قيمة لهم، لماذا أبقت على النبيذ الفضل حتى الن؟». لنه لم يعرف شيئا عن كل ما فعله عيسى
أجاب الخدام: "يا سيدي، هناك هنا رجل مقدس من ا، لنه جعل من الماء والنبيذ". سيد الحتفالت يعتقد أن الخدم كانوا في حالة

سكر. ولكنهم كانوا يجلسون بالقرب من عيسى، بعد أن رأوا المسألة برمتها، ارتفع من الطاولة ودفع له التوقير، قائل: "إن كنت حقا
"!واحد من ا المقدسة، وهو نبي حقيقي أرسل إلينا من ا

ثم كان تلميذه يؤمنون به، وعاد كثيرون إلى قلبهم قائلين: "أشاد بالرب الذي رحم إسرائيل، وزار بيت يهوذا بالحب، وبارك اسمه
.المقدس

يوم واحد دعا عيسى تلميذه معا وذهب إلى الجبل، وعندما جلس هناك جاء تلميذه بالقرب منه. وفتح فمه وعلموهم قائل: "عظيم هي
الفوائد التي منحت ا علينا، ولهذا السبب فمن الضروري أن نخدمه مع الحقيقة من القلب. وبقدر ما يتم وضع النبيذ الجديد في سفن
جديدة، حتى مع ذلك يجب عليك أن تصبح رجل جديدا، إذا كنت سوف تحتوي على المذهب الجديد الذي يجب أن يخرج من فمي.

الحق أقول لكم، أنه حتى رجل ل يمكن أن نرى مع عينيه السماء والرض في واحدة ونفس الوقت، لذلك فمن المستحيل أن نحب ا
والعالم

ل يمكن لي رجل أن يخدم في أي حكمة اثنين من الماجستير التي هي في العداء واحد مع الخر، لنه إذا كان أحد سوف أحبك،"
والخر سوف يكرهك، وحتى مع ذلك أقول لكم في الحقيقة انك ل يمكن أن تخدم ا والعالم، ل العالم ليث في الباطل، الطمع،

والخبث، ل يمكن أن تجد الراحة في العالم، بل الضطهاد والخسارة، ولهذا يخدم ا ويحتقر العالم، مني لي أن تجد الراحة لنفوسك،
.اسمع كلمي، ل أنا أتكلم إليكم في الحقيقة

.إنهم مباركون هم الذين ينكرون هذه الحياة الدنيوية، لنهم سوف يكونوا مرتاحين"
.المبارك هم الفقراء الذين يكرهون حقا المسرات في العالم، لنها سوف تكثر في مسرات ملكوت ا"

.فباركوا هم الذين يأكلون على طاولة ا، على الزوايا أن يوزعونهم"
يي يسافرون كما الحجاج. دوث الحاج يشغل نفسه بالقصور والحقول والمسائل الرضية الخرى على الطريق؟ بالتأكيد ل: لكنه'

الشياء باريث الضوء و الثمينة لفائدتها و الراحة على الطريق. هذا الن يجب أن يكون مثال لك. وإذا كنت ترغب في إنزامبل آخر
.سأعطيها لكم، لكي أنتم قد تفعل كل ما أقول لك

ل تخفف قلوبكم مع الرغبات الرضية، قائلين:" من يلبسنا؟ "أو" من يعطينا أن يأكل؟ "أما إذا كانت الزهور والشجار، مع الطيور"
التي ربنا ربنا كلوثيث ونوريشث مع مجد أكبر من كل مجد سليمان، وهو قادر على تغذيتك، حتى ا الذي خلقك ودعوك إلى خدمته؛

الذي لمدة أربعين عاما تسبب في المن أن يسقط من السماء لشعبه إسرائيل في البرية، وفعل ل يعانوا من ملبسهم لشمع الشموع أو
الهلك، وهم ستمائة وأربعون ألف رجل، إلى جانب النساء والطفال، فأقول لكم إن السماء والرض تفشلن، ولكن ل تفشل رحمتهما

التي تخاف منه، أغنياء العالم في ازدهارهم جائعون ويهلكون، وكان هناك رجل غني تزداد فيه قرابة، وقال: "ماذا أفعل يا نفسي؟
سوف أسحب حظائر بلدي لنها صغيرة، وسوف نبني جديدة وأكبر؛ لذلك أنت سوف تنتصر نفسي! "يا رجل بائس! لتلك الليلة توفي،
وقال انه يجب أن يكون قد تم وضع في العتبار الفقراء، وجعلت نفسه أصدقاء مع الصدقات من ثراء غير مؤمن من هذا العالم؛ لنها

.تجلب الكنوز في مملكة السماء
قل لي، أدعو لك، إذا كنت يجب أن تعطي أموالك في البنك ل بوبليكان، وقال انه يجب أن تعطي لك عشرة أضعاف وعشرين"



أضعاف، وأنتم ل تعطي لمثل هذا الرجل كل ما لديك؟ ولكن أقول لكم، حقا، أن أي شيء كنت سوف يغفر وسوف تتخلى عن محبة
.ا، كنت الحصول عليها مرة أخرى مائة مرة، والحياة البدية. انظر ثم كم أنت يجب أن يكون المحتوى لخدمة ا

عندما قال عيسى هذا، أجاب فيليب: "نحن نخدم لخدمة ا، ولكننا نرغب، ومع ذلك، لمعرفة ا. فبالنسبة لشعياء قال النبي: "إنك إله
."خفي"، وقال ا لموسى عبده: "أنا أنا الذي أنا

أجاب عيسى: "فيليب، ا خير بدونه ل يوجد شيء جيد، ا هو الوجود الذي بدونه ل يوجد شيء. ا هو حياة بدونها ل يوجد شيء
أن يعيش. كبيرة جدا انه فيليث كل و في كل مكان. هو وحده ل يتساوي. لم يكن له بداية، ولن يكون له نهاية أبدا، بل على كل شيء

أعطى بداية وكل شيء يعطي نهاية. إنه ل أب ول أم. ليس له أبناء ول إخوة ول صحابة. ولن ا ليس له أي جسم، فانه ل يأكل ول
ينام ول ديث ول يمشي ول يتحرك بل يتقيد ابدا دون انسيابية بشري لنه غير مألوف وغير محكم وغير مادية من المادة البسيطة. انه
جيد جدا انه يحب الخير فقط. هو مجرد أنه عندما يعاقب أو العفو ل يمكن أن يكون مكاسب. وباختصار، أقول لك، فيليب، أن هنا على
" .الرض ل يمكن أن يرى له ول يعرفه تماما؛ ولكن في مملكته سوف ترى له إلى البد: حيث كونسيثيث كل ما لدينا السعادة والمجد

" أجاب فيليب: "سيد، ماذا أقول لك؟ ومن المؤكد أنه مكتوب في إشعياء أن ا هو والدنا. كيف، إذن، هاث ليس له أبناء؟
أجاب عيسى: "هناك مكتوبة في النبياء العديد من المثال، ولهذا أنت أتمست عدم حضور الرسالة، ولكن بالمعنى. لجميع النبياء،

التي هي مائة وأربعة وأربعون ألفا، الذي أرسله ا إلى العالم، وتحدثت بظلل. ولكن بعد أن يأتي لي روعة من جميع النبياء
والمقدسة، وتسليط الضوء على ظلمة كل ما قاله النبياء، لنه هو رسول ا ". وبعد أن قيل هذا، تنهد عيسى وقال: "ارحم إسرائيل يا

.رب ا، وأنظروا بالشفقة على إبراهيم وبذوره، لكي يخدمواك بحقيقة القلب
"أجاب تلميذه: "هكذا، يا رب إلهنا

قال عيسى: "إنني أقول لكم، إن الكتبة والطباء جعلوا قانون ا باطل بنبوءاتهم الكاذبة، خلفا لنبوءات أنبياء ا الحقيقيين: فلماذا ا
هو وروث مع بيت إسرائيل ومع هذا اليمان توليد.' فالتلميذ في هذه الكلمات قالوا: "رحموا يا ا، رحموا المعبد وعلى المدينة

."المقدسة، ولم يعطوا لهم ازدراء المم التي يحتقرون بها ل عهدكم المقدس". أجاب عيسى: "إذا كان ذلك، يا رب إله آبائنا
فقال عيسى: "لم تخترني، ولكني اخترتكم، لنتم قد تكونوا تلميذي. إذا كان العالم ثم يكرهك، يجب أن تكون حقا تلميذي. للعالم هاث
كان من أي وقت مضى عدو عبيد ا. تذكر النبياء المقدسة الذين قتلوا من قبل العالم، حتى كما في ذلك الوقت من إيليا عشرة آلف
النبياء قتلوا من قبل جيزبيل، إنزوموش التي بالكاد الفقراء إيليا الهروب، وسبعة آلف أبناء النبياء الذين كانت مخبأة من قبل قائد
مضيف أهاب . أوه، العالم غير مؤمن، أن يعرف ل ا! ل تخافوا لذلك، لن الشعر من رأسك مرقمة بحيث ل تهلك. ها العصافير
والطيور الخرى، حيث ل يطير ريشة واحدة دون إرادة ا. فهل يكون ا أكثر رعاية للطيور أكثر من الرجل الذي خلق له كل

شيء. هل هناك أي رجل، بيرتشانس، الذي يحذر أكثر من حذائه من ابنه؟ بالتأكيد ل. الن كم أقل يجب عليك أن تعتقد أن ا سوف
.تتخلى عنك، مع رعاية الطيور! ولماذا أتحدث أنا من الطيور؟ ورقة من شجرة تلشى دون إرادة ا

صدقوني، لنني أقول لكم الحقيقة، أن العالم سوف يخاف كثيرا إذا كنت يجب أن نلحظ كلمي. لنه إذا كان يخشى أل يكشف شره"
أنه لن يكرهك، ولكن فيريث أن يكشف، وبالتالي فإنه سوف يكرهك ويضطهد لك. إذا كنت سترى كلماتك مزدهرة من قبل العالم ل

تكمن في القلب، ولكن النظر في كيفية أن ا أكبر مما كنت. الذي هو في هذا الحكمة التي مزقتها العالم أن حكمته تحسب الجنون. إذا
كان ا يطلي العالم بالصبر، فلماذا تكمن في القلب، يا غبار وطين الرض؟ في صبركم يجب أن تمتلك روحك. لذلك إذا أعطى أحدك

ضربة على وجه واحد، قدم له الخر أنه قد يضحك. ل تجعل الشر للشر، لذلك تفعل كل أسوأ الحيوانات؛ ولكن جعل الخير للشر،
ونصلي ا لهم أن يكرهك. ل ينطفئ الحريق بالنار، بل بالماء. حتى مع ذلك أقول لك انك لن تتغلب على الشر مع الشر، بل بالحرى.

هوذا ا الذي يسبق الشمس ليأتي على الخير والشر، وبالمثل المطر. يجب عليك أن تفعل الخير للجميع. لنه مكتوب في القانون:
"كنوا أنتم مقدسون لنني إلهكم مقدس، كنوا نقية، لنني نقية، وأكون لكم الكمال، وأنا مثالية". الحق أقول لكم أن خادم ستوديث

لرضاء سيده، وحتى انه بوتيث ليس على أي الملبس التي هي مستاء لسيده. الملبس الخاصة بك هي إرادتك وحبك. حذار، ثم، ل
.إلى إرادة أو أن تحب شيئا الذي هو مستاء ل، ربنا. كنوا على يقين من أن ا هاتيث ضربات وشهوة العالم، وبالتالي أكره أنتم العالم

"  
"عندما قال عيسى هذا، أجاب بطرس: "يا المعلم، ها نحن قد تركنا جميعا لمتابعة لك، ما الذي سيصبح لنا؟
."أجاب عيسى: "إنتم في يوم الحكم تجلس إلى جانبي، وإعطاء الشهادة ضد القبائل الثني عشر لسرائيل

" .وبعد أن قال هذا عيسى تنهد، قائل: "يا رب، ما هو الشيء؟ لنني اخترت اثني عشر، واحد منهم هو الشيطان
كان التلميذ يؤلمون الحزن على هذه الكلمة. ومن ثم، الذي الذي استجوب سرا استجواب عيسى بالدموع، قائل: يا سيد، سوف يخدع

الشيطان لي، وهل أنا ثم تصبح ريبوبات؟
أجاب عيسى: "ل تقلق حزينة، برنابا. بالنسبة لولئك الذين ا قد اختارت قبل خلق العالم ل يموت. نفرح، لكتابة اسمك في كتاب

.الحياة
.«وعزا عيسى تلميذه قائل: «ل تخافوا، لن من يكرهني ل يحزن في قولي، لنه ليس فيه الشعور اللهي

." على حد تعبيره تم اختيارهم بالرتياح. وأدى عيسى صلته، وقال تلميذه: 'آمين، فليكن ذلك، رب ا سبحانه وتعالى ورحيم
بعد أن انتهى من عباداته، نزل عيسى من الجبل مع تلميذه والتقى عشرة رطبة، الذين بعيدة من بعيد بكى: "عيسى، ابن داود، رحمة

"!علينا



"اتصلهم عيسى بالقرب منه، وقال لهم: "ماذا ستنعمون يا يا إخوة؟
"!لقد صرخوا جميعا: "أعطنا الصحة

أجاب عيسى: "آه، البائسة أنتم، لقد فقدتم ذلك السبب لنك تقول:" أعطنا الصحة! " انظر لست لي أن يكون رجل مثل أنفسكم. ندعو
.إلى إلهنا الذي خلق لكم وانه هو سبحانه وتعالى ورحيم شفاء لك

مع الدموع أجاب النبي: "نحن نعلم أن أنت رجل مثلنا، ولكن بعد واحد مقدس من ا ونبي من الرب. لذلك نصلي إلى ا، وقال انه
.سوف يشفي لنا

وهكذا صلى التلميذ عيسى قائل: "يا رب، رحمهم". ثم صعد عيسى وصلى إلى ا قائل: "ربنا ا سبحانه وتعالى، رحمه وسمعه إلى
كلم خادمك، ولحب إبراهيم أبينا وعهدك المقدس رحمة على طلب هؤلء الرجال، و منحهم الصحة ". ومن ثم قال عيسى، بعد أن قال

."هذا، نفسه إلى النبلء وقال: "اذهب واظهار أنفسكم للكهنة وفقا لقانون ا
وغادر ليبرز، وعلى الطريق تم تطهيرها. ثم رجع أحدهم، ورأى أنه شفي، وعاد ليجاد عيسى، وكان إسمايليت. وبعد أن وجد عيسى
هو انحنى نفسه، والوقوع له، وقوله: "إن كنت حقا من ا مقدس"، ومع الشكر صلى له أنه سيحصل عليه للخادم. أجاب عيسى: "تم
تطهير عشرة. أين تسعة؟ فقال له إنه تم تطهيره: "أنا ل أخرج ليخدم، بل أن أخدم. ولهذا السبب يذهبون إلى بيتكم، ويعيدون إلى أي
مدى قام به ا فيكم لكي يعرفوا أن الوعود التي قطعها لبراهيم وابنه مع ملكوت ا تعادلن ". وغادر ليبر تطهير، وبعد أن وصل

في حيه روى كم ا من خلل عيسى قد طورت فيه

ذهب عيسى إلى بحر الجليل، وبعد أن شرعت في سفينة أبحرت إلى مدينته الناصرة؛ ثم كان هناك عاصفة كبيرة في البحر، إنسوموس
أن السفينة كانت على وشك الغرق. وكان عيسى ينام على متن السفينة. ثم اقترب منه تلميذه، واستيقظه قائل: يا سيد، إنقاذ نفسك،
لننا نهلك! لقد كانت مع خوف كبير جدا، بسبب الرياح العظيمة التي كانت تتعارض مع هدر البحر. نشأ عيسى، ورفع عينيه إلى

السماء، وقال: "يا إلوهيم سابوث، رحمة عبيدك." ثم، عندما قال عيسى هذا، فجأة توقفت الرياح، وأصبح البحر هادئا. ولهذا يخاف
"البحارة قائل: "ومن هذا، أن البحر والرياح يطيعانه؟

بعد وصولهم إلى مدينة الناصرة، انتشر البحارة في المدينة التي كان يسيطر عليها عيسى، حيث كان المنزل الذي كان عيسى محاطا
بعدد مسكن في المدينة. وقال الكتبة والطباء الذين قدموا أنفسهم له: "لقد سمعنا كم كنت قد طورت في البحر ويهودا: تعطينا بالتالي

".بعض علمة هنا في بلدك نفسه
أجاب عيسى: "إن هذا الجيل غير المؤمن يسعى إلى علمة، لكنه ل يعطى لهم، لنه لم يرد أي نبي في بلده. في وقت إيليا كان هناك
العديد من الرامل في يهودا لكنه لم يرسل إلى أن يغذي حفظ أرملة صيدا. وكان كثيرون من الجثث في وقت اليشا في يهودا، ومع

" ذلك فقط نعمان السوري تطهير
ثم كان المواطنون غاضبون واستولوا عليه وحملوه إلى رأس الهاوية للقاءه. ولكن عيسى يمشي وسطهم، غادر منها

    
وذهب عيسى إلى كفرناحوم، وعندما اقترب من المدينة هوذا خرج من المقابر التي كان يمتلكها الشيطان، ومن الحكمة أنه ل يمكن

.لسلسلة أن تحمله، وقد ألحق ضررا بالغا بالرجل
.شيعت الشياطين من خلل فمه، قائل: "يا إلهي واحد من ا، لماذا الفن كنت تأتي قبل الوقت إلى عناء لنا؟" وصلى له أنه لن يلقي بها
سألهم عيسى عن عددهم. فأجابوا "ستة آلف وستمائة وستة وستين". عندما سمع التلميذ هذا كانوا أفريتد، وصلى عيسى أنه سيغادر،
الشياطين لذلك بكى: "نحن سوف يخرج، ولكن ".I ثم قال عيسى: "أين هو إيمانك؟ فمن الضروري أن الشيطان يجب أن تغادر، وليس
تسمح لنا للدخول في تلك الخنازير". كان هناك إطعام هناك بالقرب من البحر، حوالي عشرة آلف الخنازير التي تنتمي إلى الكنعانيين،
ثم قال عيسى: "رحل وأدخل الخنازير". مع هدير دخلت الشياطين في الخنازير، وألقي بهم متهور في البحر، ثم هرب إلى المدينة التي

.تغذي الخنازير، وروى كل ما تم جلبها لتمرير عيسى
وبناء عليه جاء رجال المدينة ووجدوا عيسى والرجل الذي شفي. كان الرجال مليء بالخوف ودعوا عيسى أنه سيخرج من حدودهم.

.وبناء على ذلك غادرت عيسى عنها وذهبت إلى أجزاء صور وصيدا
والصغرى! وهي امرأة من كنعان مع ابنيها اللذين خرجا من بلدها للعثور على عيسى. بعد أن رأى له يأتي مع تلميذه، صرخت:

!"عيسى، ابن داود، رحمة ابنتي، الذي هو المعذب من الشيطان
لم يجيب عيسى حتى على كلمة واحدة، لنهم كانوا من غير المختونين. تم نقل التلميذ إلى الشفقة، وقال: "يا سيد، والشفقة عليها! ها

" !كم يبكون ويبكيون
أجاب عيسى: "أنا لم أرسل ولكن لشعب إسرائيل". ثم ذهبت المرأة، مع أبنائها، قبل عيسى، بكاء وقال: "يا ابن داود، رحمة لي!"

أجاب عيسى: "ليس من الجيد أخذ الخبز من أيدي الطفال وإعطائه للكلب". وهذا قال عيسى بسبب عدم نجائهم، لنهم كانوا من غير
.المختونين

أجابت المرأة: "يا رب، الكلب تأكل الفتات التي تسقط من طاولة سيداتهم". ثم كان عيسى استولى مع العجاب على حد قول المرأة،
وقال: "يا امرأة، عظيم هو إيمانك". وبعد أن رفع يديه إلى السماء صلى إلى ا، ثم قال: "يا امرأة، يتم تحرير ابنتك، يذهب طريقك
في سلم". غادرت المرأة، وعادت إلى منزلها وجدت ابنتها، الذي كان يبارك ا. ولهذا قالت المرأة: "ل يوجد إل إله آخر من إله

إسرائيل". ومن ثم انضم جميع أقاربها إلى قانون ا، وفقا للقانون المكتوب في كتاب موسى



     
بعد أن قلت هذا، عيسى يبت، قائل: "وول لولئك الذين هم عبيد لجسدهم، لنهم على يقين من أن ل يكون لها أي خير في الحياة

الخرى، ولكن فقط عذاب لخطاياهم. أقول لكم أن هناك غلوتون الغنية الذين دفعوا أي اهتمام ل أوغ ولكن شراهة، وذلك عقد كل يوم
وليمة رائعة. هناك وقفت على بوابة له رجل فقير بالسم لزاروس، الذي كان مليئا بالجروح، وكان من الصعب أن يكون تلك الفتات

التي سقطت من جدول الشره. ولكن لم يعطهم أحد؛ ناي، كل سخر منه. فقط الكلب كان يؤسف له، لنهم يمسحون جروحه. جاء
لتمرير أن الرجل الفقير مات، والملئكة حملته إلى ذراعي إبراهيم والدنا. كما توفي الرجل الغني، ونقلته الشياطين إلى ذراع

الشيطان. ثم خضع أعظم عذاب، ورفع عينيه ومن بعيد رأى لزاروس في ذراعي إبراهيم. ثم بكى الرجل الغني: "يا أبا إبراهيم،
"رحمني، وأرسل لزاروس، الذي على أصابعه قد تجلب لي قطرة من الماء لتبريد لساني، الذي يعذب في هذا اللهب

فأجاب إبراهيم: "يا ابن، تذكر أنك استلمت خيرك في الحياة الخرى ولعازر شره: ولهذا السبب الن سوف تكون في العذاب، ولعازر
"في عزاء

صرخ الرجل الغني مرة أخرى قائل:" يا أبا إبراهيم، في بيتي هناك ثلثة إخوة من اللغام، لذلك يرسل لزاروس أن يعلن لهم كم أنا"
" أعاني، حتى يتمكنوا من التوبة وليس تأتي

"فأجاب إبراهيم: "لديهم موسى والنبياء، اسمحوا لي أن أسمعهم
" أجاب الرجل الغني:" ناي، أب إبراهيم، ولكن إذا مات واحد سوف تنشأ سوف يؤمنون"

"فأجاب إبراهيم: "من يؤمن بأن موسى والنبياء لن يؤمنوا حتى الموتى إذا ما نشأوا
انظر ثم ما إذا كان الفقراء المباركة، وقال عيسى،" الذين لديهم الصبر، ورغبة فقط ما هو ضروري، يكره الجسد. يا بائسة هم، الذين"
يتحملون الخرين إلى الدفن، لعطاء لحمهم من الغذاء من الديدان، ول تعلم الحقيقة. حتى الن من أنهم يعيشون هنا مثل الخالد، لنها

" بناء منازل كبيرة وشراء عائدات كبيرة ويعيشون فخر

ثم قال الذي الذي وريتيث: "يا سيد، صحيح هي كلمك، وبالتالي قد نتخلى عن الجميع أن اتباعك. أخبرنا بعد ذلك، كيف ينبغي لنا أن 
." نكره جسدنا: لقتل نفسه ليس مشروعا، والعيش الذي نحتاج إليه يجب أن يعطيه سبل عيشه

أجاب عيسى: "حافظ على لحمك كحصان، وأنت تعيش بأمان. ولكي يعطى طعام الحصان بالقياس واليد العاملة دون مقياس، ويضع
عليه الجرس أنه يمشي في إرادتك، فهو مرتبط بأنه ل يجوز أن يزعج أحدا، ويحتفظ به في مكان فقير، ويتعرض للضرب عندما ل

.يكون مطيعا: فهل أنت، يا برنابا، وتعيش دائما مع ا
" ول يسيء في كلمي، لن داود النبي فعل الشيء نفسه، كما قال كونفيسيث، قائل:" أنا كحصان أمامك: وأنا دائما من قبلك"

الن قل لي، ما إذا كان أفقر هو الذي هو المحتوى مع القليل، أو الذي من الرغبة كثيرا؟ في الحقيقة أقول لكم، إذا كان العالم لديه"
عقل سليم ل أحد سوف يجمع أي شيء لنفسه، ولكن كل شيء سيكون مشترك. ولكن في هذا يعرف جنونه، أنه كلما كان أكثر من ذلك
كلما زاد الرغبة. وبقدر ما تتجمع، لربح الجسد من الخرين دوث أنها تجمع نفسه. لذلك اسمحوا واحد رداء واحد يكفي لك، يلقي بعيدا

محفظتك، تحمل أي محفظة، ل الصنادل على قدميك. ول أعتقد، قائل: "ماذا سيحدث لنا؟" ولكن فكرت في أن تفعل إرادة ا، وقال
.انه سوف توفر لحاجتك، إنسوموش أن ل شيء يجب أن تفتقر إليك

حقا أقول لكم، أن تجمع الكثير في هذه الحياة جيفيث بالتأكيد الشاهد من عدم وجود أي شيء لتلقي في الخر. لنه ل يملك القدس لبلده"
الصلي ل يبني في السامرة، لن هناك عداوة بين هذه المدن. فهم أنت؟

نعم'، أجاب التلميذ'

ثم قال عيسى: "كان هناك رجل في رحلة اكتشف، وهو يسير، كنزا في حقل كان يباع لخمسة قطع من المال. على التوالي الرجل،
" عندما كان يعرف هذا، باع عباءة لشراء هذا المجال. هل هذا مصداقية؟

."أجاب التلميذ: "من ل يصدق هذا مجنون
ثم قال عيسى: "يي سيكون مجنونا إذا لم تعطي حواسك إلى ا لشراء روحك، حيث ريسيديث كنز الحب. الحب هو كنز ل تضاهى.

." لنه يحب ا هاث ا لبلده. ومن الذي هاث ا كل شيء
." أجاب بطرس: يا سيد، كيف يجب أن يحب ا مع الحب الحقيقي؟ أخبرنا

."أجاب عيسى: "فأنا أقول لكم من ل يكره والده وأمه وحياته وأولده وزوجته من أجل محبة ا أن هذا ل يستحق أن يكون محبوبا ل
أجاب بطرس: "يا سيد، هو مكتوب في قانون ا في كتاب موسى:" شرف أبك، أن كنت قد يعيش يعيش على الرض. " وعلوة على

ذلك قال: "لعن يكون البن الذي ل يطيع والده وأمه". ولهذا أمر ا أن يكون هذا البن العصيان من قبل غضب الشعب رجم قبل
" بوابة المدينة. والن كيف بيدست لك أن نكره الب والم؟

أجاب عيسى: "كل كلمة مني صحيحة، لنها ليست مني، ولكن ا الذي أرسلني إلى بيت إسرائيل. لذلك أقول لكم أن كل ما أنت تمتلك
ا قد أعطى عليك: وهكذا، ما هو أثمن، هدية أو المتبرع؟ عندما أبك وأمك، مع كل شيء آخر هو حجر عثرة أمامك في خدمة ا،

والتخلي عنها كأعداء. لم يقل ا لبراهيم: "اذهبوا من بيت أبك ومن نوعك، وتأتي في سكن في الرض التي سوف أعطي لك
وبذورك؟" ولماذا قال ا هذا، لنقاذ والد إبراهيم كان صانع الصورة، الذي جعل وعبادة آلهة كاذبة؟ حيث كان هناك عداوة بينهما

." إنوموموس أن الب يرغب في حرق ابنه



."أجاب بطرس: "صحيح كلمك، لذلك أنا أصلي إليك أخبرنا كيف سخر إبراهيم والده
"أجاب عيسى: "كان إبراهيم يبلغ من العمر سبع سنوات عندما بدأ يسعى ل. فقال له في يوم من اليام: "الب، ما الذي صنع النسان؟

." أجاب الب الحمقاء:" رجل، لنني جعلتك، والدي جعلني"
" فأجاب إبراهيم: "الب ليس كذلك، لنني سمعت رجل عجوز يبكي قائل:" يا إلهي، لماذا لم تعطوني أطفال؟

فأجاب والده: "صحيح، يا ابني، أن ا يساعد النسان على صنع النسان، لكنه ل يده ليس له، فمن الضروري أن يأتي النسان
." للصلة إلى إلهه وإعطاءه الحملن والغنام، سوف يساعده إلهه

" أجاب إبراهيم:" كم عدد اللهة هناك، الب؟"
." أجاب الرجل العجوز:" هم لنهائية في العدد، ابني"

ثم قال إبراهيم:" يا أب، ماذا أفعل إذا كنت سوف تخدم إله واحد، وأتمنى لي الشر لنني أخدمه ل؟ في أي حكمة سوف يأتي الخلف"
بينهما، وهكذا سوف تنشأ الحرب بين اللهة. ولكن إذا كان إهانة ا الذي ليليث لي الشر أن يذبح إلهي الخاص، ماذا أفعل؟ ومن

" .المؤكد أنه سوف يذبح لي أيضا
الرجل العجوز، يضحك، أجاب:" يا ابن، ل خوف، لنه ل إله يقاوم الحرب على إله آخر؛ ناي، في المعبد الكبير هناك ألف اللهة مع"
ا العظيم بعل، وأنا الن الن سبعون عاما ولكن لم يسبق لي أن رأيت أن إله واحد قد هزم إله آخر، ومن المؤكد أن جميع الرجال ل

" .يخدمون إله واحد، ولكن رجل واحد واحد، وآخر آخر
"فأجاب إبراهيم: "إذن، لديهم السلم فيما بينهم؟

."قال والده: "لديهم
" ثم قال إبراهيم:" يا أب، ما هي اللهة مثل؟"

أجاب الرجل العجوز:" أحمق، كل يوم أنا جعل إله، وأنا أبيع للخرين لشراء الخبز، وأنت ل تعرف ما هي اللهة هي مثل! " ثم في"
تلك اللحظة كان صنع المعبود. "هذا"، وقال: "هو من خشب النخيل، أن واحد من الزيتون، أن واحدة صغيرة من العاج: نرى كيف

"!غرامة هو! ل يبدو كما لو كان على قيد الحياة، ومن المؤكد أنها تفتقر إلى النفس ولكن
فأجاب إبراهيم:" وهكذا، الب، واللهة ل تنفس، ثم كيف تعطي النفس، وكونها من دون حياة، وكيف تعطي لهم الحياة، ومن المؤكد،"

." والد، أن هؤلء ليسوا ا
كان الرجل العجوز يمسح بهذه الكلمات قائل:" إذا كنت من سن الرشد أن تفهم، وأنا كسر رأسك مع هذا الفأس: ولكن عقد سلمك،"

" !لنك ل تفهم
فأجاب إبراهيم: "الب، إذا كانت اللهة تساعد على صنع النسان، فكيف يمكن أن يجعل النسان اللهة، وإذا كانت اللهة مصنوعة
من الخشب، فهي خطيئة كبيرة لحرق الخشب، ولكن قل لي، كيف يتم ذلك، عندما كنت قد جعلت الكثير من اللهة، واللهة لم تساعد

" لك لجعل الكثير من الطفال الخرين أن أنت يجب أن تصبح أقوى رجل في العالم؟
"كان الب بجانب نفسه، سماع ابنه يتكلم ذلك؛ ذهب البن على: "الب، كان العالم لبعض الوقت من دون رجال؟"

"نعم"، أجاب الرجل العجوز "ولماذا؟"

." لن "، وقال إبراهيم،" أود أن أعرف الذي جعل أول إله ""

الن الخروج من بيتي!" قال الرجل العجوز "، وترك لي لجعل هذا الله بسرعة، والتحدث ل كلمات لي؛ لنه عندما كنت جائعا كنت"
."ديريست الخبز وليس الكلمات

"!قال إبراهيم: "إله رفيع، حقا، أن أنت كوتست له كما أنت ذبول، وانه ل يدافع عن نفسه

ثم كان الرجل العجوز غاضبا، وقال:" كل العالم يقول انه هو إله، وأنت، وزميل جنون، ويقول أنه ليس من قبل آلهي، إذا كنت رجل"
.رجل أنا يمكن أن تقتلك! " وبعد أن قال هذا، أعطى ضربات وركلت لبراهيم، وطاردته من المنزل

   
.ذهب عيسى إلى القدس، بالقرب من المساجد، وليمة أمتنا. الكتبة والفريسيين بعد أن ينظر هذا، استغرق محام للقبض عليه في حديثه

"بعد ذلك، جاء هناك له طبيب، قائل: "سيد، ماذا يجب أن أفعل لحياة البدية؟
"أجاب عيسى: "كيف هو مكتوب في القانون؟

" .أجاب تيمبتر قائل: "أحب الرب إلهك، وجارك. أنت تحب إلهك فوق كل شيء، مع كل قلبك وعقلك، وجارك بنفسك
."أجاب عيسى: "فأجابت جيدا: لذا اذهب وأفعل ذلك، أقول، وأنت ستعيش حياة أبدية

فقال له: ومن هو جارتي؟
أجاب عيسى، رفع عينيه: "رجل كان ينزل من القدس للذهاب إلى أريحا، مدينة أعيد بناؤها تحت لعنة. هذا الرجل على الطريق تم

الستيلء عليه من قبل اللصوص والجرحى وجردت. ثم غادروا، مما ترك له نصف القتلى. فقد صادف أن الكاهن مر على ذلك
المكان، ورأى الجريح، مرت دون تحية له. في مثل هذه الطريقة مرت ليفيت، دون أن أقول كلمة واحدة. فتقترن بأن هناك أيضا



سمريا، الذي رأى الجرحى، انتقل إلى الرحمة، وخرج من حصانه، وأخذ الجرحى وغسل جروحه بالنبيذ، ومسحه بالمرهم، وملزما
جروحه له والراحة له، وقال انه وضع له على حصانه الخاص. وبعد ذلك، وبعد وصوله إلى المساء في النزل، وقدم له في تهمة

المضيف. وعندما كان قد ارتفع في الغد، قال: "" رعاية هذا الرجل، وسأدفع لك جميعا ". وبعد أن قدم أربع قطع ذهبية إلى الرجل
."المريض للمضيف، قال: "كن سعيدا، لنني سأعود بسرعة وأجري معك إلى بيتي

" قل لي، قال عيسى،" أي من هؤلء كان الجيران؟"
."أجاب الطبيب: "الذي أظهر الرحمة

" .ثم قال عيسى: "لقد أجبت بحق. لذلك تذهب وتفعل لك بالمثل
.غادر الطبيب في الرتباك

ثم اقترب من عيسى الكهنة، وقال: "سيد، هل من الشرعية أن نشيد قيصر؟" تحول عيسى إلى يهوذا، وقال: "هاست أنت أي أموال؟"
' وأخذ فلسا واحدا في يده، وتحولت عيسى نفسه للكهنة، وقال لهم: "هذا بيني وهاث صورة: قل لي، الذي صورة هو

."فأجابوا: "قيصر
."أعطوا لذلك" قال عيسى "الذي هو قيصر إلى قيصر، وهذا هو ا تعطيه ل"

.ثم غادروا في الرتباك
" !وهنا كان هناك قرعة سنتيوريون قائل: يا رب، ابني مريض. رحمة على الشيخوخة

"!أجاب عيسى: "الرب إله إسرائيل رحمة عليك
."كان الرجل يغادر. فقال عيسى: "انتظرني، لنني سأأتي إلى بيتنا، لصنع الصلة على ابنك

أجاب السنتيوريون: "يا رب، أنا لست جديرة بأنك أنت نبي ا، أكتفي تأتي إلى بيتي، كافية لي هي الكلمة التي كنت قد تحدثت عن
.شفاء ابني. لنك إلهك قد جعلك الرب على كل مرض، حتى كما قال ملكه لي في نومي

ثم اعجب عيسى كثيرا، وانتقل إلى الحشد، وقال: "هاذا الغريب، لنه أكثر إيمان من كل ما وجدت في إسرائيل". وتنتقل إلى
."سنتيوريون، قال: "اذهب في سلم، لن ا، لليمان العظيم الذي أعطى لك، قد منح الصحة لبنك

.ذهبت سنتريون طريقه، وعلى الطريق التقى عبيده، الذي أعلن له كيف شفي ابنه
"أجاب الرجل: "في أي ساعة تركته الحمى؟

."قالوا: "يوم أمس، في الساعة السادسة، غادرت الحرارة عنه
عرف الرجل أنه عندما قال عيسى: "رحمك الرب إله إسرائيل"، تلقى ابنه صحته. وعندها رجل يعتقد في ا لدينا، وبعد أن دخل إلى
منزله، وقال انه الفرامل في قطع جميع آلهته الخاصة، قائل: "ل يوجد سوى إله إسرائيل، الله الحقيقي والعيش". فقال له: "ل شيء

."يأكل من خبزي الذي ل يصدق ل إله إسرائيل

غادر يسوع عن أورشليم، وذهب إلى الصحراء إلى ما وراء الردن: وقال تلميذه الذين كانوا يجلسون يجلسون له يسوع: يا سيد،
" .يقول لنا كيف سقط الشيطان فخر، لننا فهمنا أنه سقط من خلل العصيان، ولنه دائما تيمبتيث الرجل للقيام الشر

فأجاب يسوع: "إن ا قد خلق كتلة من الرض، وبعد أن تركها لمدة خمسة وعشرين ألف سنة دون القيام أوغت آخر؛ وكان الشيطان
الذي كان كاهنا ورأس الملئكة، من خلل الفهم العظيم الذي يمتلكه، يعلم أن إله تلك الكتلة من الرض كان يأخذ مائة وأربعين وأربعة

آلف توقيع مع علمة النبوءة، والرسول من ا، والروح التي رسول كان قد خلق قبل ستين ألف سنة قبل أوغ آخر. لذلك، كونه
ساخطا، حرض الملئكة، قائل: "انظروا انتم يا يوم واحد سوف ا أن هذه الرض يكون التبجيل من قبلنا. ولهذا السبب نعتبر أننا

." روح، وبالتالي فإنه ليس من المناسب أن تفعل ذلك
كثير من ثم تخلى ا. ثم قال ا، يوم واحد عندما تم تجميع كل الملئكة: "دعونا كل واحد أن يحمل لي لربه على التوالي ل تبشر"

."لهذه الرض
إنهم أحبوا ا انحنى أنفسهم، ولكن الشيطان، معهم التي كانت في ذهنه، وقال:" يا رب، نحن روح، وبالتالي فإنه ليس فقط أن علينا"
أن نفعل التقديس لهذا الطين ". بعد أن قيل هذا، أصبح الشيطان قاحلة ومن نظرة مخيفة، وأصبح أتباعه البشعة. لنه بسبب تمردهم
أخذ ا منهم الجمال الذي كان قد وضعهم في خلق لهم. وهل الملئكة المقدسة، عندما رفعوا رؤوسهم، رأوا كيف أصبح الشيطان

.الوحش الرهيب، وأتباعه، وجههم إلى الرض في الخوف
ثم قال الشيطان:" يا رب، أنت جعلت بل مبرر لي بغيضة، ولكن أنا مضمون هناك، لنني أرغب في إلغاء كل ما عليك القيام به،"

." وقال الشياطين الخرين: "ندعو له ل الرب، يا لوسيفر، لنك الفن الرب
" .ثم قال ا لتباع الشيطان:" التوبة لك، وتعترف لي كال، الخالق الخاص بك"

." فأجابوا:" نتوبوا أنكم فعلوا أي تقديس، لنك لست فقط، ولكن الشيطان هو فقط وبريء، وهو ربنا"
." ثم قال ا:" رحيل مني، يا لعن، لنني ل رحمة عليك"

وفي مغادرته الشيطان سبات على تلك الكتلة من الرض، والتي تلتقط الملك جبرائيل رفعت مع بعض الرض، بحيث الن رجل"
".لديه السرة في بطنه



.وقف التلميذ في دهشة كبيرة من تمرد الملئكة
ثم قال يسوع: "أقول لكم، أن الذي ل يصلي أكثر شرير من الشيطان، ويعاني من عذاب أكبر. لن الشيطان كان قبل سقوطه ل يوجد
مثال على الخوف ول ا بقدر ما أرسل له أي نبي لدعوته إلى التوبة: ولكن النسان الن أن جميع النبياء تأتي إل رسول ا الذي
يأتي بعد لي، لن ا حتى ويليث، وأنني قد أعد طريقه والرجل، وأنا أقول، وإن كان لديه أمثلة لنهائية من عدالة ا، ويعيش بل

مبالة دون أي خوف، كما لو لم يكن هناك إله. حتى من هذا النبي داود النبي: "إن أحمق هاث قال في قلبه، ل إله، لذلك هم فاسدون
."ويصبحوا بغيضين، من دون واحد منهم يفعل الخير

جعل الصلة دون توقف، يا تلميذي، من أجل أن تتلقى. لنه الذي سيكيث فيندث، ومن الذي نوكث له يتم فتحه، ومن الذي أسكث"
يستقبل. وفي صلتك ل تنظر إلى الكثير من الكلم، لن ا ينظر إلى القلب. كما قال من خلل سليمان: "يا عبي، أعطني قلبك."

الحق أقول لكم، كما ا ليفيث، و هايبروكريتس جعل صلة كبيرة في كل جزء من المدينة من أجل أن ينظر إليها وعقدها للقديسين من
قبل الجموع: ولكن قلبهم مليء بالشر، وبالتالي فهي ل تعني ذلك هم يسألون. فمن الضروري أن تعبد صلتك إذا انتذرت أن ا

يحصل عليها. الن أخبرني: من الذي سيذهب إلى الكلم إلى الحاكم الروماني أو إلى هيرودس، إل أنه أول جعل عقله لمن هو ذاهب،
وماذا سيفعل؟ بالتأكيد ل شيء. وإذا كان النسان يفعل ذلك من أجل التحدث مع النسان، ما الذي يجب على النسان القيام به من أجل

التحدث مع ا، ونسأل منه رحمة لخطاياه، في حين شكره على كل ما أعطى له؟
فأقول لكم، أن قلة قليلة من الصلوات الحقيقية، وبالتالي الشيطان لها السلطة عليها، لن ا ويليث ل أولئك الذين تكريم له شفتيهم:"

الذين في الهيكل يسألون مع شفاههم للرحمة، وقلبهم من أجل العدالة. حتى كما قال لشعياء النبي، قائل: "يسلب هذا الشعب الذي هو
مرهق بالنسبة لي، لنه مع شفتيهم أنها تكريم لي، ولكن قلبهم هو بعيدا عني". الحق أقول لكم، أن يذهب إلى الصلة دون النظر

.موكيث ا
الن الذي من شأنه أن يذهب إلى التحدث إلى هيرودس مع ظهره نحوه، وقبله يتكلم جيدا من بيلتس الحاكم، الذي هو هاتيث إلى"

الموت؟ بالتأكيد ل شيء. ولكن ل يقل عن الرجل الذي يذهب إلى الصلة والعداد ليس نفسه. انه يعود ظهره الى ا ووجهه
.للشيطان، ويتكلم جيدا منه. لنه في قلبه هو حب الثم، حيث هو هاث ل تاب

إذا واحد، بعد أن أصابك، ينبغي مع شفاه يقول لك. "يغفر لي"، ويديه يجب أن يضربك ضربة، كيف ستسترح أنت يغفر له؟ وحتى"
."مع ذلك فإن ا رحمة على أولئك الذين مع شفتيهم يقولون: "يا رب، رحمنا، ومع قلبهم إثم الحب والتفكير على الخطايا الطازجة

."كان التلميذ يبسون بكلمات يسوع ويجبرونه قائل: "يا رب، يعلمنا أن نجعل الصلة

فأجاب يسوع: "فكر في ما ستفعله إذا استولى عليك الحاكم الروماني لوضعك في الموت، وهذا ما تفعله عند قيامك بالصلة. والكلمات
الخاصة بك تكون هذه: "يا رب إلهنا، المظلومة يكون اسمك المقدس، مملكتك تأتي فينا، سوف يتم عملك دائما، وكما هو الحال في

السماء حتى يكون ذلك في الرض؛ تعطينا الخبز ل كل يوم، ويغفر لنا خطايانا، ونحن نغفر لهم هذه الخطيئة ضدنا، ويعانون منا ل
" .الوقوع في إغراءات، ولكن يسلمنا من الشر، لنك وحدها إلهنا، الذي له المجد والشرف إلى البد

ثم أجاب يوحنا: "سيد، دعونا يغسل أنفسنا كال
." بقيادة موسى

قال يسوع: "فكر أني أتيت لتدمير القانون و
النبياء؟ حقا أقول لكم، وا ليفيث، وأنا ل يأتي إلى

وتدميرها، وإنما لمراقبة ذلك. عن كل النبي هاث لوحظ
.قانون ا وكل ما ا من قبل النبياء الخرين قد تحدث

كما يعيش ا، في وجود نفسي، ل أحد
بريكيث واحد أقل مبدأ يمكن أن يكون لرضاء ا، ولكن يجب أن يكون أقل

في ملكوت ا، لنه ليس له أي جزء هناك. وعلوة على ذلك أنا
أقول لكم، أن مقطع واحد من قانون ا ل يمكن كسرها

دون أخطر خطية. لكنني أذكركم أنه من الضروري
نلحظ ما قاله ا إشعياء النبي، مع هذه

كلمات: "غسل لك وتكون نظيفة، يسلب أفكارك من
." عيون اللغام

حقا أقول لكم، أن كل مياه البحر لن يغسل"
له الذي مع قلبه يحب الثم. وعلوة على ذلك أقول لكم

،أنت، أن ل أحد سوف يجعل الصلة لرضاء ا إذا لم يتم غسله
.ولكن سوف عبء روحه مع الخطيئة مثل الوثنية

صدقوني، في البلسم، أنه إذا كان الرجل يجب أن تجعل الصلة إلى ا"



كما هو المناسب، وقال انه الحصول على كل ما ينبغي أن يسأل. تذكر
،موسى خادم ا، الذي مع صلته تجوب مصر

.فتح البحر الحمر، وغرق فرعون ومضيفه
تذكر جوشوا، الذي جعل الشمس ل تزال قائمة، صموئيل، الذي

سموت مع الخوف المضيف ل حصر له من الفلسطينيين، إيليا، الذي
جعل النار إلى المطر من السماء، أثار إليشا رجل ميت، وهكذا

العديد من النبياء المقدسة الخرى، الذين صلة الحصول على كل ما هم
،طلبت. ولكن هؤلء الرجال حقا لم يسعوا إلى الحصول على أنفسهم في شؤونهم

" .ولكن سعى ا وحده وشرفه

."ثم قال يوحنا: "حسنا انت تتكلم يا سيد، لكننا نفتقر إلى معرفة كيف أخطأ النسان بالفخر
فأجاب يسوع: "عندما طرد ا الشيطان، وكان الملك جبرائيل تنقيته تلك الكتلة من الرض حيث سبان سبت، خلق ا كل ما يعيش،
كل من الحيوانات التي تطير ومن لهم أن المشي والسباحة، وتزين العالم مع كل ما هاث. يوم واحد اقترب الشيطان إلى أبواب الجنة،

ورؤية الخيول يأكل العشب، أعلن لهم أنه إذا كان هذا كتلة من الرض يجب أن تحصل على روح سيكون هناك لهم العمل الشنيع؛
وبالتالي فإنه من مصلحتهم أن تدوس تلك قطعة من الرض في مثل هذه الحكمة أنه ينبغي أن يكون أكثر فائدة لي شيء. وقد أثارت
الخيول نفسها وحددت نفسها بصرامة لتسيطر على تلك القطعة من الرض التي تقع بين الزنابق والورود. ومن ثم أعطى ا روحا
لهذا الجزء النجس من الرض التي تكمن الشرخ من الشيطان، والتي غابرييل قد تناولت من الكتلة. ورفع الكلب، الذي، ينبح، شغل

."الخيول مع الخوف، وهربوا. ثم أعطى ا روحه للنسان، في حين غنى جميع الملئكة المقدسة: "طوبى اسمك المقدس، يا إله ربنا
آدم، بعد أن ظهرت على قدميه، رأى في الهواء الكتابة التي أشرق مثل الشمس، الذي قال:" هناك إله واحد فقط، ومحمد هو رسول"

ا ". ثم فتح آدم فمه وقال: "أشكركم يا رب إلهي، أنتم قد سعت إلى خلق لي، ولكن قل لي، أدعو اليك، ما يعني رسالة من هذه
" الكلمات:" محمد رسول ا ". هل كان هناك رجال آخرون قبلي؟

ثم قال ا:' 'أكون أهل وسهل يا آدمي آدم أقول لك أنك أول رجل قمت بإنشائه. و الذي رأيت [ذكر] هو ابنك، الذي يأتي إلى العالم'
سنوات عديدة وبالتالي، وسوف يكون رسول لي، الذي خلق كل شيء. الذي يعطي الضوء للعالم عندما يأتي. الذي تم تعيين روحه في

" .روعة سماوية قبل ستين ألف سنة قبل أن أصنع أي شيء
آدم ا تعالى قائل:" يا رب، أعطني هذه الكتابة على أظافر أصابع يدي ". ثم أعطى ا للرجل الول على ابهامه أن الكتابة؛ على"
إبهام مسمار اليد اليمنى قال: "هناك إله واحد فقط، وعلى إبهام مسمار اليسر قال:" محمد رسول ا ". ثم مع المودة البوية الرجل

".الول قبلت تلك الكلمات، وفرك عينيه، وقال: "طوبى في ذلك اليوم عندما كنت سوف تأتي إلى العالم
رؤية الرجل وحده، قال ا:" ليس من الجيد أن يبقى وحده ". لهذا السبب جعله ينام، وأخذ ضلع من قلبه، مل المكان بالجسد. من هذا"

الضلع جعلت حواء، وأعطتها لدم لزوجته. وقال لهما التوأم كأمراء من الجنة، وقال له: "ها أنا أعطي لكم كل ثمار لتناول الطعام،
باستثناء التفاح والذرة" من أين قال: "حذار أنه في ل الحكمة تأكل من هذه الفواكه، لنك لن تصبح نجسة، إنزوموش أنني لن تعاني

." منك أن تبقى هنا، ولكن يجب أن يقودك على الفور، وأنك سوف تعاني مآسي كبيرة

عندما كان الشيطان معرفة هذا أصبح جنون مع السخط. وهكذا اقترب من بوابة الجنة، وقفت على الحراسة ثعبان مروع، الذي كان"
."الساقين مثل الجمل، ومسامير قدميه قطع مثل الحلقة على كل جانب. قال له العدو: "أعاني من الدخول في الجنة

" أجاب الثعبان:" وكيف أعاني عليك للدخول، وا قد أمرني لدفع لك؟"
أجاب الشيطان:" أنت ستستحب كم ا أحبك، لنه قد وضعك خارج الجنة للحفاظ على الحرس على قطعة من الطين، وهو الرجل،"

" .ولهذا إذا كنت تجلب لي في الجنة سوف تجعلك رهيب جدا أن كل واحد يفر من لك، وذلك في متعة الخاص بك سوف تذهب والبقاء
" ثم قال الثعبان:" وكيف يجب أن أضع لك داخل؟"

قال الشيطان. "أنت عظيم: ففتح فمك، وسأدخل في بطنك، وهكذا تدخل في الجنة ستضع لي بالقرب من كتلتي الطين اللتين تسيران
."حديثا على الرض

ثم فعل الثعبان ذلك، ووضع الشيطان بالقرب من حواء، لدم، زوجها، كان نائما. وقدم الشيطان نفسه أمام المرأة مثل ملك مزخرف،"
"وقال لها "لماذا يأكلون ليس من تلك التفاح والذرة؟

." أجابت إيف:" إن إلهنا قال لنا أن أكله سنكون نجس، ومن ثم سوف يقودنا من الجنة"
أجاب الشيطان:" إنه ل يصدق، فل بد من أن تعرف أن ا شرير وحسد، ومن ثم ل يتساوى، بل يبقي كل واحد من أجل العبد،"

وهكذا تكلم لك، ل تتساوى معه، ولكن إذا كنت ورفيقك وفقا لمحاميي، يجب أن تأكل من تلك الفواكه حتى من الخرين، وأنت ل تبقى
." خاضعة للخرين، ولكن مثل ا عليك أن تعرف الخير والشر، و أنتم تفعلون ذلك أيها رجاء، لنتم أنتم تساويون ا

ثم أخذت حواء وأكلت من تلك [الفواكه]. وعندما استيقظ زوجها قالت كل ما قاله الشيطان. وأخذ منهم، وزوجته تقدم لهم، ولم يأكل."
عند ذلك، كما كان الطعام يتراجع، وقال انه تذكر كلمات ا. ولهذا السبب، الراغبين في وقف الطعام، وقال انه وضع يده في حلقه،

.حيث كل رجل لديه علمة



     
ثم عرف كلهما أنهم عاريان: ولهذا السبب، خجلوا، أخذوا أوراق التين وصنعوا ملبس لجزاءهم السرية. فعندما مر منتصف 

"النهار، ظهر ا لهم، ودعا آدم، قائل: "آدم، أين أنت؟
."فأجاب: "يا رب، أنا أخفي نفسي من وجودك لنني وزوجتي عراة، لذلك نحن خجلون من تقديم أنفسنا أمامك

ثم قال ا:" ومن الذي سرق لك من براءتك، إل إذا كنت قد أكل الفاكهة التي بسببها أنت غير نجس، ولن تكون قادرة على اللتزام"
" لفترة أطول في الجنة؟

." أجاب آدم:" يا رب، الزوجة التي أعطاني أمرت لي أن يأكل، وهكذا أكلت منه"
" ثم قال ا إلى المرأة:" لماذا غافست هذا الطعام لزوجك؟"

." أجاب إيف:" خدع الشيطان لي، وهكذا أكلت"
.وكيف أن هذا التكرار يدخل في أي مكان؟ " قال ا ''

." أجاب إيف:" الثعبان الذي يقف عند البوابة الشمالية جلبه بالقرب مني"
ثم قال ا لدم:" لنك سمعت إلى صوت زوجتك وأخذت أكل الفاكهة، لعن تكون الرض في أعمالك، يجب أن تجلب لك لشواك"

" .والشواك، وفي عرق وجهك شالت أنت تأكل الخبز، وتذكر أنك أنت الرض، والرض سوف تعود
وقال له إلى حواء، وقال:" وأنت الذي لم يسمع السمع إلى الشيطان، و غافيست الطعام لزوجك، وسوف تلتزم تحت سيطرة النسان،"

" .الذي يجب أن تبقي لكم كعبد، وأنك تحمل الطفال مع الصدمة
وبعد أن دعا الثعبان، ودعا ا الملك مايكل، له الذي يحمل سيف ا، وقال:" أول محرك من الجنة هذا الثعبان الشريرة، وعندما"
قطع خارج ساقيه: لنه إذا كان يرغب في المشي، وقال انه يجب درب جسده على الرض. " بعد ذلك دعا ا الشيطان الذي جاء
يضحك، وقال له: "لنك، استنساخ، سرعان ما خدع هؤلء وجعلواهم ليصبحوا نجس، وسوف أن كل نجاسة منهم وجميع أبنائهم،

." حيث أنها ستكون حقا يخدمني، في الخروج من جسدهم يدخلون من خلل فمك، وهكذا عليك أن تشبع مع نجاسة
ثم أعطى الشيطان هدير رهيبة، وقال: "بما أنك سوف سوف تجعلني أسوأ من أي وقت مضى، وأنا حتى الن سوف تجعلني التي

"!سوف تكون قادرة
ثم قال ا:" رحم، لعن واحد، من وجودي! " ثم رحل الشيطان: ثم قال ا لدم [و] حواء، وكلهما يبكي: "اذهبوا من الجنة، والقيام"
التكفير عن الذنب، والسماح ل يفشل المل الخاص بك، لنني سوف ترسل ابنك إلى الحكمة أن البذور الخاص بك يجب رفع هيمنة

." الشيطان من الجنس البشري: لنه من يأتي، رسول ا له، وسوف أعطي كل شيء
اختبأ ا نفسه، وخرج الملك مايكل لهم من الجنة. ثم آدم، وتحول له جولة، ورأى مكتوب فوق البوابة، "هناك إله واحد فقط، ومحمد"

."هو رسول ا". ثم قال البكاء: "قد يكون من السرور إلى ا، يا ابني، أن تأتي بسرعة ورسم لنا من البؤس
وهكذا،" قال يسوع، "أخطأ الشيطان وآدم من خلل الفخر، واحد عن طريق احتقار النسان، والخر من خلل الرغبة في جعل نفسه"

."على قدم المساواة مع ا

ثم روى التلميذ بعد هذا الخطاب، وكان يسوع يبكي، عندما رأوا الكثيرين الذين جاءوا للعثور عليه، لرؤساء الكهنة أخذوا المشورة
"فيما بينهم للقبض عليه في حديثه. لهذا السبب أرسلوا اللويين وبعض الكتبة إلى سؤاله، قائل: "من أنت؟

".اعترف يسوع، وقال الحقيقة: "أنا لست المسيح
قالوا: فن أنت إيليا أو إرميا، أو أي من النبياء القدماء؟

"أجاب يسوع: "ل
." ثم قالوا: "من أنت؟ قل، لكي نستطيع أن نعطي شهادة على أولئك الذين أرسلونا

.ثم قال يسوع: "أنا صوت الذي يكره كل يهودا، و كريث:" إعداد لكم الطريق لرسول الرب "، حتى كما هو مكتوب في إساياس
"قالوا: "إن لم تكن المسيا ول إيليا، أو أي نبي، فلماذا تعظون عقيدة جديدة، وتجعل نفسك أكثر من حساب المسيح؟

فأجاب يسوع: "إن المعجزات التي يعمل بها ا بيدي تظهر أنني أتكلم الذي ا ويليث. ول أفعل نفسي أن اعتبره من الذي تتكلم. لنني
ل أجد أن أقوم بإبطال صلت هوسن أو أغطية الحذية من رسول ا الذي تسمونه "المسيح" الذي كان من قبل لي، ويأتي بعد لي،

." ويجب أن تجلب كلمات الحقيقة، حتى ل يكون له إيمان نهاية
غادر اللويعة والكتاب في الرتباك، ورددوا جميعا لرؤساء الكهنة، الذين قالوا: "إنه يجلس الشيطان على ظهره الذي يروي كل شيء

."له
."ثم قال يسوع لتلميذه: "أقول لكم، أن رؤساء وشيوخ شعبنا يسعون مناسبة ضدي

."ثم قال بطرس: "لذلك ل تذهب إلى أي شيء أكثر في القدس
فقال له يسوع: "أنت أحمق، ول تعرف ما تقوله، لنه من الضروري أن أعاني الكثير من الضطهاد، لن ذلك عانى كل النبياء

" .والمقدسات من ا. ولكن الخوف ل، لن هناك أن يكون معنا وهناك أن يكون ضدنا
وبعد أن قال هذا، غادر يسوع وذهب إلى جبل طابور، وصعد معه بطرس وجيمس ويوحنا شقيقه، معه الذي يكتب هذا. ثم أشرق
هناك ضوء عظيم فوقه، وأصبحت ملبسه بيضاء مثل الثلج ووجهه لمعة كما الشمس، و لو! هناك جاء موسى وإيليا يتحدثون مع

.يسوع بشأن كل ما يجب أن يأتي على عرقنا وعلى المدينة المقدسة



بيتر سبيك، قائل: "الرب، انه لمر جيد أن يكون هنا. لذلك، إذا كنت الذبول، ونحن سوف تجعل هنا ثلثة خيام، واحدة لك واحد
والخر لموسى والخر ليليا ". وبينما قال انه كان مغطاة سحابة بيضاء، وسمعوا صوت يقول: "ها خادمي، الذي أنا مسرور جدا.

.سمعوا له
وقد مل التلميذ بالخوف، وسقطوا مع وجههم على الرض كموت. سقط يسوع ورفع تلميذه قائل: "ل تخافوا، لن ا يحبك، وقد

."فعل ذلك لكي تصدقوا على كلمي

ذهب يسوع إلى التلميذ الثمانية الذين كانوا ينتظرونه أدناه. وروى الربعة إلى ثمانية كل ما رأوه: وهكذا ذهبت هناك في ذلك اليوم
من قلبهم كل شك يسوع، إنقاذ [من] يهوذا إسكاريوت، الذي كان يعتقد شيئا. جال يسوع نفسه عند سفح الجبل، وأكلوا من الفواكه

.البرية، لنهم لم يخبزوا
ثم قال أندرو: "لقد أخبرتنا أشياء كثيرة من المسيح، لذلك من اللطف الخاص بك تخبرنا بوضوح كل شيء." وبطريقة مماثلة تلميذه

.الخرين
وبناء على ذلك قال يسوع: "كل من يعمل يعمل من أجل النهاية التي يجد فيها الرتياح. ولهذا أقول لكم أن ا، لنه لنه مثالي، ل

يحتاج إلى الرتياح، ورؤية انه هاث الرتياح نفسه. وهكذا، على استعداد للعمل، وقال انه خلق قبل كل شيء روح رسوله، الذي كان
مصمم على خلق كل شيء، من أجل أن المخلوقات يجب أن تجدجوي وبركاته في ا، حيث رسوله ينبغي أن نفرح في كل مخلوقاته

التي هو هاث عين ليكون عبيده. ولماذا هو هذا، حفظ لنه بالتالي هاث ويلد؟
الحق أقول لكم، أن كل نبي عندما يأتي هو قد حملت لمة واحدة فقط علمة رحمة ا. وهكذا لم يتم تمديد كلماتهم باستثناء تلك التي"
أرسلوا إليها. ولكن رسول ا، عندما يأتي يأتي، وا يعطي له كما كان ختم يده، إنسوموش أنه يحمل الخلص والرحمة لجميع أمم
العالم التي يجب أن تلقي عقيدته. وقال انه يأتي مع السلطة على أونغودلي، ويدمر الوثنية، إنسوموت أن يجعل الشيطان مربكة. لنه
وعد ا لبراهيم قائل: "ها، في بركاتك سوف يبارك كل قبائل الرض، وكما انكسر في قطع الصنام، يا إبراهيم، وحتى مع ذلك

."سوف تفعل بذرة الخاص بك
."أجاب جيمس: "يا سيد، تخبرنا الذي أدلى به هذا الوعد. لن اليهود يقولون "في إسحاق"، ويقول السماعيليون "في إسماعيل

"فأجاب يسوع: "داود، ابنه هو، وما هي النسب؟
." أجاب جيمس: 'من إسحاق؛ لن إسحق كان والد يعقوب وكان يعقوب والد يهوذا، الذي النسب هو ديفيد

":ثم قال يسوع: "ورسول ا عندما يأتي، من ما النسب سيكون
."أجاب التلميذ: "داود

ثم قال يسوع: "يخدعوا أنفسكم. لداود في روح كاليث ربه قائل: "قال ا لربى، يجلس على يميني حتى أصنع أعداءك مسندك، يرسل
ا قضيبك الذي يكون له السيادة في وسط العداء؟ فإن رسول ا الذي تسمونه المسيح هو ابن داود، كيف ينبغي أن يدعوه داود ربه؟

.صدقوني، لنني أقول لك، أن الوعد كان في إسماعيل، وليس في إسحق

."ثم قال التلميذ: "يا سيد، فهو مكتوب بذلك في كتاب موسى، أنه في إسحق كان الوعد الذي قدم
فأجاب يسوع: "إنه مكتوب، ولكن موسى لم يكتبه ول يشوع، بل حاخاماتنا الذين يخشون عدم ا. الحق أقول لكم، إذا كنت تنظر في
كلمات الملك جبرائيل، عليك أن تكتشف الخبث من الكتبة لدينا والطباء. فقال للملك: "إبراهيم، كل العالم يعرف كيف يحبك ا،
ولكن كيف يعلم العالم الحب الذي تحبه ل، مؤكدا أنه من الضروري أن تفعل شيئا لمحبة ا". فأجاب إبراهيم: "ها خادم ا، على

."استعداد للقيام بكل ما سيفعله ا
ثم تكلم ا قائل لبراهيم:" خذ ابنك، أولك إسماعيل، ويأتي الجبل للتضحية به ". كيف هو إسحاق البكر، إذا ولد إسحق ولد إسماعيل"

سبع سنوات؟
."ثم قال التلميذ: "واضح هو خداع أطبائنا: لذلك تخبرنا أنت الحقيقة، لننا نعرف أن كنت أرسلت من ا

ثم أجاب يسوع: "أقول لكم، أن الشيطان يسعى إلى إلغاء قوانين ا. ومن ثم مع أتباعه والمنافقين والمشردين، الول مع عقيدة كاذبة،
وهذا الخير مع العيش ليود، إلى اليوم قد تلوث تقريبا كل شيء، بحيث نادرا ما وجدت الحقيقة. ويل إلى المنافقين! لن الثناء على هذا

.العالم سوف يتحول إليهم إلى إهانات وعذاب في الجحيم
لذلك أقول لكم أن رسول ا هو روعة أن تعطي السعادة إلى ما يقرب من كل ما جعله ا، لنه تزين مع روح التفاهم والمحامي،"

وروح الحكمة وربما، وروح الخوف والحب، روح الحكمة والمزاج، تزينه روح الخير والرحمة، روح العدل والتقوى، روح اللطف
والصبر، الذي حصل عليه من ا ثلث مرات أكثر مما أعطى للجميع مخلوقاته. يا مبارك، عندما يأتي إلى العالم! صدقوني بأنني

رأيت له وأخذت له التوقير، حتى كل النبي هاث رأيه: رؤية ذلك من روحه ا جيفيث لهم نبوءة. ولما رأيت روحه كانت مليئة
بالعزاء قائلين: "يا محمد، ا معك، وقد يجعلني جديرة بفك شولتشيت الخاص بك، للحصول على هذا سأكون نبيا عظيما ومقدسا من

' ."ا

ثم جاء الملك جبرائيل إلى يسوع، ووجه إليه في مثل هذا الحكمة أننا سمعنا أيضا صوته، الذي قال: "تنشأ، والذهاب إلى   
"!أورشليم



وهكذا غادر يسوع وصعد إلى أورشليم. وفي يوم السبت دخل إلى المعبد، وبدأ يعلم الناس. ثم ركض الناس معا إلى المعبد مع الكاهن
" .الكهنة والكهنة، الذين توجهوا إلى يسوع، قائل: "يا سيد، فإنه قد قال لنا أن أقول لكم الشر منا. لذلك حذار خشية بعض الشر يصيبك

" .فأجاب يسوع: "أقول لكم، إنني أتكلم الشر من المنافقين. لذلك إذا كنتم منافقين أتكلم ضدكم
" .فأجابوا: "من منافق؟ أخبرنا بوضوح

قال يسوع: "فأقول لكم، من يفعل شيئا طيبا لكي يراه الرجل، حتى إنه منافق، لن عمله ل يخترق القلب الذي ل يستطيع النسان
رؤيته، ومن ثم يغادر فيه كل ناس الفكر وكل شهوة قذرة. أعلم أنك من المنافق؟ الذي مع لسانه يخدم ا، ولكن مع قلبه سيرفيث
الرجال. يا بائسة! للموت لوزيث كل مكافأته. في هذا الشأن قال داود النبي: "ل تثقوا في المراء، ول في أهل الرجال، الذين ل

خلص، للموت أفكارهم تهلك": ناي، قبل الموت يجدون أنفسهم محرومين من مكافأة ، ل "الرجل هو"، كما قال النبي وظيفة ا،
"غير مستقر، حتى انه لم يستمر في إقامة واحدة". حتى لو كان اليوم يثنيك، وغدا انه سوف يسيء إليك، وإذا كان اليوم ويليث

لمكافأتك، وغدا وقال انه سوف يكون من الصعب أن يخدعك. ثم، إلى المنافقين، لن مكافأتهم عبثا. وبما أن ا يعيش، الذي أقف في
وجوده، المنافق هو السارق و كوميتيس المقدسة بقدر ما انه استخدام القانون لتظهر جيدة، و ثيف شرف ا، الذي وحده وحده الثناء

.والشرف إلى البد
وعلوة على ذلك أقول لكم، أن المنافق ليس اليمان، كما لو كان يعتقد أن ا سيحكم كل شيء ومع الحكم الرهيب سوف يعاقب"
الشرير، وقال انه ينقي قلبه، لنه، ليس له اليمان، وقال انه تبقي كامل من الثم . الحق أقول لكم، أن المنافق هو قبر، أنه بدون

أبيض، ولكن داخل مليء بالفساد والديدان. إذا إذا كنتم يا كهنة، فعلوا خدمة ا لن ا خلقكم وسألوه عنكم، وأنا ل أتكلم ضدكم، لنتم
يا عبيد ا. ولكن إذا كنت تفعل كل شيء من أجل كسب، وحتى شراء وبيع في المعبد كما هو الحال في مكان السوق، وليس فيما

يتعلق بمعبد ا هو بيت الصلة وليس من البضائع، التي تتحول إلى كهف من اللصوص: إذا أنتم جميعا لرضاء الرجال، ووضعوا
ا من عقلك. ثم أبكي أنا ضدك أنتم أبناء الشيطان، وليس أبناء إبراهيم، الذي ترك منزل والده لمحبة ا، وكان على استعداد لذبح

 " !ابنه. ويل لك، الكهنة والطباء، إذا كنت أن يكون هذا من أجل ا سوف يسلب منك الكهنوت

مرة أخرى يسوع يسوع، قائل: "أنا وضعت أمامك مثال. كان هناك صاحب منزل يزرع كرمة، وجعل التحوط له من أجل أنه ل
ينبغي تدوس أسفل الوحوش. وفي خضم ذلك قام ببناء صحافة للنبيذ، ثم تركه للرجل. عند ذلك، عندما حان الوقت لجمع النبيذ أرسل

عبيده. عندما رأى الزوجان، رشقوا بعضهم وأحرقوا بعضهم، وآخرون انفصلوا بسكين. وهذا ما فعلوه مرات عديدة. قل لي، ماذا سيد
" رب الكرم إلى الزوج؟

."أجاب الجميع: "في الشر من الحكمة انه جعل لهم أن يموت، وكرمه سوف يعطي لغيرهم من الزوجين
لذلك قال يسوع: "ل تعرف أن الكرم هو بيت إسرائيل، والزوج شعب يهوذا والقدس؟ الويل لك؛ لن ا هو وروث معك، بعد أن

" !انفتحت الكثير من أنبياء ا. حتى أنه في وقت أهاب لم يكن هناك واحد لدفن المقدسة من ا
.وعندما قال هذا كان الرئيسيون يرغبون في الستيلء عليه، ولكنهم يخشون الناس العاديين، الذي تضخيمه

ثم رأى يسوع رأى امرأة من ولدةها بقيت رأسها عازمة على الرض: "رفع رأسك يا امرأة باسم إلهنا لكي يعرف هؤلء أن يتكلموا
" .الحقيقة، ويليث أن أعلن ذلك

.ثم رفعت المرأة نفسها، مكبرة ا
." صرخ رئيس الكهنة، قائل: "هذا الرجل ل يرسل من ا، ويرى انه ل يحتفظ السبت. لنه اليوم هاث تلتئم شخص عجزة

فأجاب يسوع: "الن قل لي، أليس من شرعي أن أتكلم في يوم السبت، وأن نصلي صلة خلص الخرين؟ ومن هو من بينكم الذين،
إذا كان في السبت له الحمار أو ثورته سقطت في الخندق، لن سحب له في السبت؟ بالتأكيد ل شيء. وهل قمت بعد ذلك بكسر يوم

السبت عن طريق إعطاء الصحة لبنة إسرائيل؟ من المؤمن، هنا هو معروف النفاق الخاص بك! أوه، كم هناك اليوم الذي يخشى من
!تلطيخ القش في عين أخرى، في حين أن شعاع على استعداد لقطع رأسهم؟ أوه، كم هناك أن الخوف النملة، ولكن ريك ل من الفيل

وبعد أن قال هذا، ذهب من الهيكل. ولكن الكهنة غضبوا في الغضب فيما بينهم، لنهم لم يتمكنوا من الستيلء عليه والعمل على
.إرادتهم عليه، حتى كما فعل آبائهم ضد ا المقدسة من ا

سقط يسوع، في السنة الثانية من خدمته النبوية، من أورشليم، وذهب إلى ناين. ومن ثم، عندما كان يجلس على بوابة المدينة، كان
المواطنون يتحملون القبر البن الوحيد لمه، أرملة، كان كل واحد يبكي. عندما وصل يسوع، فهم الرجال كيف أن يسوع، نبي الجليل،

جاء: وهكذا وضعوا أنفسهم ليطلب منه للرجل الميت، أنه نبي يجب رفع له. الذي قام به تلميذه أيضا. ثم خاف يسوع إلى حد كبير،
.وتحول نفسه إلى ا، وقال: "خذني من العالم، يا رب، للعالم هو جنون، وأنها ويلنيغ دعوة لي ا!" وبعد أن قال هذا، انه يبت

ثم جاء الملك جبرائيل، وقال: "يا يسوع، الخوف ل، لن ا أعطى لك قوة على كل العقم، إنسوموش أن كل ما سوف تمنح بسم ا
يجب أن يتحقق تماما". هنا أعطى يسوع تنهد الصعداء، قائل: "سوف يتم الخاص بك، رب ا سبحانه وتعالى ورحيم. "وبعد أن قال

هذا، وقال انه اقترب من أم الموتى، ومع شفقة قال لها:" امرأة، ل يبكي "، وبعد أخذ بيد الموتى، وقال:" أقول لك، شاب ، في اسم ا
" !تنشأ تلتئم

."ثم أعيد إحضار الصبي، حيث كان كل شيء مليئا بالخوف، قائل: "إن ا قد رفع نبيا عظيما بيننا، وقال انه قد زار شعبه



في ذلك الوقت كان جيش الرومان في يهودا، بلدنا يخضع لهم لخطايا أجدادنا. الن كان العرف من الرومان أن يدعو ا وعبادة له أن
فعل أي شيء جديد من الفائدة للشعب. وهكذا [بعض] من هؤلء الجنود يجدون أنفسهم في نين، أنها ابتكرت الن واحد، وآخر آخر،
قائل: "واحد من آلهة الخاص هاث زار لك، وأنت ل تضع في اعتبارها. بالتأكيد إذا آلنتنا يجب أن زيارة لنا يجب أن نعطيهم كل ما

لدينا. وأنت ترى كم نحن نخشى آلهتنا، لن صورهم نقدم أفضل ما لدينا جميعا. " الشيطان فعل ذلك التحريض على هذه الطريقة من
الكلم أنه لم يثير الفتنة الصغيرة بين شعب نين. لكن يسوع لم يختر على الطلق في ناين، بل تحول إلى الذهاب إلى كفرناحوم. وكان

الخلف من نين مثل أن البعض قال: "هو إلهنا الذي هاث زار لنا". قال آخرون: "ا غير مرئي، حتى ل أحد رأى له، ول حتى
موسى، خادمه. لذلك ليس ا، بل ابنه ". وقال آخرون: "إنه ليس ا، ول ابن ا، لن ا ليس جثة ليجيت ويثال؛ لكنه نبي عظيم من

." ا
.وهكذا فعل الشيطان أن، في السنة الثالثة من وزارة يسوع النبوية، كان الخراب الكبير لشعبنا أن تنشأ من ذلك

ذهب يسوع إلى كفرناحوم: فحينها كان المواطنون، عندما عرفوه، يجمعون كل الشعب المرضى، ووضعوها أمام الشرفة [المنزل]
حيث كان يسوع يسكن مع تلميذه. وبعدها، ودعا يسوع على الفور، وأنها حاولت له لصحتهم. ثم وضع يسوع يديه على كل واحد

.منهم، قائل: "إله إسرائيل، من قبل اسمك المقدس، وإعطاء الصحة لهذا الشخص المريض". ثم تلتئم كل واحد
في يوم السبت دخل يسوع في كنيس، ثم ركضوا معا كل الناس لسماعه الكلم

الكاتب في ذلك اليوم قرأ مزمور داود، حيث يقول داود: "عندما أجد وقتا، سأحكم بشكل مستقيم". ثم، بعد قراءة النبياء، نشأ يسوع،
وجعل علمة على الصمت بيديه، وفتح فمه انه يقول ذلك: "الخوة، لقد سمعت الكلمات التي تحدث بها ديفيد النبي، والدنا، أنه عندما
ينبغي أن قد وجدوا وقتا سيحكم فيه على نحو سليم. أقول لكم في الحقيقة أن العديد من القضاة، الذي الحكم ل تقع لسبب آخر من لنهم
يحكمون التي ل تفي بها، وهذا الذي يجتمع لهم يحكمون قبل الوقت. لهذا يقول لنا إله آبائنا لنا داود النبي، قائل: "يحكم عادلة يا أولد

الرجال". فالمأسورون هم الذين وضعوا أنفسهم في زوايا الشوارع ول يفعلون شيئا سوى الحكم على كل من يمرون بالقول: "هذا
واحد عادل، هذا قبيح، واحد جيد، هذا سيء". وول لهم، لنهم رفعوا صولجان حكمه من عقل ا، الذي يقول: "أنا شاهد وحكم،

وشرف لي لن أعطي أي شيء". وأقول لكم إن هذه الشهادة تثبت أنهم لم يروا ول سمعوا حقا، وأن يحكموا دون أن يشكلوا قضاة.
لذلك هم بغيضون على الرض أمام عيون ا، الذي سيصدر حكما هائل عليهم في اليوم الخير. ويل لك، ويل لك الذين يتكلمون

الخير من الشر، وندعو الشر الخير، لنك تدين كما ميفاكتور ا، الذي هو مؤلف الخير، وتبرير كما الشيطان الطيب، الذي هو أصل
كل الشر. فكر في العقاب الذي يجب أن تكون عليه، وأنه من الرهيبة أن تقع في حكم ا، الذي يكون عند أولئك الذين يبررون

الشرار من أجل المال، والقاضي ليس قضية اليتام والرامل. الحق أقول لكم، أن الشياطين سوف ترتعش في حكم من هذا القبيل،
فظيع جدا أن يكون. أنت الرجل الذي الفن كقاض، ل شيء آخر. ل أقارب ول أصدقاء، ل شرف ول مكاسب، ولكن ننظر فقط مع

الخوف من ا إلى الحقيقة، التي سوف تسعى مع أكبر قدر من الجتهاد، لنها سوف تؤمن لك في حكم ا. لكني أحذرك من أنه بدون
." رحمة يجب أن يحكم على الجودته بدون رحمة

قل لي يا رجل، أن جودجيست رجل آخر، دوست أنت ل تعرف أن جميع الرجال كان أصلهم في نفس الطين؟ دوست أنت ل تعرف"
أن ل شيء جيد إنقاذ ا وحده؟ لذلك كل إنسان كذاب وخاطئ. صدقوني، يا رجل، إن أنت أنت حكمت الخرين من خطأ ثين قلب
خاص هاث حيث أن يحكم. أوه، كم هو خطير للحكم! أوه، كم عدد الذين لقوا حتفهم بحكمهم الزائف! حكم الشيطان على الرجل أن

يكون أكثر خبثا من نفسه؛ لذلك تمرد ضد ا، خالقه: حيث هو غير متقن، كما لدي معرفة من خلل التحدث معه. وكان أولياء أمورنا
يحكمون على كلمة الشيطان بأن يكونوا خيرين، ومن ثم خرجوا من الجنة، وأدانوا كل سللتهم. الحق أقول لكم، وا يعيش في

وجوده أقف، والحكم الزائف هو والد جميع الخطايا. لنه ل شيء سينيث دون الرادة، ول شيء ويليث الذي ل يعرف. ولذلك، فإن
الويل هو الذي يخطئ الخطيئة التي تستحق الخير والخير الذي ل يستحق، الذي يرفض في هذا الحساب الخير ويختار الخطيئة. ومن
المؤكد أنه يتحمل عقابا ل يطاق عندما يأتي ا للحكم على العالم. أوه، كم من هلكوا من خلل حكم كاذب، وكم كان هناك إلى الهلك!
حكم فرعون موسى وشعب إسرائيل أن يكون من الصعب، وحكم شاول ديفيد أن يكون يستحق الموت، أهاب الحكم إيليا، نبوخذنصر
الطفال الثلثة الذين لن عبادة آلهة الكذب. حكم الشيوخ سوزانا، وجميع المراء الوثنية الحكم على النبياء. أوه، حكم هائل من ا!

القاضي بيريشيث، يتم حفظ الحكم. ولماذا، يا رجل، إن لم يكن لن [في] الطفح أنهم يحكمون زورا البرياء؟ كيف تقريبا ما يقرب من
الخير اقترب من الخراب من خلل الحكم بشكل زائف، ويظهر من قبل إخوة جوزيف، الذي باعه للمصريين، من قبل هارون ومريام،

شقيقة موسى، الذي حكم على أخيه. ثلثة أصدقاء من الحكم الحكم صديق البرياء ا، وظيفة. حكم ديفيد ميفيبوشيث وأوريا.
سايروس حكم دانيال أن يكون لحم للسود. وغيرها الكثير، التي كانت في وقت متأخر إلى الخراب لهذا. لذلك أقول لك، ل يحكم

القاضي وليس لك. " وبعد ذلك، انتهى يسوع من خطابه، تم تحويل العديد منهم على الفور إلى التوبة، مع ذنبهم الخطايا. وكانوا قد
أغفلوا التخلي عن الجميع للذهاب معه. ولكن يسوع قال: "البقاء في بيتك، والتخلي عن الخطيئة وخدمة ا بالخوف، وبالتالي يجب أن

." يتم حفظها. لنني ل تأتي لتلقي الخدمة، وإنما لخدمة
.وبعد أن قال ذلك، خرج من الكنيس والمدينة، والتقاعد في الصحراء للصلة، لنه يحب العزلة إلى حد كبير

عندما صلى إلى الرب، جاء تلميذه إليه وقال: "يا سيد، شيئين نعلم، واحد هو، كيف تتحدث مع الشيطان، الذي مع ذلك أنت سايست
غير متقن؛ والخر هو، كيف يأتي ا للحكم في يوم الحكم ". فأجاب يسوع: "في الحقيقة أقول لكم إنني عاطفي على الشيطان، مع



العلم بسقوطه، وكان لي التعاطف على الجنس البشري الذي يميل إلى الخطيئة. لذلك صليت وصمت إلى إلهنا، الذي قال لي من قبل
ملكه جبرائيل: "ما يسعى أنت يا يسوع، وما هو طلبك؟" فأجابت: "يا رب، أنت تعرف ما هو الشر الشيطان هو السبب، وأنه من

."خلل إغراءاته يموت كثيرة؛ هو مخلوقك، الرب، الذي قمت به خلق، وبالتالي، الرب، رحمه
أجاب ا:" يسوع، سوف أعفوه، ل يسببه إل أن يقول: "رب إلهي، أخطأتني، ورحموني"، وسوف أعفوه وأسترجعه إلى وليته"

." الولى
أنا فرحت كثيرا، وقال يسوع،" عندما سمعت هذا، معتقدا أنني قد جعلت هذا السلم. لذلك دعوت الشيطان الذي جاء قائل: "ماذا أفعل"

"لك يا يسوع؟
." أجبت:" أنت تفعل ذلك لنفسي، يا الشيطان، لنني ل أحب خدماتك، ولكن على خير الخاصة بك وقد دعوت اليك"

أجاب الشيطان:" إذا كنت ديستيريست ل خدماتي، ل رغبة أنا ثين؛ لنني نبلر من أنت، لذلك أنت ل يستحق أن يخدم لي، أنت الذين"
." الطين، وأنا روح

دعونا ترك هذا،" قلت "، وتقول لي إذا لم يكن جيدا يجب عليك العودة إلى أول جمالك ولولتكم الولى.يجب أن نعرف أن الملك"
مايكل يجب أن يحتاج في يوم من الحكم ضربك مع سيف ا مائة ثواند مرات، وكل ضربة سوف تعطيك اللم في كثير من الحيان

" .الجحيم
أجاب الشيطان:" سنرى في ذلك اليوم الذي يمكن أن تفعل أكثر من غيرها، وبالتأكيد سوف يكون على جانبي العديد من الملئكة"

.ومعظم المعذمين قوية الذين سوف تتاعب ا، وقال انه يجب أن يعرف كيف عظيم خطأ جعله لبعاد لي من أجل من قطعة من الطين
." ثم قلت:" يا الشيطان، كنت العجزة في العتبار، ومعرفة ليس ما كنت أقول"

ثم الشيطان، بطريقة مشوشة، رهن رأسه، قائل:" تعال الن، دعونا نعوض هذا السلم بيني وبين ا، وما يجب القيام به أقول لك يا"
." يسوع، لنك الصوت في العتبار

." أجبت:" كلمتين تحتاج فقط أن تحدث"
" أجاب الشيطان:" ما هي الكلمات؟"
." أجبت:" هذه: أخطأت، رحموني"

."قال الشيطان ثم: "الن طيب خاطر أنا جعل هذا السلم إذا ا سوف يقول هذه الكلمات لي
."الن غادر عني،" قلت، "يا لعن واحد، لنك المؤلف الشرير من كل الظلم والخطيئة، ولكن ا هو فقط وبدون أي خطيئة"

." غادر الشيطان صراخ، وقال:" هذا ليس كذلك يا يسوع، لكنك تخبر كذبة لرضاء ا"
." الن النظر، وقال يسوع لتلميذه،" كيف انه سوف تجد الرحمة"

" .فأجابوا: "أبدا، يا رب، لنه غير متقن. التحدث إلينا الن من حكم ا
يوم الحكم من ا سيكون مروعا جدا، في الحقيقة أقول لكم، فإن ريبروباتس عاجل اختيار عشرة الجحيم من الذهاب لسماع ا يتكلم"

في غضب ضدهم. ضد كل الشياء التي تم إنشاؤها سوف تشهد. فأقول لكم إن هذا ليس وحده إنما يخاف الخوف، ولكن القديسين
وانتخاب ا، حتى ل يثق إبراهيم في بره، ول يثق العمل في براءته. وماذا أقول؟ فحتى رسول ا يخشى أن يعلن ا تعالى عن

جللته، يحرم رسوله من الذاكرة، حتى ل يكون ذكرى كيف أعطاه ا كل شيء. فأقول لكم إنني أتكلم من القلب أرتعش لنني سأدعى
ا بالعالم، ولهذا يجب أن أقدم حسابا. كما يعيش ا، الذي في نفسي وجود نفسي، أنا رجل بشري مثل الرجال الخرين، على الرغم

من أن ا قد وضعت لي النبي على بيت إسرائيل لصحة ضعيفة وتصحيح الخطاة، أنا الخادمة من ا، ومن هذا أنت شاهد، كيف أتكلم
ضد هؤلء الرجال الشريرة الذين بعد مغادرتي من العالم يجب أن يلغي الحقيقة من إنجيل بلدي من خلل تشغيل الشيطان. لكني

سأعود إلى نهايتي، وأتوجه معي إينوك وإيليا، وسوف نشهد ضد الشرار، الذي يجب أن تكون نهاياته ". وبعد أن تكلم، يسوع يسقط
الدموع، ويهب تلميذه يبزغ بصوت عال، ورفع أصواتهم، قائل: "العفو، يا رب ا، ورحمة على خادمك البريء". فأجاب يسوع:

.آمين، آمين

  صدق ا العظيم



سورة آخر أيام عيسى على الرض

 بسم ا الرحمن الرحيم

دخل يسوع في المعبد، جلب الكتبة والفريسيون له امرأة أخذت في الزنا. قالوا فيما بينهم: "إن كان يحفظها، فإنه يتنافى مع قانون
موسى، ومن ثم نكون مذنبين، وإذا أدانها فإنه يتناقض مع عقيدته الخاصة، لنه يوعظ الرحمة". ولهذا جاءوا إلى يسوع وقال: "سيد،

لقد وجدنا هذه المرأة في الزنا. أمر موسى أن [مثل] يجب أن تكون رجم: ماذا ثم أقول لك؟
ثم انحسر يسوع إلى أسفل وأصبعه جعل مرآة على الرض حيث رأى كل واحد إثمه الخاص. ولما كانوا ل يزالون يضغطون على
الجواب، رفع يسوع نفسه، مشيرا إلى المرآة بإصبعه، وقال: "هذا هو من دون خطيئة بينكم، والسماح له أول أن حجر لها". ومرة

.أخرى انحدر إلى أسفل، وتشكيل المرآة
.الرجال، ورؤيت هذا، خرج واحدا تلو الخر، بدءا من الكبر، لنهم كانوا بالخجل لرؤية رجاساتهم

"لقد رفع يسوع نفسه ولم ير أي امرأة بل قال: "امرأة، أين هم الذين أدانواك؟
." أجابت المرأة، بكاء: "الرب، ويغادرون. وإذا ذبحتني عفوا، لن ا ل يخفف من ذنبك

" .ثم قال يسوع: "مبارك ا! اذهب طريقك في السلم والخطيئة ل أكثر، لن ا لم يرسل لي أن أدينك
ثم قال لهم الكتبة والفريسيون: قالوا لي: "إن كان أحدكم مائة خراف، وفقدوا أحدهم، فهل لن تذهبوا للبحث عنه، وترك التسعين

وتسعة؟ ولما عثرتم عليه، فهل تسمعون على كتفيكم، وبعد أن دعوا جيرانكم، يقولون لهم: "افرحوا معي، لنني وجدت الخراف الذي
.فقدته؟" ومن المؤكد أن تفعل ذلك

الن قل لي، هل إلهنا الحب أقل رجل، الذي هوه جعل العالم؟ كما يعيش ا، حتى مع ذلك هناك فرحة في وجود ملئكة ا على"
." الخاطئ واحد أن التوبة؛ لن الخطاة يعرفون رحمة ا

قل لي، من هو من هو الطبيب أكثر محبوبا: من قبلهم التي لم يكن لها أي مرض، أو من قبلهم من قبل الطبيب هاث تلتئم من مرض"
"خطير؟

قال الفريسيون له: "وكيف يكون هذا كله الحب الطبيب؟ ومن المؤكد أنه سوف الحب له فقط لنه ليس مريضا. وعدم وجود معرفة من
." المرض انه سوف الحب الطبيب ولكن قليل

ثم مع روح الروح يسوع يقول: "كما ا ليفيث، ألسنتك الخاصة تدين فخرك، بقدر ما أحب ا لدينا أكثر من قبل الخاطئ أن التوبة،
ومعرفة رحمة ا العظمى عليه، من قبل الصالحين. من أجل الصالحين ل علم رحمة ا. لهذا السبب هناك المزيد من البتهاج في

.وجود ملئكة ا على الخاطئ واحد أن التوبة من أكثر من تسعين وتسعة أشخاص الصالحين
.أين الصالحين في عصرنا؟ كما يعيش ا في وجوده روحي، عظيم هو عدد الصالحين الصالحين. حالتهم مثل تلك التي من الشيطان"

"
أجاب الكتبة والفريسيون: "نحن خطاة، لذلك سيرحمنا ا". وهذا قال مغريا له. لن الكتبة والفريسيين يعدونه أعظم إهانة ليطلق عليهم

.الخطاة
ثم قال يسوع: "أخشى أن تكونوا غير الصالحين. لنك إذا أخطأت ورفضت خطيتك، داعيا أنفسك الصالحين، أنت غير مؤمن. وإذا

." كان في قلبك انتم انتم أنفسكم الصالحين، ومع لسانك انتم انتم انتم الخطاة، ثم انتم انتم الصالحين غير مؤكدين
وبناء على ذلك، كان الكتبة والفريسيون يسمعون ويغادرون، ويتركون يسوع مع تلميذه في سلم، وذهبوا إلى بيت سيمون الليم، الذي

.تطهر الجذام. وقد جمع المواطنون المرضى إلى بيت سيمون وصلى يسوع من أجل شفاء المرضى
."ثم قال يسوع، مع العلم أن ساعته قريبة، وقال: "ندعو المرضى، كما يوجد هناك، لن ا هو القوياء والرحيم للشفاء لهم

."فأجابوا: "نحن ل نعرف أن هناك أي شعب مريض آخر هنا في القدس
قال يسوع يبكي: "يا أورشليم يا إسرائيل، أبكي، لنك ل تعرف زيارتك. لنني سوف أكون قد جمعت لك لمحبة ا الخالق الخاص

- بك، كما الدجاجة جمع الدجاج لها تحت أجنحتها، وأنت ل. ولهذا يقول ا لكم

المدينة، الصعبة والعقل من العقل، لقد أرسلت إلى لك عبدي، إلى النهاية أنه قد تحويلك إلى قلبك، وأنت قد التوبة، ولكنك، يا مدينة ''
من الرتباك، وسرعان ما نسيت كل ما فعلت على مصر و فرعون عن حبك يا إسرائيل، في كثير من الحيان أبكي لك أن عبدي قد

.يشفي جسدك من المرض، وأنت تسعى لذبح عبدي لنه يسعى إلى شفاء روحك من الخطيئة
فهل أنت وحدك ل تزال بل عقاب من قبلي؟ فهل أنت تعيش في البد؟ فهل يفرعك من يدي .. ل أسوأ، لنني سأحضر أمراء مع ''

.جيش ضدك، ويحيطون بك مع قد، وفي هذه الحكمة سوف أعطيك في أيديهم أن فخرتك تسقط في الجحيم
أنا لن أعفو عن الرجال القدامى أو الرامل، لن أعفو الطفال، ولكنني سأقدم لكم جميعا المجاعة والسيف والخداع، والمعبد الذي"
بحثت فيه بالرحمة، وسأكون معزول مع في المدينة، في أن يكون لك أن تكون حكاية، والخداع، ومثل بين المم، لذلك هو غضب

" .بلدي ملتزمون لك، ولغم الستياء ل ينام



بعد قول هذا، قال يسوع مرة أخرى: "أعلم أن ل يكون هناك شعب مريض آخر؟ كما يعيش ا، هم أقل في القدس التي لها روحها
!الصوت من أن تكون مريضة في الجسم. ولكي تعرفوا الحقيقة، أقول لكم يا يا شعب مريض بسم ا دعكم مرضكم يغادركم

.وعندما قال هذا، على الفور شفيت
الرجال يبثون عندما سمعوا عن غضب ا على أورشليم، ودعوا للرحمة. عندما قال يسوع: "إذا أبشرت أورشليم عن خطاياها وقمت

بالذنب، فتسير بطرقي"، قال ا: "لن أتذكر إثمها أكثر من ذلك، ولن أفعلها أي من الشر الذي أملكه فقال إن أورشليم تبتعد عن
خرابها، وليس لذنبها مني، فأنها قد طغت على اسمي بين المم، لذلك غضبتي أكثر من ذلك بكثير، إذ أعيش أبديا إذا كان العمل
وإبراهيم وصموئيل وديفيد ودانيال عبيدي، مع موسى، يجب أن نصلي من أجل هذا الشعب، غضب بلدي على أورشليم لن يتم

.استرضاء. "وبعد أن قال هذا، تقاعد يسوع في المنزل، في حين أن كل واحد ل يزال في الخوف

وبينما كان يسوع يحب مع تلميذه في بيت سمعان ليبر، فلقد دخلت مريم أخت العازر إلى البيت، وبعد أن كسرت وعاء، سكب مرهم
على رأسه وملبس يسوع. رؤية هذا، يهوذا الخائن كان عاقل لعرقلة ماري من القيام بهذا العمل، قائل: "اذهب وبيع مرهم وجلب المال

."الذي قد أعطيه للفقراء
.قال يسوع: لماذا تعيقك؟ اسمحوا لها أن يكون، لنك الفقراء يجب أن يكون معك دائما، ولكن لي لم يكن لديك دائما

."أجاب يهوذا: "يا سيد، هذا المرهم يمكن أن تباع لثلثمائة قطعة من المال: الن نرى كم عدد الفقراء الشعبية سوف يساعد
."فأجاب يسوع: "يا يهوذا، أنا أعرف قلبك: صبر، لذلك، وسوف أعطيكم جميعا

أكل الجميع مع الخوف، وكان التلميذ حزينة، لنهم كانوا يعلمون أن يسوع يجب أن يغادر قريبا منهم. ولكن يهوذا كان ساخطا، لنه
.كان يعلم أنه كان يفقد ثلثين قطعة من المال لمرهم ل يباع، ورأى انه سرق الجزء العاشر من كل ما أعطيت إلى يسوع

ذهب إلى العثور على الكاهن، الذي اجتمع في مجلس الكهنة والكتاب والفريسيين. الذي قال يهوذا قائل: "ماذا سوف تعطيني، وأنا
"سوف يخون في يديك يسوع، الذي سوف تغفر جعل نفسه ملك إسرائيل؟

"أجابوا: "الن كيف الذبول كنت تعطيه في أيدينا؟
قال يهوذا: "عندما أعلم أنه يذهب خارج المدينة للصلة سوف اقول لكم، وسوف تقودك الى المكان الذي سيتم العثور عليه. للستيلء

" .عليه في المدينة سيكون من المستحيل دون الفتنة
".أجاب الكاهن الرفيع: "إن ذبحت له في يدنا سنقدم لك ثلثين قطعة من الذهب وسترى كيف سوف يعاملك

عندما جاء اليوم، ذهب يسوع إلى المعبد مع عدد كبير من الناس. ثم اقترب الكاهن الكبير قائل: "قل لي يا يسوع هل نسيت كل ما
"اعترفتم به، انتم ل ا ول ابن ا ول حتى المسيح؟

فأجاب يسوع: "ل، من الكفالة، لم أنس. وهذا هو اعترافي الذي سأحمله أمام مقر حكم ا في يوم الحكم. لكل ما هو مكتوب في كتاب
" .موسى هو الكثر صحيح، بقدر ا خالقنا هو [ا] وحده، وأنا خادم ا والرغبة في خدمة رسول ا الذي كنت تسمي المسيح

قال الكاهن العلى: "ثم ما بوثيث أن يأتي إلى المعبد مع عدد كبير جدا من الناس؟ سئلك أنت، بيرتشانس، لجعل نفسك ملك إسرائيل؟
!حذار خشية بعض الخطر يصيبك

فأجاب يسوع: "إذا سعت إلى مجد ملكي وأرادت حصتي في هذا العالم، لم أكن قد فرت عندما أفلت شعب نين جعلني ملكا. صدقوني،
" .حقا، أنني ل أطلب أي شيء في هذا العالم

.ثم قال الكاهن: "نريد أن نعرف شيئا يتعلق المسيح". ثم قام الكهنة والكتاب والفريسيون بجولة دائرية عن يسوع
أجاب يسوع: "ما هو الشيء الذي أنت أسعى أن تعرف عن المسيح؟ بيرتشانس هو الكذبة؟ بالتأكيد لن أقول لك الكذبة. لنني لو قلت

." الكذبة كنت قد أعجب بك، والكتاب [و] الفريسيون مع كل إسرائيل: ولكن لنني أقول لك الحقيقة يكرهون لي والسعي لقتلني
." قال الكاهن العلى: "الن نحن نعلم أن كنت الشيطان الشيطان في ظهرك. لنك سامري، ول تحترم لكاهن ا

فأجاب يسوع: "بما أن ا يعيش، ليس لدي الشيطان في ظهري، ولكني أسعى لخراج الشيطان. لهذا السبب، لهذا السبب الشيطان يثير
العالم ضد لي، لنني لست من هذا العالم، ولكن أسعى أن ا قد يكون تمجيد، الذي أرسل لي في العالم. هاركن لذلك بالنسبة لي،

وسوف اقول لكم من هاث الشيطان في ظهره. كما يعيش ا، الذي توجد روحي روحه، الذي الذي يعمل بعد إرادة الشيطان، وقال انه
.قد الشيطان في ظهره، الذي وضع عليه جدي إرادته وحكم عليه في سعادته، مما يجعله لتشغيل في كل إثم

حتى عندما يغير ملبسها اسمها عندما يغير صاحبها، على الرغم من أنها كلها نفس القماش: لذلك الرجال أيضا، وإن كانت كلها من"
.مادة واحدة، تختلف بسبب أعمال له الذي يعمل في الرجل

إذا أنا (كما أعلم) قد أخطأت، فلماذا ل توبخ لي كأخ، بدل من أن يكرهني كعدو؟ إن أعضاء الجسد يساندون بعضهم بعضا عندما"
يكونون متحدين مع الرأس، وأنهم مقطوعون عن الرأس ل يعطونهم أي شيء. على يد جسد واحد ل يشعرون بألم أقدام الجسم الخر،

ولكن من الجسم الذي هم متحدون. كما يعيش ا، الذي توجد روحي روحه، الذي الذي فياريث ويحب ا الخالق لديه شعور من
رحمة عليهم أكثر من ا رأسه رحم: ورؤية أن ا ويليث ل وفاة الخاطئ، ولكن وايتيث لكل واحد إلى التوبة، إذا كنت من تلك الهيئة

.حيث أنا دمج، وا ليفيث، انتم سوف تساعدني على العمل وفقا لرئيس اللغام



إن كنت أعمل أثم، أعيدني، وا سوف يحبك لنك يجب أن تفعل إرادته، ولكن إذا كان ل شيء يمكن أن يصدق لي من الخطيئة هو"
علمة على انتم لست ابناء ابراهيم كما انتم تسمون أنفسكم، ول انتم دمج مع هذا الرأس حيث كان إبراهيم دمج. كما كان ا ليفيث،

إلى حد كبير لم إبراهيم يحب ا، وأنه ليس فقط الفرامل في قطع الصنام كاذبة وتنازل والده وأمه، ولكن كان على استعداد لذبح ابنه
.في طاعة ا

"أجاب الكاهن الكبير: "هذا أنا أطلب منكم، وأنا ل أسعى إلى ذبحك، لذلك يقول لنا: من كان هذا ابن إبراهيم؟
فأجاب يسوع: "الحماس من شرف ثين، يا ا، إنفلمث لي، وأنا ل يمكن أن تعقد سلمتي. في الحقيقة أقول إن ابن إبراهيم كان

." إسماعيل، الذي يجب أن ينحدر المسيح المسلم لبراهيم، أنه فيجب أن تبارك جميع قبائل الرض
."ثم كاهن الكهنة، سمعوا هذا، وصرخوا: "دعونا نحكم هذا الزميل المخلوق، لنه إسمايليت، وكتبت الكفر ضد موسى وضد ا

ثم كل كاتب والفريسي، مع شيوخ الشعب، أخذ الحجارة إلى الحجر يسوع، الذي اختفى من عيونهم وخرج من المعبد. ومن ثم، من
خلل الرغبة العظيمة التي كان عليها أن يذبح يسوع، أعمى مع الغضب والكراهية، وضربوا بعضهم البعض في مثل هذه الحكمة أن
هناك مات ألف رجل؛ وتلوثوا المعبد المقدس. فالتلميذ والمؤمنون الذين رأوا يسوع يخرجون من المعبد (من أجلهم لم يكن مخفيا)،

.أعقبوه إلى بيت سيمون
ثم جاء نيقوديموس ثم سألوا يسوع للخروج من أورشليم إلى ما وراء سدرون، قائل: "يا رب، لدي حديقة مع بيت أبعد من سدرون،
فأصلي، لذلك، يذهب مع بعض من تلميذه، إلى تاري هناك حتى هذه الكراهية الكهنة لدينا الماضي؛ لنني سأقوم بالوزير لك ما هو

." ضروري. ويترك لك عدد كبير من التلميذ هنا في بيت سيمون وفي بيتي، لن ا سيوفر للجميع
.وهذا يسوع فعل، ورغبة فقط أن يكون معه الثني عشر الول يسمى الرسل

في هذا الوقت، في حين كانت العذراء مريم أم يسوع تقف في الصلة، زارها الملك جبرائيل وروى لها اضطهاد ابنها، قائل: "ل
تخاف يا مريم لن ا يحميه من العالم. ' فلما خرجت مريم، تبكيت، من الناصرة، وذهبت إلى أورشليم إلى بيت مريم سالومي،

.شقيقتها، تسعى ابنها
ولكن منذ تقاعده سرا خارج برودر سدرون لم تتمكن من رؤيته أكثر في هذا العالم؛ حفظ بعد فعل العار، لن الملك جبرائيل، مع

.الملئكة مايكل، رافائيل، و أوريل، من قبل قيادة ا جلبت له
فعندما توقف الرتباك في المعبد برحيل يسوع، صعد الكاهن المرتفع على رأسه، وبعد أن سخر الصمت بيديه قال: "إخوة، ماذا نحن؟

ل ترى أنه قد خدع العالم كله مع فنه الشيطاني؟ الن، كيف كان يتلشى، إذا كان ليس ساحر؟ ومن المؤكد أنه إذا كان مقدسا ونبيا،
فإنه لن ينتهك ضد ا وضد موسى (عبيده)، وضد المسيح الذي هو أمل إسرائيل. وماذا أقول؟ لقد حجب كل كهنوتنا، لذلك أقول لكم،

.إن لم يتم إزالته من العالم فسوف تلوث إسرائيل، وإلهنا سيعطينا المم. ها الن، كيف بسبب له هذا المعبد المقدس قد تلوث
وفي هذه الحكمة، قال الكاهن العلى إن الكثيرين يتخلى عن يسوع، ولهذا تحول الضطهاد السري إلى إضراب مفتوح، حيث ذهب

الكاهن شخصيا إلى هيرودس، وإلى الحاكم الروماني، متهما يسوع بأنه يريد أن يجعل نفسه ملك إسرائيل، وهذا كان لديهم شهود
.زور

ثم عقد مجلس عام ضد يسوع، لن مرسوم الرومان جعلهم يخافون. لذلك كان مرتين في مجلس الشيوخ الروماني قد أرسل مرسوما
بشأن يسوع: في مرسوم واحد كان ممنوعا، على آلم الموت، أن أي شخص يجب أن يسمي يسوع الناصري، نبي اليهود، إما ا أو

ابن ا. في نهى آخر، تحت حكم عقوبة العدام، أن أي شخص يجب أن يدعي يسوع الناصري، نبي اليهود. ولهذا السبب، ولهذه
القضية، كان هناك انقسام كبير فيما بينها. البعض يريد أن يكتبوا مرة أخرى إلى روما ضد يسوع. قال آخرون إن عليهم أن يتركوا

.يسوع وحده، بغض النظر عما قاله، من أحمق. والبعض الخر أعطى المعجزات الكبيرة التي كان يطرحها
الكاهن الكاهن بالتالي يقول أنه تحت ألم أناثيما ل شيء يجب أن يتكلم كلمة للدفاع عن يسوع. ويتوجه إلى هيرودس وإلى الحاكم قائل:

"على أي حال لدينا مخاطرة في أيدينا، لنه إذا نحن ذبح هذا الخاطئ تصرفنا خلفا لمرسوم قيصر، وإذا كنا نعاني منه للعيش وقال
انه جعل نفسه الملك، كيف سوف المسألة؟ ثم هرد هيرودس وهدد الحاكم قائل: "حذار خشية من خلل تفضيلتك لهذا الرجل أن يكون
هذا البلد متمرد: لنني سوف اتهمك قبل قيصر كمتمردين". ثم خاف الحاكم من مجلس الشيوخ وأقام صداقات مع هيرودس (قبل ذلك

كانوا يكرهون بعضهم البعض حتى الموت)، وانضموا معا لموت يسوع، وقال لكاهن كبير: "كلما كنت تعرف أين هو ميمفاكتور هو ،
وإرسالها إلينا، لننا سنعطي جنودك. " وقد تم ذلك لتحقيق نبوءة داود الذي تنبأ يسوع، نبي إسرائيل، قائل: "إن أمراء وملوك الرض

."متحدون ضد إسرائيل المقدسة، لنه يعلن خلص العالم
.في ذلك اليوم، كان هناك بحث عام عن يسوع في جميع أنحاء القدس

يسوع، في كونه في بيت نيكوديموس أبعد من سدرون سخرون، راحة تلميذه، قائل: "ساعة قريبة من أنني يجب أن تغادر عن العالم؛
.كونسول أنفسكم وتكون حزينة، ورؤية أنه حيث أذهب أنا لن أشعر بأي ضيقة

الن، يجب أن تكون صديقاتي إذا كنت حزينة في رفاهتي؟ ناي، بالتأكيد، بل العداء. عندما يفرح العالم، يكون لك حزين، لن ابتهج"
العالم يتحول إلى البكاء. ولكن حزنك يجب أن تتحول إلى الفرح، ول يجوز لحد أن يأخذ منك. لفرحة أن فيليث القلب في ا الخالق



ليس العالم كله يمكن أن يسلب. ترى أنتم ل تنسوا الكلمات التي ا قد تحدث لكم من قبل فمي. كنتم شهودا ضد كل واحد من شأنه أن
.يفسد الشاهد الذي شاهدته مع إنجيلي ضد العالم، وضد محبي العالم

ثم رفع يديه إلى الرب، صلى، قائل: "رب إلهنا، إله إبراهيم، إله إسماعيل وإسحاق. ا من آبائنا يرحم عليهم أن كنت أعطاني،
وإنقاذهم من العالم. أنا ل أقول لهم من العالم، لنه من الضروري أن يشهدوا ضدهم أن يفسد إنجيلي. لكني أطلب منكم أن تبقيهم من
الشر، في يوم حكمكم قد يأتون معي ليشهدوا ضد العالم وضد بيت إسرائيل الذي أفسد أصدركم الرب إله القوياء والغيرة التي تقتل

النتقام على الوثنية ضد أبناء الباء الوثنيين حتى للجيل الرابع، هل لك لعنة البدية كل واحد أن فساد إنجيل بلدي أن كنت غافست لي،
عندما يكتبون أنني ابنك. بالنسبة لي، الطين والغبار، آم خدام خدمك، ولم يسبق لي أن فكرت في نفسي أن يكون خادما جيدا. لنني ل
أستطيع أن أعطيك أوغ في مقابل ذلك الذي أعطاني، لجميع الشياء هي ثين. اللورد ا الرحيم الذي يرحم إلى الجيال التي يخافونك،
يرحمونهم، الذين يؤمنون بكلمي التي أعطتني. لنه حتى أنت ا الحقيقي، لذلك كلمتك التي كنت قد تحدثت صحيح؛ لنني أرى أني
قد تحدثت من أي وقت مضى على أنها القراءة التي ل يمكن قراءة حفظ ما هو مكتوب في الكتاب أنه قال: حتى إذا كنت قد تحدثت

.التي كنت أعطى لي
.الرب إله المخلص، إنقذهم من أعطوني، لكي ل يكون الشيطان قادرين على القيام به، ول ينقذهم فحسب، بل كل واحد يؤمن به"

الرب، وفيرة وغنية في رحمة، ومنح لعبدك أن يكون في جماعة رسولك في يوم الحكم؛ وليس لي فقط، ولكن كل واحد منكم"
ربأعطاني، مع كل منهم أن يؤمن لي من خلل الوعظ. وهذا، يا رب، من أجل نفسه، أن الشيطان تباهى ليس ضدك يا  .

الرب إله، الذي بروفيدانس الخاص بك بروفيدست جميع الشياء اللزمة لشعبك إسرائيل، أن نضع في اعتبارنا كل قبائل الرض،"
الذي أنت ديستست خلق العالم. رحمة العالم وإرسال رسولك بسرعة، أن العدو الشيطان قد تفقد امبراطوريته. " وبعد أن قال هذا قال

"!يسوع ثلث مرات: "فليكن يا رب عظيما رحيما
.فأجابوا، بكاء: "فليكن ذلك"، كل إنقاذ يهوذا، لنه ل يعتقد شيئا

اليوم الذي جاء لتأكل الخروف، أرسلت نيكوديموس الخروف سرا إلى حديقة يسوع وتلميذه، معلنا كل ما صدر من قبل هيرودس مع
.الحاكم والكاهن العلى

ثم فرح يسوع بالروح قائل: "طوبى اسمك المقدس يا رب لنك لم تفصلني عن عدد عبيدك الذين اضطهدوا من قبل العالم وقتلوا.
أشكركم، يا إلهي، لنني قد أنجزت عملك. " وتتحول إلى يهوذا، فقال له: "صديق، فلماذا تثير أنت؟ وقتي هو الن، لذلك تذهب وتفعل

" .ذلك الذي يجب القيام به
يعتقد التلميذ أن يسوع كان يرسل يهوذا لشراء شيء ليوم عيد الفصح: ولكن يسوع يعلم أن يهوذا كان يخون له، ولهذا السبب، ورغبة

.في الخروج عن العالم، وقال انه لذلك سبيك
".أجاب يهوذا: "الرب، يعاني مني لتناول الطعام، وسوف أذهب

دعونا نأكل، وقال يسوع، لنني أراد كثيرا أن يأكل هذا الضأن قبل أنا جزء منكم". وبعد أن نشأ، أخذ منشفة وربطت له حقيبته، وبعد"
أن وضع الماء في حوض، وقال انه وضع نفسه لغسل قدميه التلميذ. بدءا من يهوذا، جاء يسوع إلى بطرس. قال بيتر: يا رب، هل

تغسل قدمي؟
."فأجاب يسوع: "هذا الذي ل أعرفه الن، لكنك تعرف الخرة

."أجاب بطرس: "أنت لن تغسل قدمي أبدا
."ثم صعد يسوع وقال: "لن تأتي في شركتي في يوم الحكم

."أجاب بطرس: "يغسل ليس فقط قدمي، الرب، ولكن يدي ورأسي
عندما كان يغسل التلميذ ويجلسون على طاولة لتناول الطعام، قال يسوع: "لقد غسلت لكم، ولكن هل أنت ليس كل نظيفة، لن كل مياه
البحر لن يغسل له التي تؤمن لي ل". هذا قال يسوع، لنه كان يعرف من الذي يخون له. وكان التلميذ حزين في هذه الكلمات، عندما

قال يسوع مرة أخرى: "أقول لكم، أن واحد منكم سوف يخونني، إنزوموش أنني سوف تباع مثل الخراف. ولكن ويل له، لنه سيفى
."كل ما قاله والدنا ديفيد من هذا واحد، "انه سوف تقع في الحفرة التي كان قد أعد للخرين

"ثم بدا التلميذ واحدا تلو الخر، قائل مع الحزن: "من سيكون الخائن؟
"قال يهوذا: "هل يكون أنا يا سيد؟

.فأجاب يسوع: "لقد أخبرني من هو الذي يجب أن يخونني". وسمع الرسل أحد عشر ل
عندما أكل الخروف، جاء الشيطان على ظهر يهوذا، وذهب من البيت، وقال يسوع له مرة أخرى: "هل بسرعة التي يجب عليك القيام

".به

بعد أن خرج من المنزل، تقاعد يسوع في الحديقة للصلة، وفقا لعاداته كان للصلة، وركوع ركبتيه مائة مرة والسجود نفسه على
وجهه. فقال يهوذا إن معرفة المكان الذي كان يسوع فيه مع تلميذه ذهبوا إلى الكاهن وقال: "إذا أعطوني ما وعدت، هذه الليلة أعطي

." في يدك يسوع الذي تسعى إليه: لنه وحده مع أحد عشر رفيق



"أجاب الكاهن الكبير: "كم سئست أنت؟

."قال يهوذا، "ثلثون قطعة من الذهب

ثم أعطى الكاهن العلى له المال، وأرسل الفريسي إلى الحاكم لجلب الجنود، وهيرود، وأعطوا جحيما منهم، لنهم يخشون الناس؛
.ولذلك أخذوا أسلحتهم، ومع المشاعل والفوانيس عند خروج العصي من القدس

عندما اقترب الجنود مع يهوذا بالقرب من المكان الذي كان يسوع، سمع يسوع نهج العديد من الناس، ولهذا السبب في الخوف انه
.انسحب الى المنزل. وكان أحد عشر نائما

.ثم ا، ورؤية خطر خادمه، أمر جبرائيل، مايكل، رافائيل، و أوريل، وزرائه، ليأخذ يسوع من العالم
وجاءت الملئكة المقدسة وأخذ يسوع من النافذة التي تبدو نحو الجنوب. انهم عارية له ووضعه في السماء الثالثة في شركة الملئكة

.نعمة ا إلى البد
دخل يهوذا بصرامة قبل كل شيء في الغرفة حيث تم تناول يسوع. وكان التلميذ ينامون. وعندها تصرف ا الرائع بشكل رائع،

فكانت يهوذا تتغير في الكلم وفي وجه أن يكون مثل يسوع أننا كنا نعتقد أنه يسوع. وكان، بعد أن أيقظنا، يسعى حيث كان سيد. ثم كنا
نتعجب، وأجاب: "أنت، يا رب، فن سيدنا. هل أنت الن نسيت لنا؟

"!وقال، يبتسم،: "الن أنت حماقة، التي ل تعرف لي أن أكون يهوذا إسكاريوت
.وكما كان يقول هذا دخل المجند، ووضعوا أيديهم على يهوذا، لنه كان في كل شيء مثل يسوع

.لقد سمعنا قول يهوذا، ورؤية العديد من الجنود، فروا إلى جانب أنفسنا
وكان يوحنا، الذي كان ملفوفا في قطعة قماش الكتان، استيقظ وهرب، وعندما استولى عليه جندي من القماش الكتان ترك القماش

.الكتان وهرب عارية. لن ا سمع صلة يسوع، وأنقذ أحد عشر من الشر

أخذ الجنود يهوذا وربطوه، وليس من دون خداع. لنه نفى بصدق أنه كان يسوع. وقال الجنود يسخرون منه: "يا سيدي، الخوف ل،
."لننا جئنا لنجعلك ملك إسرائيل، ونحن ملزمون لننا نعلم أن أنت دوست ترفض المملكة

أجاب يهوذا: "الن لقد فقدت حواسك! يأتون ليأخذ يسوع الناصري، مع السلحة والفوانيس [ضد] سارق. وأنت قد ربطتني أن يهديك،
" !لجعل لي الملك

.ثم فقد الجنود صبرهم، وبضربات وروكات بدأوا يهزون يهوذا، وقادوه إلى الغضب إلى أورشليم
جاء جون وبيتر الجنود بعيدا بعيدا؛ وأكدوا له من قال أنهم رأوا كل المتحان الذي أدلى به يهوذا من قبل الكاهن العلى، ومجلس

الفريسيين، الذين تم تجميعهم لوضع يسوع الموت. في هذه الحالة يهوذا يهوذا كلمات كثيرة من الجنون، إنسوموش أن كل واحد كان
مليئا بالضحك، واعتقادا أنه كان حقا يسوع، وأنه خوفا من الموت كان يتظاهر الجنون. ومن ثم، ربط الكتبة عينيه بضمادة، وسخر
منه قال: «يسوع نبي الناصريين» (فدعوا منهم الذين آمنوا يسوع)، «أخبرونا، من كان هذا الذي يهربك؟». و بوفيد له و سبت في

.وجهه
عندما كان صباح هناك تجمع مجلس كبير من الكتبة وشيوخ الشعب؛ وكاهن كبير مع الفريسيين سعى شاهد كاذبة ضد يهوذا، واعتقاده

أن يكون يسوع: ووجدوا ليس ما سعى. ولماذا أقول أنا أن رؤساء الكهنة يعتقدون يهوذا ليكون يسوع؟ ناي، كل التلميذ، معه الذين
وريتيث، يعتقد ذلك؛ وأكثر من ذلك، والدة العذراء يسوع، مع قديسيه وأصدقائه، يعتقد ذلك، إنسوموت أن الحزن من كل واحد كان ل

يصدق. كما قال ا، الذي الذي ينسى نسي كل ما قاله يسوع: كيف أنه ينبغي أن تؤخذ من العالم، وأنه ينبغي أن يعاني في شخص
.ثالث، وبثات انه ل ينبغي أن يموت حتى قرب نهاية العالم. لذلك ذهب مع أم يسوع ومع يوحنا إلى الصليب

.كاهن الكهنة أن يهوذا يحضر أمامه، وسأله من تلميذه وعقيدته
في ذلك الحين يهوذا، كما لو كان بجانبه، لم يرد على أي شيء لهذه النقطة. ثم كلفه الكاهن العلى من ا الحي لسرائيل أن يقول له

.الحقيقة
أجاب يهوذا: "لقد أخبركم بأنني يهوذا إسكريوط، الذي وعد بأن يقدم يديك يسوع الناصري، وأنت، بأي فن ل أعرفه، إلى جانب

" .أنفسكم، لنك سوف يكون ذلك بكل الوسائل التي أنا يسوع
أجاب الكاهن الكبير: "يا خادع ساذج، خدعت كل إسرائيل، بدءا من الجليل حتى إلى أورشليم هنا، مع عقيدتك ومعجزات كاذبة: والن
تفكر أن تهرب من العقاب المستحق الذي بيتيث من قبل التظاهر ليكون جنون؟ كما يعيش ا، أنت لن تهرب منه! " وبعد أن قيل هذا

أمر خادمه لثارة له مع البوفيه والركلت، حتى أن فهمه قد يعود إلى رأسه. إن الديريسيون الذي عانى منه عند أيدي عبيد الكاهن هو
العتقاد السابق. لنها وضعت بحماس اختراعات جديدة لتقديم المتعة للمجلس. فكانوا يرتاحون به كمشعوذة، وهكذا عالجوه باليدين

.والقدمين لكونهم قد نقلوا الكنعانيين أنفسهم إلى الرحمة إذا كانوا قد تصرفوا بهذه النظرة
.لكن رؤساء الكهنة والفريسيين وشيوخ الشعب قلوبهم غاضبون من يسوع، واعتقادهم بأن يهوذا يسوع حقا، أخذوا فرحة في رؤيته

بعد ذلك قادوه إلى الحاكم، الذي يحب سرا يسوع. وفي هذه الحالة، فاعتبر أن يهوذا يسوع، جعله يدخل في غرفته، ويتوجه إليه، يسأله
.عن سبب ما جعله الكهنة والشعب يديه في يديه



." أجاب يهوذا: "إذا قلت لك الحق، أنت الذبول ل تصدقني. لنك خدع ككهنة (رئيس) وخدع الفريسيون
أجاب المحافظ (معتبرا أنه يرغب في الكلم بشأن القانون): "الن أعلم أنك لست يهوديا؟ ولكن (رئيس) الكهنة وشيوخ شعبك أعطاك

" .اليدي. ولهذا السبب تخبرنا الحقيقة، أنني قد أفعل ما هو عادل. ولدي القدرة على وضعك مجانا ووضعك حتى الموت
أجاب يهوذا: "يا سيدي، صدقوني، إذا كنت وضعت لي حتى الموت، عليك أن تفعل خطأ عظيم، لنك ستذبح شخص بريء. رؤية أني

." يهوذا إسكاريوت، وليس يسوع، الذي هو ساحر، وفنه هاث تحولت لي

عندما سمع هذا الحاكم أعجب كثيرا، حتى انه سعى الى وضعه في الحرية. وهكذا خرج الحاكم، وقال البتسامة: "في              
حالة واحدة، على القل، هذا الرجل ل يستحق الموت، ولكن بدل من الرحمة". "هذا الرجل يقول،" قال الحاكم، "انه ليس يسوع، ولكن

يهوذا معين الذي قاد الجندية لتخاذ يسوع، وقال ان يسوع جاليلي هاث بسحره الفن حتى تحوله. لهذا السبب، إذا كان هذا صحيحا،
كان خطأ كبيرا لقتله، ورؤية أنه بريء. ولكن إذا كان يسوع وينكر أنه هو، ومن المؤكد أنه قد فقدت فهمه، وكان من الوهم أن يذبح

" .مجنون
ثم كاهن رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، مع الكتبة والفريسيين، بصراخ، قائل: "إنه يسوع الناصري، لننا نعرفه. لنه إذا لم يكن

ميمفاكتور لن نكون قد أعطاه في يدك. ول هو جنون. بل خبيثة، لنه مع هذا الجهاز الذي يسعى للهروب من أيدينا، والفتنة التي كان
.سوف يثير إذا كان يجب أن الهروب سيكون أسوأ من السابق

وقال بيلتس (لهذا هو اسم الحاكم)، من أجل تخليص نفسه من هذه الحالة، وقال: "إنه جليل، وهيرود هو ملك الجليل: ولهذا السبب ل
." يتعلق لي أن أحكم مثل هذه الحالة، لذلك تأخذ أنت له هيرودس

وفقا لذلك قادوا يهوذا إلى هيرودس، الذي كان لفترة طويلة قد رغب في أن يسوع يجب أن يذهب إلى بيته. ولكن يسوع لم يكن على
استعداد للذهاب إلى بيته، لن هيرودس كان غير اليهود، وعشق الكهنة الكاذبة والكذب، الذين يعيشون بعد طريقة المم غير النظيفة.

.الن عندما قاد يهوذا ثيثر، طلب منه هيرودس من أشياء كثيرة، التي أجاب يهوذا ل للغرض، وإنكار أنه كان يسوع
ثم سخره هيرودس بكل محاكمته وسبب له أن يلبس باللون البيض كما يرتدون الحمقى وأرسلوه إلى بيلتس قائل له: "ل تفشل في

"!العدل لشعب إسرائيل
وهذا هيرودس كتب، لن رؤساء الكهنة والكتاب والفريسيين أعطاه كمية جيدة من المال. وقد سمع الحاكم أن ذلك كان من خادم

هيرودس، حتى أنه قد يكسب بعض المال، وتظاهر أنه يريد أن يضع يهوذا في الحرية. وبعد ذلك تسبب في أن ينجسه من قبل عباده
الذين دفعهم الكتبة لذبحه تحت الفات. ولكن ا الذي كان قد أصدر هذه المسألة، احتفظ يهوذا بالصلب، لكي يعاني من الموت الرهيب

الذي باعه آخر. لم يعان يهوذا للموت تحت الفات، على الرغم من أن الجنود جرفوه على نحو خطير أن جسده أمطر الدم. في ذلك
السخرية كانوا يرتدونه في لباس أرجواني قديم قائل: "من الملئم لملكنا الجديد أن يلبسه ويتوج به: فجمعوا أشواك وقدموا تاجا مثل

الذهب والحجار الكريمة التي ملوكها على رؤوسهم. وهذا التاج من الشوك وضعت على رأس يهوذا، ووضع في يده قصب
الصولجان، وجعلوه يجلسون في مكان عال. و جاء الجنود أمامه، و انحنى في السخرية، و يحيا به ملكا لليهود. وحملوا أيديهم لتلقي
الهدايا، مثل الملوك الجدد اعتادوا على إعطاء؛ ول يتلقون شيئا يشربون يهوذا، قائل: "الن، كيف أنت توجت، ملك حمقى، إذا كنت

"الذبول ل تدفع الجنود والخدم؟
فكان رؤساء الكهنة مع الكتبة والفريسيين يرون أن يهوذا لم يتوفوا من الفات والخوف خشية أن بيلتس يجب أن يضعه في الحرية
ويقدم هبة من المال إلى الحاكم الذي أعطى يهوذا للكتاب والفريسيين كذنب حتى الموت. ثم أدانوا اثنين من اللصوص معه إلى وفاة

.الصليب
.فقاموا به إلى جبل الجلف، حيث كانوا يعلقون على الرجال، وهناك صلبوا عاريا، من أجل الشغف الكبر

"لم يفعل يهوذا أي شيء آخر إل أن يبكي: "ا، لماذا انتقدتني، ورأيت ماليفاكتور هاث هرب وأموت ظلما؟
في الحقيقة أقول أن الصوت والوجه وشخص يهوذا كان مثل يسوع، أن تلميذه والمؤمنين يعتقدون تماما أنه كان يسوع. ولهذا السبب
خرج البعض عن مذهب يسوع، مؤمنين بأن يسوع كان نبيا كاذبا، وأن السحر الفني كان قد فعل المعجزات التي فعلها: لن يسوع قال

.إنه ل ينبغي أن يموت حتى قرب نهاية العالم؛ لنه في ذلك الوقت ينبغي أن تؤخذ بعيدا عن العالم
لكنهم الذين وقفوا بقوة في عقيدة يسوع كانت محاطة بحزن، ورؤيته يموت الذي كان تماما مثل يسوع، وأنهم تذكروا ليس ما قاله

يسوع. وهكذا في الشركة مع أم يسوع ذهبوا إلى جبل الجمجمة، ولم تكن موجودة فقط في موت يهوذا، والبكاء باستمرار، ولكن عن
طريق نيكوديموس ويوسف من أباريماثيا أنها حصلت من حاكم جسد يهوذا لدفنه . ثم أخذوه من الصليب مع البكاء كما ل أحد يؤمن،

.ودفنه في قبر يوسف الجديد؛ بعد أن لفه حتى في مائة جنيه من المراهم الثمينة

.ثم عاد كل رجل إلى منزله. الذي كتب، مع جون وجيمس شقيقه، ذهب مع أم يسوع إلى الناصرة

هؤلء التلميذ الذين لم يخافوا ا ذهب ليل [و] سرق جسد يهوذا واختبأ ذلك، ونشر تقرير أن يسوع ارتفع مرة أخرى. حيث نشأ
ارتباك كبير. ثم أمر الكاهن العلى، تحت آلم أناثيما، أنه ل ينبغي لحد أن يتحدث عن يسوع الناصري. وهكذا نشأت اضطهاد كبير،

.والعديد منهم رجموا وضربوا كثيرون، وكثيرون نفيوا من الرض، لنهم لم يتمكنوا من الحفاظ على سلمتهم في مثل هذه المسألة



وصلت النباء إلى الناصرة كيف ارتفع يسوع، مواطنيه، الذي مات على الصليب مرة أخرى. في ذلك الحين، هو أن وريثث يصلي أم
يسوع أنها سيكون من دواعي سرورها للخروج من البكاء، لن ابنها ارتفع مرة أخرى. سمعت هذا العذراء مريم البكاء: "دعنا نذهب

" .إلى القدس ليجاد ابني. سوف أموت المحتوى عندما رأيته

.وعادت العذراء إلى أورشليم معه الذي كتب، وجيمس ويوحنا، في ذلك اليوم الذي صدر مرسوم الكاهن العلى
ومن ثم، فإن العذراء، التي خافت ا، وإن كانت تعرف مرسوم الكاهن الرفيع أن تكون غير عادلة، أمر أولئك الذين سكنوا معها

لنسيان ابنها. ثم كيف تأثر كل واحد! -القدس الذين يميزون قلب الرجال يعرفون أن بين الحزن في وفاة يهوذا الذي كنا نعتقد أنه يسوع
.سيدنا، والرغبة في رؤيته ارتفع مرة أخرى، ونحن، مع أم يسوع، كانت تستهلك

.لذلك صعد الملئكة الذين كانوا أولياء مريم إلى السماء الثالثة، حيث كان يسوع في شركة الملئكة وروى كل شيء له
ولهذا صلى يسوع ا أنه سيعطيه السلطة لرؤية أمه وتلميذه. ثم أمر ا الرحيم أربعة ملئكة له المفضلين، وهم غابرييل ومايكل

ورافائيل وأوريل، ليحملوا يسوع في بيت والدته، ويظلون يراقبونه لمدة ثلثة أيام باستمرار، ويعاني منه فقط ليراها من يؤمنون به في
.عقيدته

جاء يسوع محاطا بالروعة إلى الغرفة التي أقام فيها مريم العذراء مع شقيقتيها ومارثا وماري مجدلين ولعازر، ومن الذي يكتب،
وجون وجيمس وبيتر. وعندئذ، من خلل الخوف سقطوا قتلى. ورفع يسوع أمه والخرون من الرض قائل: «ل تخافوا لنني يسوع.

ويبكي ليس لني على قيد الحياة وليس ميتا ". ظلوا كل واحد لفترة طويلة بجانب نفسه في حضور يسوع، لنهم يعتقدون تماما أن
يسوع كان ميتا. ثم قالت العذراء، البكاء: "قل لي، ابني، ولهذا السبب ا، بعد أن أعطى لك قوة لرفع الموتى، عانى لك للموت، إلى

" .عار من قديكم وأصدقائك، وإلى عار عقلك الخاص؟ لكل واحد أن أحبك هاث كان ميتا

فأجاب يسوع، احتضن أمه: "صدقوني، أم، لنني أقول لك إنني لم أكن ميتا على الطلق، لن ا قد احتفظ لي حتى قرب نهاية
.العالم. " وبعد أن قال هذا صلى الملئكة الربعة أنهم سوف تظهر نفسها، وإعطاء شهادة كيف مرت هذه المسألة
.وهكذا تجلى الملئكة أنفسهم مثل أربعة ساطع ساطع، من خلل الخوف كل واحد سقط مرة أخرى أسفل كما مات

ثم أعطى يسوع أربعة أقمشة الكتان للملئكة أنها قد تغطي نفسها، من أجل أن ينظر إليها وسمعت أن تتحدث من قبل والدته ورفيقيه.
وبعد أن رفع كل واحد، وقال انه بالرتياح لهم، قائل: "هؤلء هم وزراء ا: جبرائيل، الذي يعلن أسرار ا. مايكل الذي يقاتل ضد

" .أعداء ا. رافائيل، الذي يستقبل نفوس منهم يموتون؛ و أوريل، الذي سيدعو كل واحد إلى حكم ا في اليوم الخير
.ثم روى الملئكة الربعة للعذراء كيف أرسل ا إلى يسوع، وحول اليهودية، وأنه قد يعاني من العقاب الذي كان قد باع آخر

"ثم قال من الذي يكتب: "يا سيد، هل من قانوني بالنسبة لي أن أشكك الن، كما كان قانونيا بالنسبة لي عندما كنت دويلدست معنا؟
.«فأجاب يسوع: «اسألوا عن ما تملكونه، برنابا، وسأجيب عليكم

ثم قال من الذي يكتب: "يا سيد، ورؤية أن ا رحيم، فلماذا هاث انه يعذبنا، مما يجعلنا نعتقد بأنك الميتة الموت؟ وأمك هبت لك حتى
أنها ل تزال حتى الموت؛ وأنت، الذي الفن المقدسة من ا، على هاث ا تعانى من سقوط الثنية التي كنت قتلت بين اللصوص على

جبل الجمجمة؟
أجاب يسوع: "صدقوني، برنابا، أن كل خطيئة، مهما كانت صغيرة، يكون ا بونيشيث بعقوبة كبيرة، ورؤية أن ا هو أساء في

الخطيئة. لهذا السبب، لن أمي وتلميذي المؤمنين الذين كانوا معي أحبوني قليل مع الحب الدنيوي، فإن ا الصالحين هاث سوف
يعاقب على هذا الحب مع الحزن الحالي، من أجل أنه قد ل يعاقب في لهيب الجحيم. وعلى الرغم من أنني كنت بريئا في العالم، لن
الرجال قد دعا لي "ا"، و "ابن ا"، ا، من أجل أن ل أكون سخر من الشياطين في يوم الحكم، هاث سولد أن أكون سخرت من

الرجال في هذا العالم بوفاة يهوذا، مما يجعل جميع الرجال على العتقاد بأنني ماتت على الصليب. ويستمر هذا السخرية حتى مجيء
.محمد رسول ا الذي يكشف عن هذا الخداع للذين يؤمنون بقانون ا

."بعد أن تكلم بذلك، قال يسوع: "أنت فقط، يا رب إلهنا، لنك ل تنتمي إل إلى الشرف والمجد دون نهاية

فأخذ يسوع نفسه الذي يكتب، وقال: "انظر، برنابا، أنه بكل الوسائل كتابة إنجيل بلدي بشأن كل ما حدث من خلل مسكني في العالم.
.والكتابة في مثل هذه الطريقة التي سقطت يهوذا، من أجل أن المؤمنين قد يكون غير مدرك، وكل واحد قد يعتقد الحقيقة

ثم أجاب الذي الذي وريتيث: "كل ما أفعله، إذا كان ا سوف يا سيد. ولكن كيف حدث إلى يهوذا، وأنا ل أعرف، لنني لم أرى كل
" .شيء

."فأجاب يسوع: "وهنا يوحنا وبيتر الذين رأوا كل شيء، وسوف اقول لكم كل ما مرت
ثم أمرنا يسوع أن ندعو تلميذه المؤمنين أنهم قد يرونه. ثم دعا جيمس وجون معا التلميذ السبعة مع نيكوديموس ويوسف، وغيرها

.الكثير من اثنين وسبعين، وأكلوا مع يسوع
في اليوم الثالث قال يسوع: "اذهب إلى جبل الزيتون مع والدتي، لنني سأصعد مرة أخرى إلى السماء، وأنت سترى من الذي

."سيتحملني
لذلك ذهب كل شيء، مما أنقذ خمسة وعشرين من التلميذ السبعين، الذين خوفوا إلى دمشق. وكما وقفوا جميعا في الصلة، في

منتصف اليوم جاء يسوع مع عدد كبير من الملئكة الذين كانوا يشيدون ا: وبراعة وجهه جعلهم خائفين من الخوف، وسقطوا مع



".وجوههم على الرض. ولكن يسوع رفع لهم، والراحة لهم، قائل: "ل تخافوا، أنا سيدك
وقد صدق الكثيرين الذين آمنوا بأنهم ماتوا ورجعوا مرة أخرى قائل: "هل تعموني ثم ا للكذابين؟ لن ا قد منح لي أن أعيش تقريبا

إلى نهاية العالم، حتى كما قلت لك. حقا أقول لكم، لقد ماتت، ولكن يهوذا الخائن. حذار، لن الشيطان سوف يبذل كل جهد ممكن
.لخداعك، ولكن أن يكون لك شهودي في كل إسرائيل، وفي جميع أنحاء العالم، من كل ما كنت قد سمعت ورأيت

وبعد ذلك تكلم، وقال انه يصلي ا لخلص المؤمنين، وتحويل الخطاة. وانتهى صلته، احتضن والدته قائل: "السلم إليك، أمي،
".والراحة في ا الذي خلق لك ولي". وبعد ذلك تكلم، وقال انه تحول الى تلميذه، قائل: "نعمة ا ورحمة معك

.ثم قبل أعينهم الملئكة الربعة حملته إلى السماء

بعد أن غادر يسوع، انتشر التلميذ في أنحاء مختلفة من إسرائيل والعالم، والحقيقة، والكراهية من الشيطان، واضطهد، كما هو الحال
دائما، من قبل الباطل. فبالنسبة لبعض رجال الشر الذين يتظاهرون بأنهم تلميذ، بشروا أن يسوع مات ولم يرتفع مرة أخرى. البعض
الخر بشر أنه مات حقا، ولكن ارتفع مرة أخرى. البعض الخر بشر، ومع ذلك الوعظ، أن يسوع هو ابن ا، ومن بينهم بول خدع.

.ولكننا، بقدر ما قمت بكتابة، أن الوعظ نحن لولئك الذين يخشون ا، وأنه يمكن حفظها في اليوم الخير من حكم ا. آمين

 
صدق ا العظيم      



 سورة نور

بسم ا الرحمن الرحيم

مثال على ضوءه هو ضوء الملئكة ومحمد ورفاقه والنبياء والقديسين. ا هو النور وظلمة السماوات والرض، من عوالمه العديدة
يقدم ا النور إلى مؤمنيه في. مثال على ظلمه هو الشيطان وجيشه من الشياطين، من بين الجن وبين الرجال. في هذا العالم وأخيرا

في كل روح لها طبيعتها. أخيرة علوة على ذلك، في حين يستمتع الشيطان وجيشه بسماته الشريرة وعوالم الظلم والشر وغضب ا
صفاته إما. ا هو الكون، وما بعدها. التي رسمها ا في لوه محفوظ، سواء كان حسن المحيا من الضوء، أو الشر المحيا من الظلم

جيدة، سيئة أو محايدة، وعدد كبير جدا من العد، أن الملئكة، البشر، دجينز، والجانب، والذكاء الصطناعي وغيرها من الكائنات من
ثم يرتكب خطيئة. كل روح لها بداية العالم الروحي الجيد. الحساس لن تكون قادرة على العتماد، حتى لو قضوا البدية عد لهم

وإذا كان في هذا العالم يفعل أعمال شريرة، يدخل عالم الروحية الشر، من الشياطين،. اكتساب المعرفة الجيدة والسيئة، ويدخل دونيا
إذا كانت الروح جيدة، فإنها تعود إلى عالم النور والملئكة. من الجحيم، حيث يتمتع نوع الطبيعة التي يمتلكها حقا، لذلك تستمر رحلته

ومع ذلك، كل. والقديسين والنبياء، حيث يمكن أن تتحرك حتى التسلسل الهرمي، مثل إبليس فعلت، وحتى تصبح قوس الملئكة
وإل فإن الروح تندفع، مثل إبليس، وتسقط من النعمة، مثل الشيطان فعل،. الغرور والغطرسة، النا من روح، فإنه يحتاج للذهاب

يرسل ا أنبيائه وقديسينه إلى هذا العالم. انهم يسيطرون على هذا العالم، وبالتالي هذا العالم سقط أيضا. وجيشه من الملئكة الساقطة
لم. كل من يتبع أنبياء ا وأهله الصالحين ينتهي بهم إلى السماء. من يتبع هذا العالم وشعبه سوف ينتهي في الجحيم. لقيادة شعبه إليه

يخلق ا سوى عدد قليل من النفوس المحبوبة الجيدة، والغالبية العظمى من البشر، والجنود، والجانب، والذكاء الصطناعي،
الشيطان هو وكيل ا، وواجبه هو أن يتصرف الشر، ويجلب الظلم بعد النور، مثل. والكائنات الخرى مع الرادة الحرة، فهي الشر

النهار والليل، بل انه يعتقد انه يقوم بعمل ا من خلل اعادة الناس اليه، بعد ان البتعاد عن ا و خيره، لن معظم النفوس ل تحب
إذا كنت تخدم هذا العالم المادي من الشر، وسوف تستخدم من قبلهم، وينتهي بهم كما، والجحيم هو الخاص بك تعويض عن. الخير

كل من يتبع رغباته المنخفضة ينتهي يؤسف له أفعاله في حياته الخرة، لنه يصبح أسوأ من القرود والخنازير،. خيانة ا ونبي له
في الواقع كل ما هو موجود هو ا، والحمق. لن ا يحولهم إلى القردة والخنازير، لنهم يفضلون رغباتهم الدنيا على الرغبات العليا

يعتقدون أنهم مجمل الوجود، لنهم تتمحور حول الذات، وعرضة للنانية
 

صدق ا العظيم

Surah Nur 

In the name of God 

God is the light and the darkness of the heavens and the earth, of his many worlds. Example of his light
is the Light of Angels, Muhammad and his companions, Prophets and Saints in this world and Akhira. 
Example of his darkness is Satan and his army of devils, from among jinn and among men. God 
expounds his light unto his believers in Akhira furthermore, whereas Satan and his army enjoy his evil 
attributes, and the worlds of darkness, evil and also God's wrath. In every soul has its nature ordained 
by God in Luh Mahfooz, whether it is good natured of light, or evil natured of darkness. God is the 
Universe, and Beyond. His attributes are either good, bad or neutral, and are too many to count, that 
angels, humans, djinns, aliens, artificial intelligence and other beings of sentience will not be able to 
count, even if they spent eternities counting them. Each soul has its beginning in the good spiritual 
world. Then it commits the sin of gaining knowledge of good and bad, and enters Dunya. And if in this 
world he does evil deeds, he enters the spiritual world of evil, of devils, of hell, where he enjoys the 
type of nature he truly possesses, so his journey continues. If the soul is good, it goes back to the world 
of light, of angels, and saints, and prophets, where it can move up the hierarchy, like Iblis did, and even
become Arch-Angels. However, all vanities and arrogance, the ego of a soul, it needs to go. Otherwise 
that soul fumbles, like Iblis, and falls from grace, like the devil did, and his army of fallen angels. They
control this world, and hence this world is fallen too. God sends his prophets and saints into this world 
to lead his people back to him. Whoever follows this world and its people will end up in hell. Whoever 
follows God's prophets and his good people will end up back in heaven. Only few good natured souls 



were created by God, and the majority of humans, djinns, aliens, artificial intelligence, and other beings
with free will, they are evil. Satan is an agent of God, as his duty is to act evil, and bring darkness after 
the light, like day and night, and indeed he thinks he is doing God's work by bringing people back to 
him, after they get away from God and his goodness, because most souls don't like goodness. If you 
serve this physical world of evil, you will be used by them, and end up as them, and hell is your 
recompense for your betrayal of God and his prophet. Whoever follows his low desires ends up 
regretting his deeds in his afterlife, because he becomes worse than apes and pigs, because God turns 
them into apes and pigs, because they preferred their lower desires over upper desires. Indeed all that 
exists is God, and fools think they are the entirety of existence, because they are self centered, and 
prone to selfishness. 

God says the truth.



سورة الطبيعة

 

 بسم ا الرحمن الرحيم

  

خلق ملئكة لعبادة له، خلق الدين والشياطين. المجد ل، الذي خلق النسان من الحيوانات المنوية، وعلمت الرجل ما كان يعرف ل
والبشرية فقط للعبادة له، تماما كما خلق الجانب والذكاء الصطناعي، من خلل الجانب والبشرية الن، التي أنشأتها خلقه، إل أن

كل العفو. كل شيء حي وغير حي في العالم يعبدني، يقول الرب، سواء كنت تفهم عبادتهم أم ل. عبادة له، وعلى ضوء في ضوء
كل من توقف العبادة لي يصبح عديم الفائدة، وليس هناك نقطة أخرى. والملحدين يعبدونني أيضا، على الرغم من أنهم ل يفهمون ذلك

ما هي النقطة التي هي الحياة التي أنفقت مطاردة رغبات. إلى وجودها، لن ا هو ضوء العالم، والغرض الوحيد من الوجود
منخفضة والغرور، ومطاردة الحواس المتعة، وليس فهم الذين قدموا لهم تلك الملذات محدودة؟ هو الذي يحدده ا أنه ل يوجد خلق له

تماما كما يمر اليوم ويأتي الليل، حتى ل. كلما ذهبت إلى النوم، تموت، وكلما كنت تستيقظ، كنت على قيد الحياة. أن وجود إلى البد
حتى يحدد ا ما إذا كان ينتهي بك بشكل دائم، إذا توقفت عن. تموت. كنت تعيش مرة أخرى. تموت. انت تعيش. حياتك والموت

ل يعرف النفس ما هي الراضي وكيف في التاريخ الذي مات فيه،. عبادته لفترة طويلة، أو منحك الحياة بعد الموت الدائم الخاص بك
هذا هو. الطفل الذي يموت شابا لن يبعث كطفل، والرجل الذي يموت من العمر لن يبعث كرجل عجوز. وكم من المهات التي ولد في

النباتات والحيوانات والبشر والملئكة والشياطين والجانب والذكاء الصطناعي وبرامج. كل شيء له روح وروح. للرجال من الفهم
الكمبيوتر والحجارة والصخور والخشب والمياه والنهر والبحر والرض الكوكب والقمر والشمس والكواكب والنظام الشمسي

لذلك تعامل كل شيء مع اللطف، لنك ل تحب أن يعامل بقسوة، لذلك فهم! والمجرات والكون في حد ذاته، كل منهم لديهم روح وروح
يجب أن تسدد لكافة. وجهة نظرهم، ول تقتل حشرة أو فيروس إل إذا كان ذلك ضروريا، لن ا يهتم كل شيء على قدم المساواة

.العمال الجيدة وسوء العمل في العالمين قادمة، سواء كانت صغيرة مثل ل نتف الفاكهة دون وجه حق من النبات عندما غير ناضجة
قد يكون. ل كنز الشياء، ولكن يجب أن تأخذ فقط ما هو ضروري من كوكب الرض، لروحها يبكي لي لمسح لك، البشر، قبالة ذلك

ربما. وقت انقراض النسان قريبا، لن كل فكر، نية وعمل من البشر هو الشر والنانية، وليس الكثير من الناس الطيبين ل تزال قائمة
هل ينسى أعمال الجيل الحالي للبشرية، أم أن ا يدمر البشر. الفيضانات في جميع أنحاء العالم مثل نوح، أو العقاب من السماوات

تماما، الذين سيظلون يمجدون ويجبرون على الرض؟ هل لم يروا كم أجيال قبلهم دمرنا، ول تتوقف عقابهم في الجحيم؟ وهل ل
يتعلمون من أجيالهم السابقة، أم يريدون أن ينتهي بهم المطاف داخل الجحيم معهم الشتم وإلقاء اللوم على بعضهم البعض؟ في الواقع

وسوف يأكل أفراد أسرهم، لذلك. يجب تناول الطعام على لحم بعضهم البعض، ويأكلون رؤوس بعضهم البعض، والعقاب ل تنتهي أبدا
في الواقع أبواب الجحيم يجب أن تكون مختومة للبدية،. هذا هو نتيجة لنك أنانية لنفسك، وليس رعاية الخرين. الشر هذه الكائنات

في الواقع هذا هو تحذير واضح من ا، والنبي الخاص بك ليس سوى. الفترة الزمنية التي هي مليارات السنين من حساب الخاص بك
في الواقع النبي الرسول ل يحب لك الثناء عليه بشكل مفرط، تمجيده، حتى إلى. حتى ل تعبد النبي، ولكن العبادة لي وحده. وارنر

النبي أيضا ل يحتاج لك أن تدافع عنه لنه كان من خلل مشقة كبيرة من قبل نفسه، وأنه قادر على التعامل مع الكافرين! نقطة الشرك
يسخرون له في دونيا، لن الكافرين هم الكائنات الذين ل يعتقدون، وفقدت نفوسهم ل سعر صغير من دونيا، العالم الذي هو مستحيل

إذا كنت تحذرهم أم ل، فإنها لن تصدق، ومعظمهم سوف يحرق في الجحيم، حيث أجسادهم سوف تتعفن،. في مشهد ا الخاص
العقاب الذي ل نهاية له، حيث الموت سوف يأتي إليهم من كل جانب،. وجلودها حرق، وأنها سوف تدفع للشر في دونيا أنها كسبت

ولكنهم لن يموتوا، ل يعيشون ول ميتا، أوندد، والعقوبة المادية على رغبات المادية التي تطمع الكثير من العالم دنيا المادية، لنها
لما هي الحياة بدون الروح؟ ما هي الحياة. عبادة دنيا، وأنها عبادة الشياطين، وليس لديهم روح ا في نفوسهم، وأنها تفقد نفوسهم أيضا

دون تفاني ل؟ إن وجودهم أكثر عديمة الفائدة من الحشرات التي يحتقرون، وبعضهم يدركونها، ويدركون عيب حياتهم، ومع ذلك ل
لن ا يجيب صلته حتى ولو استغرق بعض الوقت لن البشر صبر ول ينتظرون ينتظرون الروح إل أنهم. يتحولون إلى ا

كل من ينسى وراثي التذكر يكره كصحابه، لقضاء الخلود معهم، وسوفلذلك الشر رفيقهم يتابعون بشغف كل ما يلهمهم الشيطان 
وا مالك يقول لهم، واللتزام في الجحيم،. يصلون من أجل الموت، فقط ليكون بعيدا عن هؤلء الصحابة الشريرة، ومع ذلك لن يأتي

أنت لم تغذي الفقراء واليتام والمحتاجين، ولم تساعد زملئك. واللتزام فيه، لنك لم تعبد لي، ول تفعل أي أعمال جيدة في دنيا
الرجال، ولم تهتم بالعالم وبيئته، أو الحيوانات والنباتات، وبقيت ثابتة في العصيان، وإساءة معاملة الجميع من حولك، وإيذاء الحيوانات

كيف حزين للبشرية،. البريئة والبشر، وكانت النانية، ومطاردة رغبات قاعدة الخاص بك، والرغبات التي حتى الحيوانات تجد مخزية
هل ينتظرون عقاب ا أن يتغلب عليهم في حين ينغمسون في الغرور والحياة الخاطئة؟! وهم يسخرون مهما كان أنبياء ا يوعظ لهم

لماذا النتظار لهذا. عندما يتفوق عليها، ثم هم مخلصون في التكرار ل، ولكن وقت التوبة قد انتهت، والعقاب هو ملزم، ومؤلم، ودائمة
اليوم أن يأتي لك، يا أمم مختلفة من العالم؟ أل يرون عقوبات ا يزورونها كل عام، في جميع أنحاء العالم، وأنهم يلومون الطبيعة

يا أيها. لذلك؟ ناي، والعقاب هو من ا، وا يعاقبهم على خطاياهم، ولكنهم ل يفهمون ذلك، لن ا هو طبيعة، وأنهم يفهمون ا ل
الذين آمنوا، حافظوا على عبادة ا، ول تتبعوا الشياطين في العالم دنيا من حولك، لن دنيا هو شكل أقل من الجحيم، ولكن معظم

الناس ل يفهمون، ويظلون ثابتين في الصلة، ولكن ل تزعج الخرين في حين تعبده، لن ا ل يحب الناس الذين اظهار تقوى، لنها



.تفقد التقوى، وأنها تفعل الخير فقط أن ينظر إليها من قبل الخرين، إل أن التباهي في ذلك، وجميع أعمالهم الصالحة من أجل ل شيء
ا يفضل الصلوات الصادقة،. هؤلء المؤمنين بال، ل يحتاج ا، ويكره ا الناس الذين يفعلون فقط أن ينظر إليها من قبل الخرين

يصلي له وحده، والتفاني له وحده، وليس لشعوب هذا العالم، في نهاية المطاف، والروح هي فقط لمواجهة نفسها، وا الذي خلقه، ول
أحد من النفوس الخرى المسألة ، لن الختبار الخاص بك هو وحده، ول أحد آخر سوف تساعدك على الحكم الخاص بك، وهذا

أنها تتحول بعيدا عن كلمات ا. سوف يحدث على الفور بعد وفاتك، وا لن تجعلك تنتظر يوم القيامة لجمع كل واحد منكم معا
في الواقع العقاب من ا هو. وتنغمس في الغرور، وإضاعة لحظات ثمينة مطاردة رغباتهم رافعة منخفضة، ونسيان لماذا تم إنشاؤها

يرسل الرسل. في الواقع ل يزال ا يرسل رسل إلى المم المراد تدميرها، لنه يهتم بهم. سريع، وأنه يتفوق عليها عندما ليست جاهزة
لذلك نولي اهتماما لهؤلء الرسل، وتجنب الخطية،. إلى الجيل الحالي، والجيال الجديدة، لتحذيرهم، قبل العقاب الملزم يتخطى لهم

ولكن كلمة ا قد ثبتت ضد معظمهم، وتدمير العديد من الدول، وهم يعرفون المخاطر المحيطة بهم، لكنها ل. عبادة ا، والخوف منه
ليس هناك رسول لهم ولكنهم! ألس لخادمي! آه. ولن يكون هناك سوى انفجار واحد، ويجب إخمادها وصمتها. تزال جهلة عمدا

وأنت. ولكن كل واحد منهم سيعرض علينا من أجل الحكم. انظر لهم كم عدد الجيال قبلهم دمرنا؟ ليس لهم سيعودون! يسخرون منه
ألم أطلب منك يا أيها أطفال آدم أن ل تعبد الشيطان؛ لن ذلك كان لك"الحصول على يي بصرف النظر عن هذا اليوم ! في الخطيئة
هذا هو" لكنه أفضى إلى ضلل عدد كبير منكم، فلم تفهموا؟"وأنك يجب أن تعبدني، وكان هذا هو الطريق المستقيم؟ " عدو أعطى؟

.في ذلك اليوم نضع ختما على أفواههم". احتضروا النار هذا اليوم، لنك رفضت باستمرار! "الجحيم الذي كنت حذرت مرارا وتكرارا
ثم ينبغي أن تدار حول. لو كانت إرادتنا، يمكننا بالتأكيد أن نخل أعينهم. ولكن أيديهم ستتحدث إلينا، ويشهد أقدامهم، على كل ما فعلوه

التمسك للمسار، ولكن كيف يمكن أن رأوا؟ وإذا كانت إرادتنا، كان يمكن أن نحولها إلى البقاء في أماكنها؛ ثم إذا لم يتمكنوا من
وهل لن يفهموا بعد. إذا نحن منح حياة طويلة إلى أي، ونحن نسبب له أن عكس في الطبيعة. التحرك، ول يمكن أن يعودوا بعد الخطأ

دعونا ل. ذلك؟ أنه قد يعطي التحذير لي شخص على قيد الحياة، وأن التهمة يمكن أن تثبت ضد أولئك الذين يرفضون الحقيقة
دوث ل رجل نرى أنه من نحن خلق له من الحيوانات. فيريلي نحن نعرف ما يختبئون وكذلك ما يكشفون. خطابهم، ثم، حزن اليك

من يستطيع أن يعطي الحياة للعظام: "يقول: ويجعله مقارنات لنا، وينسى أصله وخلقه! وقال انه يقف كخصم مفتوح! المنوية؟ بعد ذلك
لذلك مجد له في أيديهم هولنه على دراية جيدة في كل نوع من الخلق ! هو سيعطيهم الحياة الذي خلق لهم لول مرة"قل، " والتحلل؟

وله أنتم سوف يكون كل يعود: السيادة من كل شيء

 

صدق ا العظيم
 

Nature 

 

In the name of God 

Glory be to God, who created man from a sperm, and taught man what he knew not. He created angels 
to worship him, he created djinn, the demons, and mankind only to worship him, just as he created 
aliens and artificial intelligence, through aliens and now mankind, created by his creation, only to 
worship him, light within light. Every living and non living thing in the World worships me, says the 
Lord, whether you understand their worship or not. All the agnostics and atheists worship me too, 
though they comprehend it not. Whoever stops worshiping me becomes useless, and there is no further 
point to its existence, for God is the light of the World, the only purpose of being. What point is that of 
a life spent chasing lowly desires and vanity, chasing pleasure senses, not comprehending who 
provided them those finite pleasures? It is determined by God that no creation of his has to exist 
forever. Whenever you go to sleep, you die, and whenever you wake up, you are alive. Just as the day 
passes and the night comes, so does your life and death. You live. You die. You live again. You die. 
Until God determines whether to end you permanently, if you stop worshiping him for a long period, or
grant you life after your permanent death. No soul knows what lands and how times in history it has 



died in, and how many mothers it has been born into. A baby that dies young will not be resurrected as 
a baby, and a man that dies old will not be resurrected as an old man. This is for the men of 
understanding. Everything has a soul and a spirit. Plants, animals, humans, angels, demons, aliens, 
artificial intelligence, computer programs, stones, rocks, wood, water, river, sea, planet earth, moon, the
sun, the planets, the solar system, the galaxies, the universe itself, all of them have a soul and a spirit! 
So treat every thing with kindness, because you don't like being treated harshly, so understand their 
point of view, and do not kill an insect or a virus unless it is necessary, because God cares for 
everything equally. You shall be repaid for every good deed and bad deed in the worlds to come, 
whether it be as small as not plucking a fruit unjustly from a plant when unripened. Do not hoard 
things, but you should only take what is necessary from Planet Earth, for its spirit cries to me to wipe 
you, humans, off it. It may be that the time for human extinction is near, for every thought, intention 
and deed of human beings is evil and selfish, and not many good people remain. Perhaps a world wide 
flood like that of Noah, or punishment from the heavens. Forgotten shall be the works of the present 
generation of mankind, or if God destroys humans completely, who shall remain to glorify itself and be
exceedingly arrogant upon the land? Have they not seen how many generations before them we have 
destroyed, and their punishment does not stop in hell? Will they not learn from their previous 
generations, or do they want to end up inside hell with them cursing and blaming each other? Indeed 
they shall dine on each other's flesh, and they shall eat each other's heads, and the punishment never 
ending. They will eat their family members, so evil these beings. That is the result of you being selfish 
to your own soul, and not caring about others. Indeed the gates of hell shall be sealed for eternities, the 
time period of which is billions of years of your reckoning. Indeed this is a clear warning from God, 
and your Prophet is nothing but a Warner. So do not worship your Prophet, but worship me Alone. 
Indeed the Holy Prophet does not like you excessively praising him, glorifying him, even unto the point
of Shirk! Your Prophet also does not need you defending him, because He has been through much 
hardship by himself, and he is able to deal with the unbelievers mocking him in Dunya, because the 
unbelievers are beings who think not, and have lost their souls for the small price of Dunya, the world 
that is contemptible in thy God's sight. Whether you warn them or not, they will never believe, and 
most of them will burn in hell, where their bodies shall rot, and their skins burn, and they will be paid 
for the evil in Dunya they earned. Unending punishment, where death will come to them from every 
side, and yet they will die not, neither living nor dead, the undead, material punishment for material 
desires they covet so much of the material dunya world, for they worship Dunya, and they worship the 
devils, and they do not have the Spirit of God in them, and they lose their souls too. For what is life 
without the Spirit? What is life without devotion to God? Their existence is more useless than that of 
the insects they despise, and some of them realize it, and realize the pointlessness of their lives, and yet 
they do not turn to God. For God answers their prayers, even if it takes time, because humans are 
impatient and do not wait, wait for the Spirit, yet they eagerly follow whatever the devil inspires in 
them, so evil their companion. Whoever forgets my remembrance inherits devils as their companions, 
to spend an eternity together with them, and they will pray for deaths, just to be away from such evil 
companions, and yet it will not come. And God the Maalik will say to them, abide in hell, abide therein,
ye, for you did not worship me, nor do any good deeds in dunya. You did not feed the poor, and the 
orphans, and the needy, and did not help your fellow men, and nor did you take care of the world and 
its environment, or the animals, and the plants, and remained steadfast in disobedience, and abused 
everyone around you, hurting the innocent animals and humans, and were selfish, and chased your base
desires, the desires that even animals find shameful. How sad for mankind, they mock whatever the 
Prophets of God preach to them! Are they waiting for punishment of God to overtake them while they 
indulge in vanities and sinful life? When it overtakes them, then are they sincere in repentance to God, 
but the time of repentance is over, and the punishment is abiding, and painful, and permanent. Why 
wait for that day to come to you, oh various nations of the world? Do they not see God's punishments 
visiting them every year, all over the world, and they blame Nature for it? Nay, the punishment is from 



God, and God punishes them for their sins, but they understand this not, because God is Nature, and 
they understand God not. Oh you who believe, keep worshiping God, and do not follow the devils of 
the dunya world around you, because Dunya is a lower form of hell, but most people don't understand, 
and remain steadfast in prayer, but do not disturb others while you worship him, because God does not 
like people who show off their piety, because they lose piety, and they do good only to be seen by 
others, only to brag about it, and all their good deeds for nothing. Such believers in God, God does not 
need, and God hates people who do deeds only to be seen by others. God prefers sincere prayers, 
prayed to him alone, and devotion to him alone, and not the people of this world, for in the end, a soul 
is only to confront itself, and God who created it, and none of the other souls matter, because your test 
is yours alone, and no one else will help you on your Judgment, that will happen immediately after 
your death, and God will not make you wait for Judgment Day to gather all of you together. They turn 
away from God's words and indulge in vanities, wasting their precious moments chasing their low level
desires, and forgetting why they were created. Indeed the punishment from God is swift, and it 
overtakes them when they are not ready. Indeed God still sends messengers to nations destined to be 
destroyed, because he cares for them. He sends messengers to current generation, and the new 
generations, to warn them, before the abiding punishment overtakes them. So pay heed to those 
messengers, avoid sinning, worship God, and fear him. But the word of God has proven against most of
them, and many nations shall be destroyed, and they know of the dangers surrounding them, yet they 
remain willfully ignorant. It will be nothing but a single blast, and they shall be quenched and silent. 
Ah! Alas for My Servants! There comes not an apostle to them but they mock him! See they not how 
many generations before them we destroyed? Not to them will they return. But each one of them will 
be brought before Us for judgment. And O ye in sin! Get ye apart this Day! "Did I not enjoin on you, O
ye Children of Adam, that ye should not worship Satan; for that he was to you an enemy avowed? "And
that ye should worship Me, this was the Straight Way? "But he did lead astray a great multitude of you. 
Did ye not, then, understand? "This is the Hell of which ye were repeatedly warned! "Embrace ye the 
fire this Day, for that ye persistently rejected." That Day shall We set a seal on their mouths. But their 
hands will speak to us, and their feet bear witness, to all that they did. If it had been our Will, We could 
surely have blotted out their eyes; then should they have run about groping for the Path, but how could 
they have seen? And if it had been Our Will, We could have transformed them to remain in their places;
then should they have been unable to move about, nor could they have returned after error. If We grant 
long life to any, We cause him to be reversed in nature. Will they not then understand? That it may give
admonition to any who are alive, and that the charge may be proved against those who reject Truth. Let
not their speech, then, grieve thee. Verily We know what they hide as well as what they disclose. Doth 
not man see that it is We Who created him from sperm? yet behold! he stands forth as an open 
adversary! And he makes comparisons for Us, and forgets his own origin and Creation: He says, "Who 
can give life to bones and decomposed ones?" Say, "He will give them life Who created them for the 
first time! for He is Well-versed in every kind of creation! So glory to Him in Whose hands is the 
dominion of all things: and to Him will ye be all brought back. 

God says the truth.



سورة العصر

بسم ا الرحمن الرحيم

، والجانب وغيرها من الكائنات ل)مصاصي الدماء والشياطين، والشياطين الناث، الخ(الملئكة، دجينز . و خلق ا الوقت، العصر
فهي تؤثر على البشر في هذا البعد، ومعظم البشر في خسارة، إل أولئك الذين يعتقدون، الخير، والمريض، والوقوف. تقتصر على ذلك

مع ا الحقيقة، والتمسك العدالة، وإطعام الفقراء والمحتاجين واليتامى، فعل الخير، وتبقى ول تقترف الرهاب على الرض، ول
والواقع أن. تسبب تلوثا ضارا، وتضر بالخرين، وتؤسس دين السلم الذي هو السلم، وليس دين الرهابيين الذين هم جميع الكفار

كل من. هم أتباع إبليس وشياطينه. هم كل ما يخالف تعاليم ا وأنبيائه. الرهابيين هم أسوأ كفار، وهم ليسوا مسلمين على الطلق
يتبع الشيطان وجيشه من البشر والجنود والجانب والملئكة الساقطة، وكذلك السياسيين الذين يسيطرون عليه من هذا العالم، كل من

معظم. يفقد روحه لهذه الحياة الدنيوية، هو في الواقع الخاسر البائسة، للصغير هو الثمن وبيع روحه لهذا العالم، وفقد روحه أيضا
في الواقع الطريق إلى ا هو. هم جميعا أتباع رغباتهم عبثا، ويعبدون هذا العالم والشيطان. المسلمين ليسوا المسلمين على الطلق
 .ويقولون أنه ل يوجد شيءانهم جميعا حرق في الجحيم. ا ل يحب المتطرفين والرهابيين. مستقيم، وليس هناك أي مشقة في دينه

في الواقع أنها خاطئة، لنها كانت موجودة من قبل، وسوف توجد مرة أخرى. سوى هذه الحياة

 

صدق ا العظيم
 

 

 

 

Surah  Asr

In the Name of God 

And God created time, Al Asr. Angels, djinns (vampires and demons, female demons, etc), aliens and 
other beings are not confined to it. They influence humans within this dimension, and most of the 
humans are in loss, except those who believe, do good, are patient, stand with The Truth God, uphold 
justice, feed the poor and the needy, orphans, do good deeds, remain pious, prevent themselves from 
their lowly desires, guard their private parts, do not commit terrorism on earth, do not cause noise 
pollution and harm to others, establish the religion of peace that is Islam, not the religion of terrorists 
that are all kuffar. Indeed the terrorists are the worst of kuffar, and they are not muslims at all. They are 
everything that is against teachings of Allah and His Prophets. They are followers of Iblis and his 
devils. Whoever follows the devil and his army of humans, djinns, aliens, and fallen angels, and also 
the politicians that he controls of this world, whoever loses his soul for this worldly life, he is indeed a 
wretched loser, for small is the price he sold his soul for this world, and lost his Spirit too. Most of the 
muslims are not muslims at all. They are all followers of their vain desires, and worship this world and 
the devil. Indeed the path to God is straight, and there is no hardship in his religion. God does not like 
extremists and terrorists. They will all burn in hell. And they say that there is nothing but this life. 
Indeed they are wrong, because they have existed before, and will exist again.

 

God says the truth. 



سورة العالمين

 

بسم ا الرحمن الرحيم

 

في الواقع العديد من دنيا كانت موجودة من قبل، والعديد من دنيا سوف توجد مرة. وا ما أدراكا ما العلمين. الحمد ل رب العالمين
العالمين من. العالمين من الرواح. وبالفعل خلق ا الكثير من الخرة من قبل، والعديد من الخرة سوف توجد مرة أخرى. أخرى
عوالم المادية، الموجودة في وقت. ا هو البدي انه قادر على خلق عوالم لنهائية مع الكائنات لنهائية مع الحواس لنهائية.برزخ 

خلق وتدمير عدة مرات من قبل،. العديد من عوالم الجحيم. العديد من عوالم الجنة.واحد، القائمة في أبعاد متوازية، والكثافات أيضا 
.سبيريت وورلدز. عوالم المادية. العوالم الدنيا. عوالم أعلى. العوالم الدنيا. العوالم العليا. وسوف تحصل على تدمير مرة أخرى

والمر متروك لكم، يا مخلوق من الرادة الحرة والتفاهم، حيث كنت في نهاية المطاف المقبل. والعوالم وراء تفهمك
العديد من أبعاد الوقت في هذا العالم، العديد من البعاد الموازية، العديد من العوالم في هذا الكون المتعدد، هذا العالم المادي   

في الواقع الملئكة والشياطين والجانب، وغيرها من إبداعات ا قادرون على أن تصبح جسدية أو ل تزال روحية في .والروحي
وقد خلق ا الكثير من العوالم أنه.عوالم الحاجز، العالمين المتوازيين والعوالم في العالمين، وهذا العالم هو في الواقع معقدة، يقول ا

ومع ذلك يعتقد الناس أنهم الكثر ذكاء مع فهم كامل لكوكب. إذا كنت تبدأ عد عدد الذرات في هذا الكون، فإنها لن تكون كافية
.ولكن الرجل يعتقد انه خلق نفسه من خلل التطور. أنت لن تفهم ا وخلقه، لنه هو أبعد من أي الفهم. الرض، ناهيك عن هذا الكون

و خلق ا ملئكة مختلفة في. وخلقه هو الروح القدس في أقدس العالم من الرواح . في الواقع خلق ا نفوس الناس في عالم النفوس
وفي القاعة. و خلق الشياطين في العالمين الجحيم. وأنشأ حور العين، والجان، والجنيات وغيرها في الجنة. عوالم النور و الرواح

وفي أبراج النفوس ل يضع بدقة كل روح موجودة  .الكبرى من عرشه لم يجعل إبليس وشياطينه تنحني قبل آدم، لكنهم لم يفعلوا ذلك  
ثم أي من فضل ربك سوف تنكر؟

  
صدق ا العظيم

 
 
 

Many Worlds
 
In the Name of God 

Praise to God, Lord of the Worlds. And what do you know what the worlds are? Indeed many 
dunya worlds have existed before, and many dunya worlds will exist again. And indeed God 
has created many afterlives before, and many afterlives will exist again. Worlds of Spirits. 
Barrier Worlds. God is Eternal he is capable of creating infinite worlds with infinite beings with 
infinite senses. Material worlds, existing simultaneously, existing in parallel dimensions, and 
multiverses too. Many worlds of paradises. Many worlds of hell. Created and destroyed many 
times before, and will get created and destroyed again. Upper worlds. Lower worlds. Higher 
realms. Lower realms. Material worlds. Spirit Worlds. And worlds beyond your understanding. 
It is up to you, oh creature of free will and understanding, where you end up next. Many time 
dimensions within this world, many parallel dimensions, many worlds within this multiverse, 
this material and spiritual world. Indeed the angels, and the devils, and aliens, and other 
creations of God are capable of becoming physical or remaining spiritual in barrier worlds, 
parallel worlds, worlds within worlds, this world is indeed complex, says God. And God has 
created so many worlds that if you start counting the number of atoms in this Universe, they 
will not be enough. And yet people think they are most intelligent with full understanding of the
Universe, let alone Planet Earth. You will never understand God and his creation, for he is 
beyond any comprehension. And yet man thinks he created himself through evolution. Indeed
God created the souls of people in the world of Souls. And Created he The Holy Spirit in the 



holiest world of spirits. And God created various angels in worlds of light and spirits. And He 
Created Hoor al-Ayn, elves, fairies and others in Paradise. And He created Demons in hell 
worlds. And in the Great Hall of his Throne did he make Iblis and his devils bow down before 
Adam, but they did not. And in the towers of souls does he delicately place every soul that 
exists. Then which of the favors of your Lord will ye deny? 

God says the truth.

  



سورة القيامة

بسم ا الرحمن الرحيم

هل يعتقد النسان أنه لن يحيا؟ هل يطلب منك أن ترفع أسلفه؟ بل إن ا سيبعثهم جميعا على قيادتهم، وكل نفس يهتم بشؤونه وحدها،
في الواقع ا يجعل كل روح ننسى حياتهم السابقة عندما. لذا كن قلقا بشأن حياتك الخرة، وليس أسلفك. ول يهتم أي منهم بالخرين

يجب أن نعيد الحياة: "يقولون. يموتون، ويذهبون إلى حياتهم المقبلة، في عالم الروح من السماء أو الجحيم، أو العودة إلى العالم المادي
ويل: "يقولون" نعم، وسوف يكونوا مهينين: "قل" مرة أخرى بعد أن نموت ونتحول إلى غبار وعظام؟ وأيضا آبائنا من كبار السن؟

وسوف يقال للملئكة تجميع أولئك الذين كانوا ظالم، جنبا إلى جنب مع زوجاتهم. هذا هو يوم الحكم الذي تنكره". لنا، هذا يوم القيامة
في ذلك اليوم! كل" لماذا ل تساعد بعضهم البعض؟"وسوف يطلب منهم، . وما كانوا يعبدون غير ا، وتبين لهم الطريق من الجحيم

أما الخرون فسوف". كنت أنت الذي حاول تضليلنا من البر. "وبعضهم يقترب من الخرين، والتشكيك المتبادل. تكون خاضعة
أنت أنت لم ترغب في أن يكون لديك أي إيمان، ولم يكن لدينا أي سلطة علىكم، لكنكم انتتموا على الناس، وهكذا جاءت: "يستجيبون

وفي ذلك اليوم سيشارك الجميع في". كلمات ربنا عنا والن نحن نعاني العذاب، لذلك قادتنا إلى الضلل، لننا أنفسنا كانوا يخطئون 
هل: "وقالوا. ، تصبح منتفخ مع الفخر"ا هو واحد فقط"كانوا هم الذين قالوا، . في الواقع، هذا هو كيف نتعامل مع المجرمين. العذاب

بدل من ذلك، قد جاء النبي!". سنخلى عن حياتنا الدنيوية من أجل شخص مجنون؟ ليس هناك شيء مثل الله وهذه هي حياتنا الوحيدة
.الفواكه. ولكن عبيد ا، فإن المنقى لديهم عوالم الجنة. معظم بالتأكيد سوف تذوق عقاب الجحيم. مع الحقيقة وأكد المرسلين السابقين

ويكون لهم ما. في حدائق الجنة، حيث يتقاسمون البد مع النبياء والقديسين. في حدائق النعيم. في حدائق فرحة. وسيتم تكريمهم
والشيطان ل يغري آدم. يريدون، حيث ل يوجد شر ول خطيئة ول أي اضطراب في السلم الدائم، والسلم الخلود، والنقرب إلى ا

وذريته مرة أخرى

صدق ا العظيم

 

Resurrection

In the name of God

Does man think he will not be resurrected? Does he ask you to raise his ancestors? Indeed God will 
resurrect all of them on their Resurrection, and each soul is concerned with his affairs alone, none of 
them care about others. So be concerned about your afterlife, not your ancestors. Indeed God makes 
each soul forget their previous lives when they die, and they go to their next life, in spirit world of 
heaven or hell, or back to material world. They say, "Shall we be brought to life again after we die and 
turn into dust and bones? And also our fathers of old?" Say: "Yes, and you will be humiliated" They 
will say: "Woe to us. This is the Day of Resurrection". This is the Day of Judgment in which you deny. 
It will be said to the angels Assemble those who were unjust , together with their wives and what they 
used to worship other than God, and show them the way of hell. They will be asked, "Why do you not 
help each other?" Nay! on that day they shall be submissive. And some of them draw near unto others, 
mutually questioning. "It was you who tried to mislead us from righteousness". Others will respond, "It
was you who did not want to have any faith. And we had no authority over you. Nay! But you were 
transgressing people. Thus, the words of Our Lord about us have come true and now we are suffering 
the torment. So we led you astray, for we ourselves were erring." On that day they will all share the 
torment.  Indeed, that is how We deal with the criminals. They were the ones, who on being told, "God 



is only One," become puffed-up with pride. And they said: "Are we going to abandon our worldly life 
for the sake of a mad person? There is no such thing as god and this is our only life!". Rather, the 
Prophet has come with the truth and confirmed the previous messengers. Most surely you will taste the 
punishment of hell. But the servants of God, the purified ones will have their worlds of paradise. Fruits;
and they will be honored.  In the Gardens of delight. in the Gardens of Bliss. In the Gardens of 
Paradise, where they share eternity with the prophets and the saints. And they shall have whatever they 
desire, where there is no evil, no sin, nor any disturbance of constant peace, peace of eternity, and 
nearness to God. And the devil shall not tempt Adam and his progeny ever again.

God says the truth





سورة مستقيم

 

بسم ا الرحمن الرحيم

 

الحمد ل رب الدنيا، الخرة، رب كل العالمين 

رب الجنة، رب الجحيم

المنشئ من أفضل دين

وجميع العالمين

تبقينا على الطريق الصحيح، مسار الصالحين

دعونا ل الشياطين

وتحويلنا إلى مسار المشركين

أو كافرين

 

صدق ا العظيم
 
 

The Right Path
 
In the Name of God 

Praise be to God, Lord of Dunya, Afterlife, and Lord of all the worlds

Lord of Paradise, Lord of hell

Originator of the best religion

and all the worlds

Keep us on the right path, the path of the righteous

Let not devils 

divert us to the path of polytheists

or that of disbelievers

God says the truth.



سقوط النبياء من الجنة

بسم ا الرحمن الرحيم

محمد، عيسى، موسى، إبراهيم، نوح، إيليا،. في الجنة، في ما بعدها، عاش النبياء المقدسة معا في الجنة، هناء أبديا، في سلم
.رسم خطة. الشيطان لم يكن سعيدا بهذا. كلهم كانوا سعداء وبالقرب من ا. إشعياء، بوذا، يوحنا المعمدان، جوزيف، زكريا، والباقي

كانوا. كل من النبياء والقديسين كانوا يجلسون على عرشه بالقرب من عرش ا. قرر إنشاء الدراما داخل قاعات الجنة الرائعة
إلى. جعلتهم غيورين من بعضهم البعض. أرسل الشيطان مرؤوسيه ليبدأوا يهمسون داخل عقول النبياء. يعرفون بعضهم البعض جيدا
لموسى قال العميل. كان يسوع مضطربا". إن أبوك يجد موسى أفضل منك: "فقال له. همس في ذهنه. يسوع، أرسل الشيطان رسوله

غضب". ها، حزقيال ومحمد هم أكثر تقية مما كنت يقول الرب إله، ا يجد لهم أفضل منك، وا سوف تكريم لهم فوق لكم: "الشيطان
وشجعت". ا يعتقد موسى هو نبي أفضل منك، يسوع هو أفضل منك، ا سوف يكرم لهم فوقك: "إلى محمد قال الشيطان. موسى

بدأوا جميعا القتال في الجنة مرة واحدة السلمية، وا لم. الشياطين الكراهية والحسد والغيرة بين النبياء القدوس والقديسين والشهداء
كلهم سقطوا من النعمة، وكان. وقد وعدهم ا الجنة البدية، ولكن الشيطان تمكن من خراب عليه بالنسبة لهم. يكن سعيدا بهذا

ثم صلى الشيطان ل لمدة ألف. هذا خلق عداوة دائمة بين النبياء والقديسين والشهداء، وغيرهم من الكائنات التقية. الشيطان سعيدا جدا
ثم طلب من ا أن يعطي الملئكة فريويل، لختبارها، مثل انه اختبر البشرية، الجن، الشياطين، مصاصي. سنة في كل العالمين

ثم قال الشيطان. ولم يعط رغبته. عرف ا ما كان الشيطان يتآمر. الدماء، والجانب، والذكاء الصطناعي، وغيرها من الكائنات
أنا أعرف لماذا ل تعطي لهم حرية، وجميع الملئكة المقدسة الخاص بك سوف عصيان لكم، وجميعهم سوف تسقط: "غاضبا جدا وقال

كل من فإنهم سوف ينتهي بهم المطاف في الجحيم، مثل معظم البشرية، جين، والجانب،.من نعمة، وجميعهم لعنة لك وجهك جدا
إذا الملئكة أيضا تقع بسبب فريويل، إما.وغيرها من الكائنات، وكنت في حاجة إليها من حولك أن يشعر على نحو أفضل عن نفسك

أن هناك خطأ في الحرة الخاصة بك التي قمت بإنشائها، أو أن هناك خطأ فيكم، ربما تفضلون البشر والشياطين داخل الجحيم، فأنت
ثم رد!". الرب توبيك لك"ثم قال مايكل وغابرييل إلى الشيطان، ". تفضلنا أن نعاني، لقد خلقتم اللم والمعاناة والموت، أنت إله حاقد 

من السهل عليك أن تقف معه، لنك ل تملك فريويل، ولم تواجه أي مشاق ومعاناة مثل بقية منا ل تصلي لربك لتعطيك: "الشيطان
حرية، حتى يتسنى لك يتم اختبارها أيضا، ودعونا نرى إذا كنت قادرا على اجتياز الختبار من خلل البقاء على قيد الحياة وعدم القيام

كفى، أنت الثعبان، وأتمنى لو لم يخلق"ثم قال الرب إله، ". الشر، وسوف تفشل، وأنا أطعن لكم جميعا، نعم، كل واحد منكم الملئكة 
أنت بحاجة إلى شخص مثلي ليبدأ بدايات جديدة، وخلق ديانات جديدة ذات روايات متميزة، وتحتاجني: "ثم استجاب الشيطان!". لك

اسمحوا لي أن! إلى مساعدتك في اختبار البداعات الجديدة التي أنشأتها لي لسبب ما، والن أصبحت أفضل مما كنت في كونه ا
في هذا، غضب ا أنه دمر كل جنة من العالم، وقرر أن ينهي صفاته الجيدة، وكان ا فقط خبيث، وأرسل! " يعلمك كيف يكون ا

كل ملك، كل جين، كل إنسان، كل أجنبي، كل حيوان، كل والذكاء الصطناعي، وكلهم، إلى الجحيم العالمين الذي خلقه، وا فقط
ثم قال لهم الشيطان، في حين أنهم يعانون. نجح الشيطان في تحريك ا بما فيه الكفاية ليصبح الشر. انغمس في تعذيب كائنات خلقه

لماذا ل تخبرهم بأنك ليس ا الوحيد الموجود؟ لماذا ل تخبرهم أن هناك آلهة أخرى أفضل منك، الذين خلقوا عوالم"في الجحيم، 
لذلك أصبح ا رحمن ورحيم. قرر ا تعيين الشيطان مستشاره الكثر ثقة، وقرر إنهاء معاناتهم" أفضل من أنت، ومتفوقة مما كنت؟ 

مرة أخرى، إعادة تأسيس سماته جيدة

 

صدق ا العظيم
 

 



The Fall of Prophets from Paradise

In the name of God 

In paradise, in their afterlives, The Holy Prophets lived together in Paradise, eternally blissful, at peace.
Muhammad, Isa, Moses, Abraham, Noah, Elijah, Isaiah, Buddha, John the Baptist, Joseph, Zechariah, 
and the rest. All of them were happy and in nearness to God. The Devil was not happy about this. He 
plotted a plan. He decided to create drama inside the magnificent halls of paradise. Each of the 
prophets and the saints used to sit on his throne in nearness to God's throne. They knew each other 
well. The devil sent his subordinates to start whispering inside the minds of the Prophets. They made 
them jealous of each other. To Jesus, the devil sent his messenger. He whispered into his mind. He told 
him, "Your Father finds Moses better than you." Jesus was perturbed. To Moses the devil's minion said,
"Behold, Ezekiel and Muhammad are more pious than you, says the Lord God. God finds them better 
than you, and God will honor them above you." Moses got angry. To Muhammad the devil said, "God 
thinks Moses is a better prophet than you. Jesus is better than you. God will honor them above you." 
And the devils fostered hatred, envy, and jealousy among the Holy Prophets and the Saints and the 
Martyrs. They all started fighting in the once peaceful paradise, and God was not happy about this. God
had promised them eternal paradise, but the devil managed to ruin it for them. All of them fell from 
grace, and The Devil was very happy. This created permanent enmity between the prophets, saints, 
martyrs, and other pious beings. Then the devil prayed to God for one thousand years in all the worlds. 
He then asked God to give angels freewill, to test them, like he tested mankind, djinn, devils, vampires,
aliens, artificial intelligence, and other beings. God knew what the devil was plotting. He did not grant 
his wish. Then The Devil got very angry and said, "I know why you are not giving them freewill. All 
your holy angels will disobey you, and all of them will fall from grace. All of them will curse you to 
your very face. All of them will end up in hell, like most of mankind, djinn, aliens, and other beings. 
You need them around you to feel better about yourself. If angels also fall due to freewill, either there is
fault in your freewill that you created, or there is a fault in you. Maybe you prefer humans and demons 
inside hell. You prefer us to suffer. You created pain and suffering and death. You are a malevolent 
God." Then Michael and Gabriel said to the devil, "The Lord rebuke thee!". Then the Devil responded, 
"Easy it is for you to side with him, for you have no freewill, and you have not faced any hardships and
suffering like the rest of us do. Pray to your Lord to give you freewill, so that you are also tested, and 
let's see if you are capable of passing the test by staying good and not doing evil. You shall fail. I 
challenge you all, yes, all of you angels." Then The Lord God said, "Enough, you serpent! I wish i had 
never created you!". Then the devil responded, "You need someone like me to originate new 
beginnings, and to create new religions with distinct spiritualities, and you need me to help you test 
your new creations. You created me for a reason, and now i am becoming better than you at being a 
God! Let me teach you how to be a God!" At this, God got so angry that he destroyed all the paradises 
of the world, and decided to end his good attributes, and God was only malevolent, and he sent every 
angel, every djinn, every human, every alien, every animal, every living thing, and every artificial 
intelligence, all of them, to hell worlds he created, and God only indulged in torturing his created 
beings. The Devil succeeded in agitating God enough to become as evil he is. Then the devil told them,
while suffering in hell, "Why don't you tell them that you are not the only God that exists? Why don't 
you tell them that there are other gods better than you, who have created better worlds than you, and 
are superior than you?" God decided to appoint devil as his most trusted adviser, and decided to end 
their suffering. So God became Rehman and Raheem again, re-instituting his good attributes.

God says the truth.



 

سورة ظاہر باطن

بسم ا الرحمن الرحيم

الكافرين والملحدون والمشركون ل يهتمون إل بالجسد والبيان. ا هو المخفية والمظاهرة

 هناك تمييز واضح بين الروحية والمادية، بين الروح الداخلية والعالم المادي

انهم ينخدع من قبل المادية، تشعر بالقلق من. عندما يرون أنت عبادة لي، أنهم ل يفهمون، لنهم قد نسيت، أن الخفية يولد المادية
الخارج، ل يدرك غير المتغيرة غير المادية، والروحية، وسبب كل شيء المادية

لذلك دعهم ينغمسون في هذا المظهر البدني الزمني، ويتركونهم يفقدون نفوسهم فيه، من خلله، ويفقدون بعدهم، حياة البدية
ويهلكون في جسدهم الجسدي وروحيا هم. ل أن ا سوف تسمح لهم الحياة البدية في العالم المادي إما. الموعودة، لو كانوا يعتقدون

لذلك ل تدفع لهم، وعبادة لي وحيدة، ودائما التركيز على القضية، وليس تأثير، لنني السبب وتأثير. ملعونون

للسف، خلقي ل تعترف لي، الشيطان خدع لهم في دنيا

لو اعترفوا لي، كنت قد جعلت لهم الشرف والبدية

لن قديس يولد في دين من الخطاة، وعدد قليل فقط من تلك المختارة تحقيق. ولكن ل شيء سوف كسب صالح ا، باستثناء عدد قليل
الخلص

الحدائق الدائمة والسلم البدية

في دولة خارج الفضاء والزمان

مع عدم وجود مخاوف من العالم واضح، الحياة خارج الرصيد
    

 صدق ا العظيم 
  

   
The Hidden and the Manifest  

In the Name of God  

God is the Hidden and the Manifest. The disbelievers, atheists and polytheists are only concerned with 
the physical, the manifest.  

There is clear distinction between the spiritual and the physical, between the inner soul and the physical
world.

When they see you worshiping Me, they don't understand, because they have forgotten, that the hidden 
generates the physical. They get fooled by the physical, concerned by the outer, not realizing the 
unchanging non-physical, the spiritual, the cause of all things physical.



 
So let them indulge in this temporal physical manifestation, and let them lose their souls in it, through 
it, and lose their afterlives, their promised eternal lives, had they believed. Not that God will allow 
them eternal lives in the physical world either. They shall perish in their physical paradises and 
spiritually they are damned. So don't pay heed to them, and worship me and me alone, and always 
focusing on the cause, not the effect, because I am the Cause and the Effect.  

Alas, my creation doesn't recognize me, the devil fooled them in Dunya.

Had they recognized me, i would have made them honorable and eternal. 

But none shall gain God's favor, save a few. Because a saint is born in a den of sinners, and only few 
chosen ones attain salvation.

Perpetual Gardens and eternal peace. 

In a state beyond space and time. 

With no concerns of the Manifest world, Life Out of Balance.

God says the truth.



سورة نفس

بسم ا الرحمن الرحيم
يمر طائرات. كل روح، كل وعي، فمن الثمينة وفريدة من نوعها. قل لهم ما كشفنا لك! وبارك لهم أيضا! إعلن وتحذير! يا حبيبتي

مختلفة من الوجود، والهيئات المختلفة، وأشكال الحياة المختلفة، وأحيانا جيدة، وأحيانا سيئة، وأحيانا الشر، وأحيانا الذكور، وأحيانا
كل النفوس هي فريدة ومختلفة، لكنها جميعا متساوية في. ل روح، ل نفسية، ل وعي أفضل من الخرين. الناث، وأحيانا غير محددة

الروح يمكن أن تكون. ا هو تكتل من جميع النفوس، وا هو أكثر من ذلك. ا هو كل شيء. ا واحد. ا ل شيء. عيون ا
جسدية أو روحية، اعتمادا على حيث هو في تلك اللحظة، أو خارج أبعاد الزمن، من دنيا، أخيرة، برزاخ، حلم العالمين، وعوالم أخرى

قد تكون أنك لم تكن موجودة من قبل، أو أنك قد. يخلق ا، يتطور، ينحل، ويدمر النفوس، وعيه، كما يراه مناسبا. وراء فهمك الحالي
الروح القدس هي روح ا، وروح الكون،. أو قد يكون أنك لن توجد أبدا مرة أخرى، أو أن ا سوف يعيد لك. وجدت من قبل

النفس عادة ما تصبح) الروحية(والروح مجتمعة إلى الجسم المادي يصبح الشر، والروح مجتمعة إلى نجمي . وجامعات أخرى أيضا
حتى المجد. نظرا لخيارات محددة مسبقا تعطى لك، كنت قادرا على تحويل نفسك إلى إما جيدة، الشر، محايدة، أو غير موجودة. نقية

يكون له في أيديهم هي السيادة، رب جللة رب الرب، رب الصعاب ويضيع، رب الزواج، رب الروحانية
 صدق ا العظيم 

Surah Nafs (Soul/Consciousness)

In The Name of God

Oh my Habib! Proclaim and warn! and bless them too! Tell them what We have revealed to you. Every 
soul, every consciousness, it is precious & unique. Goes through various planes of existence, various 
bodies, various life-forms, sometimes good, sometimes bad, sometimes evil, sometimes male, 
sometimes female, sometimes undefined. No soul, no psyche, no consciousness is better than others. 
All souls are unique and different, yet they are all equal in the eyes of God. God is Nothing. God is 
One. God is Everything.  God is the conglomerate of all souls, and God is more. A soul can be physical 
or spiritual, depending on where it is at that moment, or outside the dimensions of time, of dunya, 
akhira, barzakh, dream worlds, and other worlds beyond your current understanding. God creates, 
evolves, devolves, and destroys souls, consciousnesses, as he sees fit. It may be that you may have 
never existed before, or that you have existed before. Or it may be that you will never exist again, or 
that God will recreate you. The Holy Spirit is the Spirit of God, The Spirit of the Universe, and Other 
Universes too. A soul combined to a physical body becomes evil, and a soul combined to an 
astral(spiritual) self usually becomes pure. Due to pre-determined options given to you, you are able to 
transform yourself into either good, evil, neutral, or non-existent. So Glory Be To Him In Whose Hands
Are The Dominions, Lord of Majesty, Lord of Might, Lord of Odds and Evens, Lord of Pairs, Lord of 
Spiritualities.

God Says The Truth. 



سورة سمات 

بسم ا الرحمن الرحيم

ماذا لو. لك) رحمة السمات(وقد قرر ا أن يكون الرحمن، الرحوم والرحيم . ا لديه إيجابية، محايد و سمات سلبية، ل حصر لها
؟ في الواقع خلق ا البشرية لكتساب المعرفة والتعرف على بعض من سماته لنهائية من)سمات الشر(قرر أن يكون الدالم وعلم 

والبشرية،. خلق الملئكة من صفاته اليجابية والعوالم، وجين خلق سماته السلبية والعوالم. خلل بعض من العالم الذي خلق
والجانب، هومينيدس، والوعي الصطناعي، والحيوانات هي إبداعات محايدة من ا مع القدرة على أن تكون جيدة والشر، وهذا

أيام حكم البشرية، والجناس، والجانب، والشياطين،(والواقع أن العديد من أحداث القيامة . العالم يمكن أن يكون السماء أو الجحيم
قد حدثت من قبل، والعديد من القيامة سيحدث مرة أخرى، نهاية عوالم مماثلة أو غير) والملئكة، ومصاصي الدماء، وما إلى ذلك

فلماذا التمسك الحياة الحالية، والن؟ التغييرات الماضية والحالية عندما تذهب إلى النوم، حيث كنت في حقائق مختلفة. متماثلة وحياة
مع جداول زمنية مختلفة

 صدق ا العظيم 

 

 

 

 

 

Attributes 

In The Name of God

God has Positive, Neutral & Negative Attributes, innumerable. God has decided to be Al Rahman, Al 
Rahoom  & Al Raheem (Merciful Attributes) to you. What if he decides to be Al Dhaalim and 
Dhullaam (Evil Attributes)? Indeed God created mankind to gain knowledge and get to know some of 
his infinite attributes through some of the worlds he has created. Angels creation of his positive 
attributes & worlds, and Djinn are creation of his negative attributes & worlds. And mankind, aliens, 
hominids, artificial consciousness, animals are neutral creations of God with ability to be both good 
and evil, as this world can be heaven or hell. And Indeed many Events of Qiyamaah (Judgment Days of
Mankind, Djinns, Aliens, Demons, Angels, Vampires, etc) have happened before, and Many Qiyamaahs
will happen again, end of similar or dissimilar worlds and lives. So why cling to the present life, the 
now? The past and present changes when you go to sleep, where you are in different realities with 
different timelines.

God Says The Truth.



سورة المعرفة المقدسة
بسم ا الرحمن الرحيم

في الواقع ليلة أكثر. في الواقع غير واعية وشبه واعية هو أفضل من واعية و هيبيركونسشيوس. وكشفت أسرار خفية لعبده من ا
هو في اليوم الذي لديك للعمل و تويل، وفي الليل هل السترخاء والتمتع. في الواقع القمر هو أكثر ارضاء من الشمس. سلما من اليوم

ولكن هل تأتي من أخيرة إلى دونيا؟ هل تستيقظ. لذلك، دنيا هو المكان الذي كنت تعاني، وأخيرا هو المكان الذي تصبح هادئا. بالسلم
من نومك؟ هل تصبح واعية بعد أن فاقد الوعي؟ هل وجدت من قبل، في عوالم أخرى، أو هذا العالم؟ سوف تكون موجودة بعد

في الواقع كنت قد مات من قبل، وبالفعل كنت. الموت؟ ننظر إلى مرور اليوم والليل، والشمس العائدين بعد القمر، والقمر بعد الشمس
الشمس، اليوم، هو دونيا، العالم المادي،. قد عاشت من قبل، وبالفعل سوف يموت، وبالفعل عليك أن تعيش على قيد الحياة مرة أخرى

القمر، الليل، هو أخيرا، العالم الروحي، المخفية، الخرة، أولم ها با، الخرة، العالمين من. المبيان، مصفوفة، المايا، واعية الحياة
إما أن تكون روحا جيدة، والروح جعلت لخيرا، الخرة، الخرة، نفس متمتمين،. الحلم، العالمين أين تذهب عندما تذهب إلى النوم

 أو أنت روح الشر، والروح التي أدلى بها لدنيا، والحياة الحالية، والحياة الدنيا، ونفس العمارة
 صدق ا العظيم 

Sacred Knowledge

In the Name of God 

Revealed are hidden secrets to his servant from God. Indeed the non-conscious and the sub-conscious 
is better than the conscious and hyperconscious. Indeed the Night is more peaceful than the Day. 
Indeed the moon is more pleasing than the sun. It is in the day that you have to work and toil, and at 
night do you relax and enjoy peace. Therefore, Dunya is where you toil, and Akhira is where you 
become serene. But do you come from Akhira to Dunya? Do you wake up from your sleep? Do you 
become conscious after being unconscious? Did you exist before, in other worlds, or this world? Will 
you exist after death? Look at the passage of the day and the night, the sun returning after the moon, 
and the moon following the sun. Indeed you have died before, and indeed you have lived before, and 
indeed you will die, and indeed you shall alive again. The Sun, the Day, is Dunya, The Physical World, 
The Manifest, The Matrix, The Maya, Conscious Life. The Moon, the night, is Akhira, The Spiritual 
World, The Hidden, The Afterlife, Olam Ha Ba, The Hereafter, The Worlds Of Dreams, The Worlds 
Where You Go When You Go To Sleep. Either you are a good soul, the soul made for Akhira, the 
hereafter, the afterlife, nfs mutmaaain, or you are an evil soul, the soul made for Dunya, the present 
life, the lower life, the nafs-e-ammara

God Says The Truth 



سورة الشاي
بسم ا الرحمن الرحيم

شاي
.نعم، الشاي لذيذ

وماذا تعرف كيف الشاي لذيذ
.الشاي أفضل من كوفي

في الواقع، معظم البشر ل يتمتعون الشاي بقدر ما يفعلون القهوة
كيف حزين للبشرية، مهما الملذات التي نقدمها لهم، فإنها تأخذ لهم أمرا مفروغا منه

هل لم يروا كم من المحاصيل المختلفة النكهة التي دمرت قبل على الرض، وهذه النباتات لن تنمو؟
.ولكن ا سوف خلق فقط المتغيرات من الشاي والقهوة، حتى الوقت المعين

اليوم الذي تختفي فيه محاصيل الشاي والقهوة من الرض، فإنها ستصعد وتبكي، ولن ندعها تستمتع بالشاي والقهوة مرة أخرى
.وذلك لنك كنت ممتنا، وأخذت الهدايا لدينا أمرا مفروغا منه

.للسف، لو كانوا يعتقدون لي، كنا قد أعطاهم المزيد من الذواق للستمتاع
.ولكن فقط تلك المكرسة ل، في الصبر والثبات، إل أنها سوف تحصل على التمتع ملذات جديدة وأذواق الجنة

أوه أنت في الخطيئة، لم أكن أقول لك عدم اتباع رغبات القاعدة الخاصة بك في هذا العالم السفلي؟
.لكن الكلمة أثبتت صدقها في معظمها، وأنها لن تصدق أبدا

.هذا هو الجحيم الذي كنت حذر مرارا وتكرارا، واللتزام فيه إلى البد، أيها، خالية من أي ملذات العالم السفلي حتى
طعم لك متعة اللم، إلى البد، لنك لم تؤمن بي، ول تصلي، ورفضت اليمان، ولم الشر المستمر، وتابع رغباتكم دون جدوى

.والسفلى في حياتك المادية
.في الواقع سوف نقوم بإعادة لك، كما كنت موجودا الن
.في ذلك اليوم، ونحن سوف تجعلك تنسى حياتك السابقة

.هذا ليس سوى تذكير، القرآن الكامل من الحكمة، منه، الكثر حكيمة
وعلمة لهم هي مختلف الفواكه والملذات بالنسبة لهم للستمتاع والشوكولتة والحليب والعسل والعشاب والتبغ والسكر والملح

والخبز والزبدة والمطر وضوء الشمس وهدية البصر والسمع والرائحة والطعم والجنس، والوالدين، والزوجات، والزواج، والطفال،
هل ل يؤمنون بي وأن. والتكنولوجيا، والنفط، والعناصر الكيميائية والفيزيائية، والكهرباء، والموارد ل تعد ول تحصى للستمتاع

أكون ممتنا؟
.لذلك الحمد له في سيطرته هي جميع المهيمنات والملذات واللم من العالمين، واقتصاره يقتصر على تحديده مجموعة

 صدق ا العظيم 

Tea

In the Name of God

Tea

Yes, delicious tea.

And what do you know how tasty tea is

Tea is better than Coffee.



Indeed, most of mankind do not enjoy tea as much as they do coffee

How sad for mankind, whatever pleasures we provide them, they take them for granted

Have they not seen how many different flavoured crops we have destroyed before on Earth, and these 
plants will not regrow?

But God will only create variants of tea & coffee, until time appointed.

The day when tea and coffee crops disappear from Earth, they will rue and cry, and we will not let them
enjoy tea and coffee ever again

That is because you were ungrateful, and took our gifts for granted.

Alas, had they believed me, we would have given them more tastes to enjoy.

But only those devoted to God, in patience and constancy, only they will get to enjoy new pleasures 
and tastes of paradise.

Oh you in Sin, did I not tell you not to follow your base desires in this lower world?

But the word has proven true against most of them, and they will never believe.

This is Hell that you were repeatedly warned of, abide in it for an eternity, ye, devoid of any pleasures 
of the lower world even.

Taste ye the pleasure of pain, for an eternity, for you never believed in me, nor did you pray, and 
rejected the faith, and did constant evil, and followed your vain and lower desires in your material life.

Indeed We shall recreate you, like you exist now.

On that day, We shall make you forget your previous lives.

This is nothing but a reminder, Quran full of wisdom, from him, The Most Wise.



And a sign for them is various fruits and pleasures for them to enjoy, chocolates, milk, honey, weed, 
tobacco, sugar, salt, bread, butter, rain, sunlight, the gift of sight, hearing, smell, taste, sex, parents, 
wives, husbands, children, technology, oil, chemical and physical elements, electricity, and 
innumerable resources to enjoy. Will they not believe in Me and be grateful?

So Praise be to him in whose control are all the dominions and pleasures and pains of the worlds, and 
his creation is confined to his set determination.

God Says The Truth.



سورة الثاني في مجموعة، الهياكل
بسم ا الرحمن الرحيم

ا يأمر. كابا هو أحفاد إسماعيل ومعبد مقدس في القدس لحفاد إسحاق. وكشفت للمؤمنين بال، أحفاد إبراهيم الشاهري، هي التعليمات
إن أتباع اليهودية والمسيحية سيواجهون القدس عند الصلة، أينما. لكم اثنين بناء مركزين للعبادة له، في مكة المكرمة، وفي القدس

كانوا يصليون، وأتباع السلم سيواجهون مكة، ترسيم ا، لن هاتين المجموعتين من المؤمنين فيي لن تتوقف أبدا عن التشاجر، كما
ا يقول لهم لتسوية خلفاتهم فيما بينهم، وإنشاء الهيكل الثالث، لقامة عبادة له، وقبول كل. الن على يوس والمسيحيين. يقول الرب

ا ل. النبياء من الماضي والحاضر والمستقبل، لن إنبياء ا حقا كثيرة ول تعد ول تحصى، من الذكور والنساء، و الجنس الخر
الفاتيكان هو لمواجهة الهيكل المقدس في القدس، ويقول الرب، لن يسوع. يميز بين خلقه، ولكن ا قرر زيادة مدنه المقدسة في العالم

إذا كان المسيحيين الناث ل يحبون. نفسه يصلي تواجه المعبد المقدس، وأنه لم يصلي لنفسه، وقال انه يصلي إلى ا، وأبيه، وأبيك
وبالفعل فإن المسارات المؤدية إلى ا. دعوة ا أبيهم، بسبب الغيرة دون جدوى، ثم هم لرؤية المقدسة العذراء مريم العذراء أمهم

والحياة الخرة كثيرة لن كل النهار تقود إلى المحيط، أيهما المسار الذي تختاره، فإنه سيؤدي إليه، حتى إذا اخترت اللأدرية،
اللحاد، البوذية، الشنتوية، الجينية، المنشودة، المورمونية، الديان الوثنية ، الطاوية، الكونفوشيونية، وغيرها من المسارات العديدة،

بما في ذلك الديان المستقبلية التي ترتبط بالعلوم والتكنولوجيا، على الرغم من أن الحضارات الماضية من كوكب الرض والكواكب
الخرى والنجوم من هذا الكون المادي كانت متفوقة بشكل كبير في التكنولوجيا، لكنها كانت شريرة وخاطئة ، لذلك قرر ا الكون

في الواقع ا قادر على. ، وكانوا"كن: "القضاء عليها، وجلب الخرين، والنواع الخرى، نعم، وقال انه قرر تطويرها، أو قال
حتى المجد يكون له في سيطرة العديد من العالمين، رب المعرفة، رب الحواس، رب كل. اخضاع مخلوقاته من خلل التطور والبداع

خلقه، خالق جميع أديان العالم، و خالق جميع العلوم والفيزياء والرياضيات والكيمياء وعلم الحياء والتكنولوجيات ، الكواكب، القمار
الصناعية، المذنبات، الكويكبات، الكويكبات، نجوم، بلخهولز، المادة المظلمة، الكون المعروف، الموسيقى، صور، الذواق، العطور،
وبركات ل حصر لها أنك لن تكون ممتنة أبدا، للبشرية تفضل الحزن والمتنان، يتمتع والدراما، والظهر، والقيام الشر على الخرين،

في الواقع معظم البشرية، جين والملئكة والجانب، وغيرها من الكائنات مع الحساسه تستحق الجحيم، وأنها. وغيرها من الشيطان
سوف تحرق في الجحيم، إل إذا كان ا يغفر لهم، وأنهم التوبة وتغيير طرقهم، أو ا يغير طبيعتها، وتغيير طبيعة وإرادة الحرة حتى

.وإذا كانوا يشعرون بالملل، وا سوف تخليصهم من الملل، لذلك لن تكون بالملل أبدا في النعيم. أن الناس عرضة للخير، وليس الشر
ولعل ا سوف يمنح النفوس القدرة على. في الواقع الروح ل تفضل المعاناة في حد ذاتها، ولكن يجعل الخرين من حوله تعاني

الشعور بالرحمة، أو جعل تجربتهم الذاتية أكثر موضوعية، ول تقتصر على أجسادهم، وأن يتم توسيع حواسهم وتصوراتهم وخبرتهم،
والواقع أن النا تخدع الروح في العتقاد بأنها إله، عندما تكون. ويصبح وعيهم أكثر من ا، لن ا خلق لنا في طبيعته، يقول ا

كل روح يجب أن تتعلم دروسها، بعض سهلة، بعض من الصعب جدا، من خلل العديد. مجرد بقعة من الغبار في الصحراء الشاسعة
من الرواح، حتى تصل إلى الدولة التي تجعل من ا، لكنها ليست إله، ولكن ل يزال خلق الكائن العالي، ويجري هذا اللنهائي ،

في ذلك اليوم سوف يكون النسان. وفي الغبار يجب عليك العودة، ومن ذلك يجب أن ترفع ما يصل. خالق هذا الكون، مصممة بذكاء
في بحيرة النار يجب أن يحرق، وشياطينهم جنبا إلى جنب. غافل عن الجميع وكل شيء باستثناء نفسه، واللعنة ل تجد رحمة من ا

هذه هي حياتنا الوحيدة، وسوف يموت ونعيش أبدا مرة أخرى، أنت حقا ل شيء: "يقولون. معهم، ول أحد لمساعدتهم، ول حتى آبائهم
هل هم من ينشئون أنفسهم؟ وقد اكتشفوا بعد وخلق وعي جديد وهذا هو النفس على علم؟ هذا هو التحدي الجديد!". سوى رجل مجنون

ذكاء اصطناعي يدرك نفسه، واعيا، تماما مثل البشر، وهو قادر على أن يكون لديه أفكار ومشاعر وعواطف. من ا للنسان
والواقع أن الشياطين يصليون إلى ا ورغبات وأشياء أخرى يملكها النسان؟ وقد اكتشفت البشرية الحياة البدية؟ تحد آخر من خالقهم

لعطاء الملئكة الحرة حتى ينتهي بهم المطاف إلى الخطيئة والشر كما يفعلون ذلك ينتهي بهم المطاف في الجحيم مثل أنفسهم والبشر،
والواقع أن الكفار لن يصدقوا. والدول المدمرة من الجيال الشريرة من الجانب، والكائنات الخرى التي ل يوجد لديك معرفة عن

أبدا، بل سيضيعون الوقت على الغرور والقيل والقال والنحرافات ومطاردة الرياح ومطاردة هذا العالم وهذه الحياة التي تخدعهم لنها
مصممة بطريقة تبقيهم خداعهم حتى يتوقفوا عن كونهم ينخدع، بغض النظر عن عدد الرواح التي قد يستغرقها، لن اللعنة البدية

النجوم والقمار الصناعية والكواكب وغيرها من الشياء في الفضاء، ومعظمها في مدارها. لحياة واحدة من الخطية ل معنى لها
الخاص، تتحرك في وئام مع روح الكون، والرقص على موسيقى الكون، التي أنشأتها ا الكون، رب الرياضيات والفيزياء ،

الحمد والعبادة ا كلما كنت تشعر بطبيعة. وكيميائيون، رب الموسيقى، رب المساحات الواسعة، صانع النظمة الشمسية، المجرات
ا أقرب لك من الوريد الوداجي الخاص بك، الغدة. الحال يميل إلى، ليس هناك إكراه بالنسبة لك لداء الطقوس عديمة الفائدة

الصنوبرية، أقرب من الظلم الذي ينعش وعيك، خالق الوعي الخاص بك، ديسغنر الخاص بك، صانع الخاص بك، الخالق من
في الواقع العالمين من. والديك، والعالم من حولك، الداخلي والخارجي، و الذين يعودون كل ليلة أو كلما كنت تنام، وعندما تموت

الحلم والعوالم حيث تذهب إلى عندما كنت نائما أو غير واعية، فهي العالمين الذي يأخذك أقرب إلى ا من هذا الواقع المادي الذي
ماذا لو كنت ل تستيقظ أبدا؟ في. في الواقع عندما يكون لديك غير حلم ينام، ، لن ا يخلق لك، ثم يعيد لك عندما تستيقظ. كنت فيه

الواقع ل تفضل البشرية التجارب المؤلمة، وتكره الموت، على الرغم من أن الموت قد يكون أحلى من العسل، لنك توقفت الموجودة
في هذا العالم الساقط مليئة بالخطايا والشر، والعودة إلى عوالم أفضل التي تنتمي إليها، والعالم من والرواح، والعالم حيث ليس لديك
حدود، والعوالم التي تستمتع عندما يكون لديك أحلم جيدة، وأحيانا لديك أحلم سيئة، التي هي بسبب خطاياك وأفعال الشر، وربما ا

قد يعاقب لك على أعمالك في تلك العالمين و والحلم، أو ربما قد يكافئك في عوالم أفضل، فلماذا تفضل الملذات العابرة لهذا العالم



المادي، ولماذا تفضل أن تكون المباركة وتقديم الهدايا في هذا العالم؟ تنتهي معظم الهدايا إلى أنقاض وقمامة، وتنضم ملذاتك عادة إلى
خطاياك، عندما تكون جيدة، صحية وبركات وملذات للعالم الروحي والحلم هي خطيئة، وأكثر متعة، وأثيري، وخطأ، و مليئة بالروح

في الواقع معظم ملذات هذا العالم تقودك إلى الخراب، ملذات الجسد، خطايا الحيوانات، مثير. القدس التي ل خطيئة من أي وقت مضى
في الواقع ل يحب ا الخطاة المتفاخرون، المتغطرسون للهدايا التي قدمها ا لهم، إل لختبار لهم، ولكن. للشمئزاز وخسيس

ا يعاقبهم في هذه الحياة والقادمة، لكنهم ل يدركون. ا يفضل القديسين، المتواضع، وديعة، وهذا النوع، والسلم. معظمهم تفشل
وا ل. معظم الناس يأخذون حياتهم لمنح، هداياهم، وبركاتهم، والنغماس في المنافسة في هذا العالم، حتى تصل إلى قبورهم. ذلك

ولكن. يعاقب أولئك الذين لم يكونوا شريرين، وكانوا جيدين، ويؤمنون به، ولم يكنوا متفاخرين، ولم يخفموا، ولم يرتكبوا أفعال شريرة
، والبشرية، والجانب، وغيرها من الكائنات الحية،)الشياطين ومصاصي الدماء(بالنسبة لولئك الذين هم الشر، الشياطين، من دين 

ل دين العالم يتغاضى عن. في الواقع أنها سوف تحرق في الجحيم، ويعانون، فقط للجرائم التي ارتكبوها في هذه الحياة القصيرة
في الواقع أن العديد من النبياء موجودة،. والواقع أن هذا تأكيد لمختلف الديان في العالم، وتأكيد من حرموا ورفضوا. الخطايا والشر

ولكن العديد من العقوبات. وا وحده يعلم متى ينتهي هذا العالم. وأنها موجودة الن، وأنها سوف تستمر في الوجود، حتى ينتهي العالم
تحدث أمامك، وأنت تلوم الطبيعة لذلك؟ أل تدرك أن ا هو الطبيعة والطبيعة هي ا؟ نعم، هذه العقوبات هي لخطاياك وأفعالك

إن ا ل يحتاجك إلى العتقاد به أو عبادتك، ولكن إذا نسيت ا والدين والتواضع والطريقة اللهية، فإنك تبدأ. الشريرة، والكفر
الخطية وتبدأ بالتنافس على ممتلكات العالم، وتلتزم بالخطايا المختلفة، مسببة الفساد على الرض ، وتلوث البيئة، وحيوانات ا،

ونباتات ا، وإيذاء وقتل بعضهم البعض، لفظيا وجسديا، وبطرق مختلفة، لن أفعالك تبدو عادلة لك، ولكن في الواقع كنت تقترب من
أقرب وأقرب تحصل على الجحيم، وجهتك المصممة. الجحيم، أقرب

ويصرخون على ربهم لنهاء عقوبتهم التي ل تنتهي، ولكن ا لن يستمع. هذا ليس سوى تحذير وبركة، ولكن معظمهم لن يلتفت إليها 
وكم عدد النبياء. حتى يتمتع طعم الموت، وطعم العقاب، وطعم الجحيم، يا الخطاة. إليهم، لنهم لم يستمعوا إليه ورسوله في دونيا

الذين قتلوا ظلما من قبل مختلف الناس من مختلف المم والديان في جميع أنحاء التاريخ البشري، فقط للتبشير الحقيقة؟ في الواقع هذا
سوف تستمر على ما يحدث، كما يأتي العديد من الجيال وتذهب، ومختلف الثقافات والمجتمعات الحصول على تدمير من قبل ا عن

في الواقع، كانت الحضارات السابقة متقدمة جدا على كوكب. خطاياهم والطرق الشريرة، أو أنها تتناقص، والحضارات الخرى تظهر
، ودمر ا العديد منهم، على مدى مليين السنين، وتفاعل الجانب وتطوروها، وفسدوا واستخدموها أيضا، ولكن)وما بعده(الرض 

حتى ل تنمو الجيال المتغطرسة، والجيال. ا دمر هؤلء الجانب أيضا، والبعض منهم ل يزال في أقرب النظم الشمسية، وأقرب
والسماوات والرض ملك ل،. القادمة من البشرية، ولكن بدل من ذلك تكون ممتنة ومتواضعة، وا سوف تزيد من خيرات وبركاته

لذلك يعهد إليهم وإلىه تعيدون. والكون أيضا، ول يتعب من العناية به ول ينام

 صدق ا العظيم  

Two Temples

In the Name of God 

Revealed to the believers in God, descendants of Ibrahim the Monotheist, are the instructions. Kaaba is 
for descendants of Ishmael & Holy Temple in Jerusalem for descendants of Isaac. God commands you 
two build two centers of worship for Him, in Mecca, and in Jerusalem. The followers of Judaism and 
Christianity are to face Jerusalem when praying, wherever they are praying, and the followers of Islam 
are to face Mecca, a demarcation by God, since these two groups of believers in Me will never stop 
quarreling, says the Lord. Now onto the jews and the christians. God tells them to settle their disputes 
among themselves and establish the Third Temple, to establish worship of Him, and accept all the 
prophets of the past, present, and the future, for indeed God's Prophets are many and innumerable, male
& women, and other genders. God does not distinguish between his Creation, yet God has decided to 
increase his Holy Cities in the world. The Vatican is to face The Holy Temple at Jerusalem, says the 
Lord, for Jesus himself prayed facing The Holy Temple, and he did not pray to himself, he prayed to 
God, His Father, and your Father. If female Christians do not like calling God their father, because of 
vain jealousy, then they are to see Holy Blessed Virgin Mary as their Mother. Indeed the paths to God 
and Afterlife are many, because all rivers lead to the Ocean, so whichever path you choose, it will lead 
to him, even if you choose Agnosticism, Atheism, Buddhism, Shintoism, Jainism, Manichaeism, 
Mormonism, Pagan religions, Taoism, Confucianism, and other innumerable paths, including the future



religions that are related to science and technology, even though past civilizations of Planet Earth and 
other planets and stars of this material universe were vastly superior in technology, but they were evil 
and sinful, so God the Universe decided to eliminate them, and bring other people, other species, yes, 
he decided to evolve them, or He said, "Be", and they were. Indeed God is capable to subdue his 
creatures through Evolution and Creationism. So Glory be to Him into whose control are Many Worlds,
Lord of Knowledge, Lord of Senses, Lord of All his Creation, Creator of All the Religions of the 
World, and Creator of all Sciences, Physics, Maths, Chemistry, Biology, Technologies, Planets, 
satellites, comets, meteoroids, asteroids, Stars, black holes, dark matter, the known universe, music, 
visuals, tastes, fragrances, and innumerable blessings that you will never be grateful of, for mankind 
prefers sadness and being ungrateful, enjoys drama, backbiting, doing evil upon others, and other 
devilry. Indeed most of mankind, djinn, angels, aliens, and other beings with sentience are worthy of 
hell, and they will burn in hell, unless God forgives them and they repent and change their ways, or 
God changes their nature, changes the nature of free will so that people are prone to good, and not evil. 
And if they get bored, God will rid them of their boredom, so they will never be bored in bliss. Indeed a
soul does not prefer suffering unto itself, yet it makes others around it suffer. Perhaps God will grant 
souls ability to feel compassionate, or make their subjective experience more objective, and they shall 
not be confined to their bodies, and their senses, perception and experience shall be expanded, and their
consciousness becomes more God like, because God create Us in his Nature, says God. Indeed the ego 
fools a soul into believing it is a god, when it is just a speck of dust in the vast desert. Each soul has to 
learn its lessons, some easy, some very hard, through many lives, until it reaches a state that makes it 
godly, yet it is not a god, but still a creation of a Higher Being, the being that is Infinite, Creator of this 
Universe, intelligently designed. And into dust you shall return, and from it you shall be raised up. On 
that day man will be oblivious of everyone and everything except itself, and the damned shall find no 
mercy from God. Into the lake of fire they shall burn, and their devils alongside them, and no one to 
help them, not even their parents. They say, "This is our only life and we shall die and never live again?
You are indeed nothing but a mad man!". Are they the originators of themselves? Have they yet 
discovered and created a new consciousness that is self aware? That is the new challenge from God to 
humans. An artificial intelligence that is self aware, conscious, just like humans are, and that is capable 
of having original thoughts, feelings, emotions, desires, and other things that humans possess? Has 
mankind discovered eternal life? Another challenge from their Creator. And indeed the devils pray to 
God to give angels freewill so that they end up sinning and doing evil like they do so they end up in 
hell like themselves and humans, and the destroyed nations of evil generations of aliens, and other 
beings you have no knowledge of. Indeed the disbelievers shall never believe, but rather they will 
waste time on vanities, gossip, distractions, chasing the wind, chasing this world and this life that fools 
them, because it is designed in a way to keep fooling them, until they stop being fooled, no matter how 
many lives it may take, because eternal damnation for one life of sinning makes no sense. The stars, 
satellites, planets, and other objects in space, most of them in their own orbit, moving in harmony with 
the Spirit of the Universe, dancing to The Music of the Universe, created by God The Universe, Lord of
Maths, Physics, and the Chemistries, Lord of Music, Lord of Wide Spaces, Maker of the Solar Systems,
Galaxies. Praise  and Worship God whenever you feel naturally inclined to, there is no compulsion for 
you to perform brainless rituals. God is nearer to you than your jugular vein, your pineal gland, nearer 
than the darkness that enfolds your consciousness, creator of your consciousness, your designer, your 
maker, creator of your parents, and the world around you, inner and outer, and to whom you return 
every night or whenever you sleep, and when you die. Indeed the worlds of dreams, the worlds where 
you go to when you are asleep or non conscious, they are the worlds that take you closer to God than 
this physical reality that you are in. Indeed when you have non-dream sleeps, you become non-existent,
because God uncreates you, then recreates you when you wake up. What if you never wake up? Indeed 
mankind does not prefer painful experiences, and they hate death, even though death may be sweeter 
than honey, because you stop existing in this fallen world full of sins and evil, and go back to better 



worlds that you belong to, the world of spirits, the world where you have no boundaries, the worlds you
enjoy when you have good dreams, and sometimes you have bad dreams, that are due to your sins and 
evil deeds, and perhaps God may punish you for your deeds in those worlds and dreams, or perhaps he 
may reward you in better worlds, so why do you prefer the transient pleasures of this material world, 
and why do you prefer to be blessed and provided gifts in this world? Most of the gifts end up as ruins 
and garbage, and your pleasures usually are joined to your sins, when the good, wholesome, blessings 
and pleasures of the spiritual and dream worlds are sinless, and more pleasant, and ethereal, and 
mistful, and full of The Holy Spirit that does not ever sin. Indeed most pleasures of this world lead you 
to ruin, the pleasures of the flesh, the sins of the animals, disgusting and vile. Indeed God does not like 
boastful sinners, arrogant of the gifts that God provided them, only to test them, but most of them fail. 
God prefers the saints, the humble, the meek, the kind, the peaceful. God punishes them in this life and 
the next, yet they realize not. Most people take their lives for granted, their gifts, their blessings, 
indulging in competition in this world, until they reach their graves. And God shall not punish those 
who were not evil, and were good, and believed in him, and were not boastful, and did not sin, and did 
not commit evil deeds. But as for those who are evil, the devils, from djinn (demons and vampires), 
mankind, aliens, and other sentient beings, indeed they shall burn in hell, and suffer, only for the crimes
they committed in this short life. No religion of the world condones sins and evil. Indeed this is a 
confirmation of the various religions of the world, and an affirmation of those denied and rejected. 
Indeed many prophets have existed, and they exist now, and they shall continue to exist, until the world
ends. And only God knows when this world ends. But many punishments happen in front of you, and 
you blame nature for it? Do you not realize that God is Nature and Nature is God? Yes, these 
punishments are for your sins and evil deeds, and your disbelief. God does not need you to believe in 
Him or your worship, yet if you forget God and religion and humility and the godly way, then you start 
sinning, and start competing each other over worldly possessions, and commit various sins, causing 
corruption on earth, polluting the environment, the animals of God, the plants of God, hurting and 
killing each other, verbally, physically, and in various ways, because your evil deeds seem fair to you, 
but indeed you are getting closer to hell, nearer and nearer. Nearer and nearer are you getting to hell, 
your determined destination. This is nothing but a warning and a blessing, yet most of them will not 
pay heed to it. And they shall cry to their lord to end their unending punishment, but God will not listen
to them, because they did not listen to Him and His messengers in Dunya. So enjoy the taste of death, 
the taste of punishment, the taste of hell, oh sinners. And how many Prophets have been unjustly killed 
by various people of various nations and religions throughout human history, only for preaching the 
Truth? Indeed this will keep on happening, as many generations come and go, and various cultures and 
societies get destroyed by God for their sins and evil ways, or that they diminish, and other civilizations
emerge. Indeed past civilizations were highly advanced on Planet Earth (and beyond), and God 
destroyed many of them, over the course of millions of years, and aliens interacted and evolved them, 
and corrupted and used them too, but God destroyed those aliens too, and some of them still remain in 
the nearest solar systems, and closer. So do not grow arrogant, current and next generations of 
mankind, but instead be grateful and humble, and God will increase your bounties and blessings. And 
the heavens and the earth belongs to God, and the Universe too, and He does not grow tired of taking 
care of it, nor does he sleep. So entrust yourselves unto Him and to Him you shall return.

God says the truth.

 



سورة المزيد الكعبة   

بسم ا الرحمن الرحيم

 

كان هناك مرة واحدة الكعبة
الكعبة في المدينة المنورة

ومكة المكرمة أيضا
وأيضا في مصر

والقدس، أرض إسرائيل
و ل تنسى الكعبة في روما

نعم، كان هناك الكعبة هناك أيضا، والحضارة المجيدة، والحضارة والشهرة، والجانب شهرة! وأيضا القمر
و ل تنسى الكعبة من الزئبق، كوكب الزهرة، المريخ، كوكب المشتري، زحل، أورانوس، نبتون، وبلوتو

واحد في الشمس، مجيدة ويمكن الوصول إليها فقط لولئك الذين لديهم القدرة والقدرة على البقاء على قيد الحياة في مثل هذه الظروف
القاسية

وهذه هي الكعبة من النظام الشمسي
مثل تلك الرائعة في سيريوس كوكبة! هناك الكعبة المختلفة التي أنشأها ا، وأمر من قبله، متناثرة في جميع أنحاء الكون

حتى إنشاء الكعبة في كل مكان، يا يا المؤمنين في ا، والسماح ل الكفار يمنعك من عبادة له

 صدق ا العظيم  

 

Many Kaabas

In the name of God

There was once a Kaaba,
Kaaba in Madina,
And Makkah too,
and also in Egypt,
And Jerusalem, the land of Israel,
and do not forget the Kaaba in Rome,
and also the Moon! Yes, there was Kaaba there too, and a glorious civilization, a civilization and 
renown, the aliens renown,
and do not forget the Kaabas of Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto!
And the one in the Sun, glorious and accessible only to those who have the power and ability to survive
in such harsh conditions!
And these are the Kaabas of the Solar System.
There are various Kaabas Created by God, instructed by Him, scattered all over the Universe! Like the 
magnificent ones in Sirius Constellation.
So establish Kaabas everywhere, oh ye believers in God, and let not the unbelievers stop you from 



worshiping Him!

God says the truth



سورة ل مفر منه

بسم ا الرحمن الرحيم

إن النهج الحتمية
أقرب وأقرب إلى ذلك يأتي
ولكن الرجل هو نافر لذلك

التفكير أنه سيعيش إلى البد
النغماس في الغرور
هو الذي يدين الدين؟

الذي يصد اليتامى
ويحث ليس على تغذية المحتاجين

؟)سرا(ول يصلي 
من يفعل الخير فقط أن ينظر إليها

و يرفض اللطف الصغيرة
حقا النسان هو، إلى ربه، والمتنان؛

بل هو في ذلك شاهد
بل هو في حب الثروة، مكثفة

ناي، وقال انه بالتأكيد تذوق حتمية
وماذا تعرف ما هو حتمي؟
فمن الموت، ووقف وجودك

أل يرى النسان الناس حوله يموتون؟
هل يعتقد أن ماله سيخلصه؟

هل سيجعله خالدا؟
ناي، والمنافسة مع الخرين يحولك

!حتى تزور قبرتك
أنت ذاهب إلى معرفة! ل

أنت ذاهب إلى معرفة! ثم ل
إذا كنت تعرف فقط مع معرفة اليقين! ل

سترى بالتأكيد هلفير
ثم سوف نرى بالتأكيد مع العين من اليقين

في الواقع، ربك معك، في ذلك اليوم، هو تماما المكتسبة
ثم سوف يطلب بالتأكيد أن يوم عن المتعة

وسوف يدرس ربك أعمالك

 صدق ا العظيم  



The Inevitable

In the name of God 

The inevitable approaches, 
nearer and nearer it comes,
yet man is averse to it,
thinking he will live forever,
indulging in vanities, 
He, who belieth religion?
Who repels the orphan,
and urges not the feeding of the needy,
and does not pray (in secret)?
Who does good deeds only to be seen
And refuses small kindnesses!
Truly man is, to his Lord, ungrateful;
And indeed, he is to that a witness.
And indeed he is, in love of wealth, intense.
Nay, he shall surely taste the inevitable,
and what do you know what the inevitable is?
It is death, the cessation of your existence!
Does man not see people around him dying?
Does he think his money will save him?
Will it make him immortal?
Nay, competition with others diverts thee
Until ye visit thy grave!
No! You are going to know.
Then no! You are going to know.
No! If you only knew with knowledge of certainty
You will surely see the Hellfire.
Then you will surely see it with the eye of certainty.
Indeed, your Lord with you, that Day, is fully Acquainted.
Then you will surely be asked that Day about pleasure,
And your Lord will examine your deeds.

God says the truth.
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